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 Wójta Gminy Stanisławów do projektu uchwały Nr XXXI/…/2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie zmian w 

budżecie gminy na rok 2022 

 

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków łącznie o kwotę 287 294,06 zł oraz przesuwa się środki 

między zadaniami, w następującej klasyfikacji budżetowej: 

 

1) Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – rozdz. 01095 – Pozostała działalność – wprowadza się plan 

dochodów i wydatków na kwotę 113 876,06 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

(111 643,20 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (2 232,86 zł). Zadanie 

zlecone finansowane w całości z dotacji. 

 

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

pożarne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł w § 4270 - Zakup usług remontowych i 

przeznacza się te na środki zakup defibrylatora na potrzeby Grupy Medycznej przy OSP w Ładzyniu - § 

6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (pismo Zarządu OSP w Ładzyniu z dnia 

14.04.2022 r.). Zakup finansowany ze środków Funduszy Przeciwdziałania COVID-19. 

 

3) Dział 801 – Oświata i wychowanie,  rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe: 

a) wprowadzenie dochodów i wydatków z kwotą 66 416,00 zł na realizację zadania w ramach 

przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Zgodnie z zawartym 

porozumieniem Nr PP MEiN/2022/DPS/360 zorganizowanych będzie 11 wycieczek szkolnych dla 

uczniów ze szkół z terenu gminy. Dotacja z Ministerstwa – 49 452,10 zł plus wkład własny 16 963,90 

zł (wpłaty uczestników). 

b) wprowadzenie planu dochodów i wydatków na kwotę 11 968,00 zł z przeznaczeniem na edukację 

dzieci z Ukrainy (środki z Budżetu Państwa). 

 

4) Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 852931- Pomoc dla cudzoziemców - wprowadza się plan 

dochodów i wydatków na łączną kwotę 50 034,06 zł z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy: 

a) wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy (36 300,00 zł) oraz na wypłatę jednorazowych 

świadczeń rodzinnych (7 806,00 zł) - § 3110 - Świadczenia społeczne, 

b) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - § 4300 – Zakup usług pozostałych, 

c) nadanie numeru PESEL – 2 863,81 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika), 

d) wykonanie zdjęć – 806,25 zł - § 4300 – Zakup usług pozostałych. 

 

5) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność - 

wprowadza się plan dochodów w § 2700 na kwotę 45 000,00 zł, z przeznaczeniem po stronie wydatków 

na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 - pomoc obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń 

za zakwaterowanie i wyżywienie. 
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