Projekt

UCHWAŁA Nr X/……/2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 6, 235, 236 i
237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z
późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015
zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu Gminy
Stanisławów na rok 2015” polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 7 702,30
zł. oraz zwiększeniu planu dochodów o kwotę 28 831,50 zł. w klasyfikacji przedstawionej w
tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w
łącznej kwocie 27 873 754,30 zł. z tego:
a) bieżące w kwocie
20 031 207,38 zł.
b) majątkowe w kwocie 7 842 546,92 zł.
§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015
zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy
Stanisławów na rok 2015” polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 302 203
zł. i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 326 949,97 zł. w klasyfikacji przedstawionej w
tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.
2.W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w
łącznej kwocie 23 763 019,56 zł. z tego:
a) bieżące w kwocie
19 351 429,11 zł.
b) majątkowe w kwocie 4 411 590,45 zł.
§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększając
tenże plan o kwotę 7 379 zł. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 z przeznaczeniem na
przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r
2. Aktualne brzmienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej przedstawiają załączone do niniejszego zarządzenia tabele:
1. Tabela Nr 3 pod nazwą „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.”,
2. Tabela Nr 4 pod nazwą „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.”
§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych
w roku 2015 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej, zmniejszając plan
wydatków o kwotę 300 000 zł. oraz zwiększając tenże plan o kwotę 225 463,41 zł. w tym:
1) w pozycji nr 4 – Dział 150, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości § 6639 – w
zadaniu pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
(BW)”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 751,14 zł. tj. z kwoty 9 048,53 zł. do
kwoty 9 799,57 zł.
w pozycji nr 5 – Dział 600 rozdz. 60016 § 6059 – wprowadza się nowe zadanie pod
nazwą „Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Stanisławowie”, na które przeznacza się
środki w wysokości 40 000 zł;
w pozycji nr 10 – Dział 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 6639 – w zadaniu
pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Woj. Mazow.
Wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – rozwój eusług w administracji (EA)”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 712,27 zł. tj. z
kwoty 17 163,51zł. do kwoty 19 875,78 zł.
w pozycji nr 24 – likwiduje się zadanie pod nazwą „Budowa przyłączy kanalizacji
sanitarnej we wsi Prądzewo –Kopaczewo i Retków gm. Stanisławów” i wprowadza
się nowe zadanie wieloletnie pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja stacji
uzdatniania wody w Sokólu gm. Stanisławów” - Dział 010 rozdz. 01010 –
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6059 na które w 2015 r. przeznacza
się 50 000 zł
w pozycji nr 25 – Dział 900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód §
6057 i 6059 – w zadaniu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Prądzewo
– Kopaczewo i Retków gm. Stanisławów” , nadaje się nowe brzmienie „Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Prądzewo – Kopaczewo i Retków
gm. Stanisławów”;
w pozycji nr 26 – Dział 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 –
w zadaniu pod nazwą „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy”,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 103 000 zł. tj. z kwoty 40 000 zł. do kwoty
143000 zł.
w pozycji nr 31 – Dział 900 – Gospodarka komunalna, rozdz. 90095 – Pozostała
działalność § 6050 – wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „Budowa parkingów
wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Cichej w Pustelniku”, na które w 2015 r.
przeznacza się środki w kwocie 29 000 zł.

2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2015
przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 3 pod nazwą „Plan wydatków
majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2015”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Stanisławów
Dariusz Kraszewski
Przygotowała: Czesława Kaim – Skarbnik Gmin
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Uzasadnienie:
Zmiany zawarte w uchwale Nr X/…../2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 września
2015 r. zostały dokonane w związku z:
1. otrzymaniem z Krajowego Biura Wyborczego zawiadomienia o przyznaniu dotacji w
wysokości 7 379,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i
Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w wyniku czego zwiększa się
plan dochodów i wydatków o tą kwotę, w dziale 751 rozdz. 75108 (jest to zadanie
zlecone z zakresu administracji rządowej – pismo KBW nr DSD-3101-47-2015 z dnia
14 września 2015r.
2. otrzymaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pisma
informującego o przyznaniu dotacji na zadania własne w wysokości 6 315,00 zł. z
przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części
gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o
pomocy społecznej. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów i wydatków
w dziale 852 rozdz. 85214 o 6 315,00 zł. – pismo Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.119.2015 z dnia 11 września 2015 r.
3. otrzymaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pisma
informującego o zmniejszeniu dotacji na zadania własne w wysokości 203 zł. w związku
z weryfikacją potrzeb na zadania związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej. W
związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 rozdz.
85213 o 203,00 zł. – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr
FCR-I.3111.17.115.2015 z dnia 10 września 2015 r.
4. otrzymaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pisma
informującego o zmianie kwot dotacji przyznanych Gminie, w ramach zadań własnych,
na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w
tym: - zmniejsza się plan dochodów bieżących o 7 499,30 zł. (dział 758 rozdz. 75108 §
2030 oraz zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3 617,77 zł. – pismo
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.14.8.2015 z dnia
28 sierpnia 2015 r.
5. otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości 13 837,50 zł. na dofinansowanie zadania pod nazwą
„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stanisławów”. W związku z
tym zwiększa się plan dochodów i wydatków na ten cel o kwotę 13 837,50 zł. w dziale
900 rozdz. 90095;
6. niewykorzystaniem środków zaplanowanych na zadanie pod nazwą „Budowa przyłączy
kanalizacji sanitarnej we wsi Prądzewo – Kopaczewo i Retków gm. Stanisławów” w
wysokości 300 000 zł. zmniejsz się plan wydatków o tą kwotę w dziale 900 rozdz.
90001 § 6050 i przeznacza się je na następujące zadania:
1) nowe zadanie wieloletnie pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania
wody w Sokólu gm. Stanisławów” - Dział 010 rozdz. 01010 – Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6059 na które w 2015 r. przeznacza się 50 000 zł.
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drugiego zbiornika na wodę
uzdatnioną i modernizację automatyki na stacji,
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2) przeprowadzenie badań hydrogeologicznych poszukiwania wody i opracowania
dokumentacji pod kątem budowy drugiej stacji uzdatniania wody na terenie gminy –
zwiększenie wydatków dział 010 rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi, § 6050 – 30 000 zł.
3) na dofinansowanie przez Gminę realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu (BW)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i w związku z tym zwiększa się plan wydatków o kwotę
751,14 zł. w dziale 150 rozdz. 15011 § 6639. Zwiększenie planu wynika z
konieczności podpisania aneksu do umowy na dofinansowanie w związku ze
zwiększoną ilością sprzętu, który Gmina otrzyma ;
4) remonty bieżące dróg, dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 –
10 112,56 zł.
5) budowę chodnika na ul. Szkolnej w Stanisławowie na odcinku od ronda do Ośrodka
Zdrowia – 40 000 zł.- Dział 600 rozdz. 60016 § 6050;
6) Zwiększenie planu wydatków składek członkowskich na rzecz LGD Ziemi Mińskiej,
do którego Gmina należy, w związku z nową uchwałą w sprawie wysokości składek
– 5 030 zł. – dział 750 rozdz.75095 § 4430,
7) na dofinansowanie przez Gminę realizacji projektu „Rozwój elektronicznej
administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie
dwudzielności potencjału województwa – rozwój e-usług w administracji (EA)”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w związku
z tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 712,27 zł. w dziale 750 rozdz. 75095 §
6639. Zwiększenie planu wynika z konieczności podpisania aneksu do umowy na
dofinansowanie w związku ze zwiększoną ilością sprzętu, który Gmina otrzyma ;
8) zakup materiałów potrzebnych do przebudowy drzwi garażowych w OSP Ładzyń –
2000 zł. – dział 754 rozdz. 75412 § 4210,
9) budowę oświetlenia ulicznego (nowych punktów świetlnych) we wsiach: Kolonie
Stanisławów, Goździówka, Szymankowszczyzna, Lubomin według istniejących
projektów – 103 000 zł. – dział 900 rozdz. 90015 § 6050,
10) opracowanie strategii rozwoju gminy - 13 222,50 zł. – dział 900 rozdz.90095 § 4270,
11) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa
parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Cichej w Pustelniku” – 29 000
zł. - dział 900 rozdz. 90095 § 6050,
12) zadania z zakresu kultury fizycznej – 11 590 zł. z tego dotacja dla UPLKS, który
wygrał konkurs na prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej – 10 000 zł., zakup
trawy i remont zraszaczy na boisku w Stanisławowie,
13) pokrycie zmniejszonej kwoty dochodów z tytułu dotacji na zwrot części wydatków
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r. – 2 581,53 zł.
Pozostałe zmiany po stronie wydatków zawarte w tabelach nr 2 w zakresie zadań własnych,
zostały dokonane w związku z analizą realizacji wydatków i potrzebą przeniesienia środków
do klasyfikacji gdzie będą wydatkowane.
W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, plan dochodów i wydatków ogółem wzrasta
o kwotę 24 746,97 zł.
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