
Autopoprawka Nr 1 

 Wójta Gminy Stanisławów do projektu uchwały Nr XXVI/…/2021 z dnia 20.12.2021 r. w sprawie 

Uchwały budżetowej Gminy Stanisławów na 2022 rok oraz do projektu Uchwały Nr XXVI/…/2021 z dnia 

20.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2022-2032 

 

1. W projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2022 Nr XXVI/…/2021 z dnia 20 grudnia 

2021 r. § 2 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3  oraz § 9 otrzymują nowe brzmienie: 

1) § 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 314 739,00 zł,  który zostanie sfinansowany 

przychodami: 

3) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających  z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 

3 530 032,00 zł. 

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9 109 906,06 zł   z tytułu:  

3) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających  z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 580 032,00 zł 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr  6 (Przychody i rozchody). 

2) § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę 

zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań długoterminowych do wysokości określonej w § 2 ust. 5 

pkt 1 i 2. 

2. Zaciągania kredytów  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 

wysokości określonej w § 2 ust 4 niniejszej uchwały. 

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy. 

4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 

z wyłączeniem przeniesienia między działami. 

5. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków  inwestycyjnych w ramach działu, bez możliwości 

wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania uprzednio przyjętego do realizacji. 

 

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 626 739,00 zł z przeznaczeniem na „Modernizację 

oczyszczalni ścieków w Retkowie” z łącznym limitem wydatków na 2022 r. w kwocie 3 376 739,00 zł 

(Tabela Nr 5 poz. 14). Plan wydatków inwestycyjnych po autopoprawce stanowi łącznie  15 337 239,00 

zł, natomiast plan wydatków ogółem  

 

 

3. W projekcie Uchwały Nr XXVI/…/2021 z dnia 20.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2022-2032 wprowadza się następujące zmiany: 

1) W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF rozdziela się zadania ujęte w poz. 1.3.2.2 na dwa 

odrębne: 

- poz. 1.3.2.2 – „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy” z limitem 

wydatków na 2022 r. w kwocie 550 000,00 zł, 

- poz. 1.3.2.10 – „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy” z limitem wydatków na 2022 r. 

w kwocie 100 000,00 zł (nowa pozycja), 

2)  Rozdziela się zadanie ujęte w poz. 1.3.2.5 na dwa odrębne: 



- poz. 1.3.2.5 – „Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy” z limitem wydatków 

na 2022 r. w kwocie 900 000,00 zł, 

- poz. 1.3.2.11 – „Modernizacja świetlic wiejskich  na terenie gminy” z limitem wydatków na 2022 r. 

w kwocie 500 000,00 zł (nowa pozycja), 

3) W pozycji 1.3.2.7 – „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów” 

limit wydatków na 2022 r. stanowi kwotę 2 385 000,00 zł. 
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