
Autopoprawka Nr 1 

 Wójta Gminy Stanisławów do projektu uchwały Nr XXV/../2020 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie zmian w 

budżecie gminy na rok 2021 

 

 

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków łącznie o kwotę 185 192,00 zł oraz przesuwa się środki 

między zadaniami, w następującej klasyfikacji budżetowej: 

 

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 

monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia 

zwierzęcego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia i 

przeznacza się te środki na usługi związane i opieką weterynaryjną oraz odbiorem i utylizacją padłych zwierząt (§ 

4300). 

2) Dział 750 – Administracja publiczna: 

 – rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę  3 883,00 zł 

przeznaczonych na realizację zdań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji 

ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 

Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.9.65.2021 z dnia 10 listopada 2021 r.). 

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 26 601,00 zł w § 4210 i § 

4300 z przeznaczeniem na zakup zasilaczy UPS i materiałów biurowych oraz usługę wynajmu drukarek,  

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 8 000,00 zł z 

przeznaczeniem na  zakup materiałów i usług. 

3) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdz. 75412 - Ochotnicze straże 

pożarne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w § 4270 i przeznacza się te środki na zakup 

wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy (§ 4210). 

 

4) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wprowadza się plan 

dochodów i wydatków na łączną kwotę 144 423,00 zł z przeznaczeniem na projekt „Laboratoria 

przyszłości”. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczone 

będą na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni szkolnych w szkołach z terenu 

gminy. 

5) Dział 855 – Rodzina -  rozdz. 855 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się plan dochodów i wydatków 

o kwotę 51,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej 

Rodziny (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i 

Budżetu Nr WF-I.3112.20.43.2021 z dnia 12 listopada 2021 r. 

6) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 

- rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się plan wydatków o  kwotę 1 500,00 

zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej i innych artykułów dotyczących montażu czujników 

jakości powietrza. Środki na ten cel przesuwa się z rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką 

odpadami § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w połowie finansowane ze środków UMWM w 

Warszawie z programu zakupu czujników jakości powietrza). 

 

7) Dział 921 - Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 620,00 zł w § 4210 i 

przeznacza się te środki na remont chłodni w świetlicy wiejskiej w Ładzyniu (§ 4270). Zmiany dokonuje się na 

wniosek mieszkańców Ładzynia w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego. 

 Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z 

działalnością kulturalną na terenie gminy – 15 000 zł (§ 4300). 

 

 



2) Informator o zmianach w budżecie gminy po wprowadzeniu autopoprawki. 

 

Pozycja Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

[1] Dochody 41 3813 28,72  -55 302,96  41 326 025,76  

  [1.1] Dochody bieżące (Db) 38 190 852,77  457 091,25 38 647 944,02 

    [1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące 12 990 107,49 233 431,00  13 223 538,49  

    [9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące 
na realizację … 844 395,00  76 000,00  920 395,00  

  [2.1] Dochody majątkowe (Dm) 3 190 475,95 -512 394,21  2 678 081,74  

  [1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku 
(Dsm) 0,00  3 000,00  3 000,00  

[2] Wydatki 46 739 811,93  -185 302,96 46 554 508,97 

  [2.1] Wydatki bieżące (Wb) 36 905 021,93  454 697,04  37 359 718,97  

  [9.3.1] Wydatki bieżące na programy … 973 124,90  81 312,00  1 054 436,90  

  [2.1.3] Wydatki na obsługę długu 190 000,00  0,00 190 000,00  

  [10.7.2.1.1] spłata zobowiązań […] w 
formie wydatku bieżącego 0,00  0,00  0,00  

  [2.2] Wydatki majątkowe (Wm) 9 834 790,00  -640 000,00  9 194 790,00  

[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu -5 358 483,21  -130 000,000  -5 228 483,21  

  Db - Wb 1 285 830,84  2 394,21  1 288 225,05  

  Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1] -128 729,90  -5 312,00  -134 041,90  

  Dm - Wm -6 644 314,05 127 605,79  -6 516 708,26  

[4] Przychody 7 952 374,14  -130 000,00  7 822 374,14  

  [4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 
(Ndw) 2 963 520,00  0,00  2 963 520,00  

  [4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws) 868 854,14  0,00  868 854,14  

  [4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 
7 (Sp) 0,00  0,00  0,00  

[5] Rozchody 2 593 890,93  0,00  2 593 890,93  

Bilansowanie budżetu 2 593 890,93 0,00  2 593 890,93  

Wskaźniki       

  [7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-
Wb)+(Ndw)+(Ws) 5 118 204,95  2 394,21  5 120 599,19  

  [7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-
Wb)+(Ndw)+(Sp) 4 249 350,84 2 394,21 4 251 745,05 

  [8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - 
średnia trzyletnia 6,37% -0,01% 6,35% 

  [8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - 
średnia siedmioletnia 6,37% -0,03% 6,34% 

 

Stanisławów, 16.11.2021 r. 
Przygotowała:          Wójt 

Danuta Słowik         /-/ Kinga Anna Sosińska 
Skarbnik gminy 


