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

budżecie gminy na rok 2021 

 

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków łącznie o kwotę 86 177,00 zł oraz przesuwa się środki 

między zadaniami, w następującej klasyfikacji budżetowej: 

 

1) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się plan wydatków o 

kwotę 38 000,00 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup oprogramowania biurowego i wyposażenia. 

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

straże pożarne - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych łącznie o kwotę 365 580,00 zł, w 

następujących zadaniach: 

- Rozbudowa budynku remizy dla OSP w Ładzyniu – 30 000,00 zł (§ 6050), 

- Zakup samochodu bojowego dla OSP w Rządzy – 300 000,00 zł (§ 6060), 

- Dotacja celowa na zagospodarowanie terenu przy remizie, założenie monitoringu oraz doposażenie 

wozu bojowego - OSP w Rządzy – 5 580,00 zł (§ 6230), 

- Dotacja celowa na rozbudowę budynku remizy dla OSP w Czarnej (dokumentacja projektowa) – 

30 000,00 zł (§ 6230). 

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu - Dotacja celowa na rozbudowę 

budynku remizy dla OSP w Lubominie (prace budowlane) o 60 000,00 zł (§ 6230) oraz plan wydatków 

bieżących na zakup wyposażenia dla OSP w Rządzy o 5 580,00 zł  (§ 4210) – jest to wkład własny do 

zakupów dotowanych ze środków zewnętrznych. Wprowadza się również nowe zadanie inwestycyjne z 

kwotą 100 000,00 zł dotyczące zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy. Zadanie w całości 

finansowane z dotacji z Województwa Mazowieckiego (zmiana przeznaczenia wydatkowania środków 

otrzymanych na zakup wozu bojowego dla OSP w Rządzy). 

 

3) Dział 801 – Oświata i wychowanie: 

-  rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wprowadza się plan dochodów i wydatków na łączną kwotę 

76 177,00 zł z przeznaczeniem na projekt „Laboratoria przyszłości”. Środki na ten cel pochodzą z 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych do 

pracowni w szkołach z terenu gminy.  

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii 

elektrycznej i gazu. 

- rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na dotacje dla 

niepublicznych przedszkoli (§ 2540) i przeznacza się te środki na dotację dla punktu przedszkolnego 

w Pustelniku „Dolina Muminków” (rozdz. 80106).  

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zwrot kosztów dotacji dla innych gmin 

realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2310). 

- rozdz. 80104 - Przedszkola – zwiększa się plan dochodów o kwotę  10 000,00 zł z tytułu opłat za 

wyżywienie w przedszkolu (§ 0670) i przeznacza się te środki na zakup środków żywności (§ 4220). 

4) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 

zwiększa się plan wydatków o  kwotę 5 000,00 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup drobnych 

materiałów i artykułów. 

 

5) Dział 921 - Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała 

działalność – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na 

dofinansowanie imprez okolicznościowych organizowanych dla mieszkańców gminy przy współudziale 

środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 
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