Projekt

UCHWAŁA Nr VI/…../2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia marca 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 zwiększeniu i zmniejszeniu planu dochodów
o kwotę 123 897 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian, dochody budżetu gminy na rok 2015 ogółem nie
ulegają zmianie.
§ 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 i zwiększeniu planu wydatków
o kwotę 305 102,09 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 24 047 248,00 zł. z tego:
a) bieżące w kwocie
18 959 904,96 zł.
b) majątkowe w kwocie 5 087 343,04 zł.
§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych
realizowanych w roku 2015 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej,
zmniejszając tenże plan o kwotę 963,59 zł. i zwiększając tenże plan o kwotę 6 690,09 zł.
w tym:
1) w pozycji nr 4 – Dział 150 rozdz. 15011 § 6639 – w zadaniu pod nazwą
„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW)”, zwiększa się plan
wydatków o kwotę 6 690,09 zł. tj. z kwoty ogółem 2 358,44 zł. do kwoty 9 048,53 zł.
2) w pozycji nr 10 – Dział 750 rozdz. 75095 § 6639 – w zadaniu pod nazwą „Rozwój
elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ”, zmniejsza się
plan wydatków o kwotę 963,59 zł. tj. z kwoty ogółem 18 127,10 zł. do kwoty
17 163,51 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”.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Stanisławów
Dariusz Kraszewski

2

Uzasadnienie:
Zmiany zawarte w uchwale Nr XXXVI/…../2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia ….. marca
2015 r. zostały dokonane w związku:
1. z otrzymaniem z Ministerstw Finansów zawiadomienia (pismo Nr ST3.4750.5.2015
z dnia 6 lutego 2015 r.) o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia
15 stycznia 2015 r.(Dz. U. z dnia 29 stycznia 2015 r. poz. 153), rocznych kwotach
poszczególnych części subwencji ogólnej przypadających dla Gminy Stanisławów na
rok 2015, z którego wynika zwiększenie o kwotę 123 897 zł. części oświatowej
subwencji ogólnej dla gminy (Dział 765 rozdz. 75615 § 2920. W związku z tym, iż
wydatki na zadania oświatowe zaplanowano wg. potrzeb ze środków własnych gminy,
nie istnieje potrzeba zwiększania tychże wydatków.
2. z urealnieniem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych –
zmniejszenie o 123 897 zł. - gdzie przy planowaniu budżetu, uwzględniono dochody
z nowo wybudowanych obiektów stacji elektroenergetycznej, które w br. jeszcze nie
wpłyną w pełnej wysokości;
3. ze zmianami w klasyfikacji budżetowej i wejściem w życie rozporządzenia Ministra
Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952) i wprowadzenia do budżetu nowych
rozdziałów 80149 i 80150. Dotyczy to zmian zawartych w dziale 801 – Oświata
i wychowanie oraz działu 854 rozdz. 85404. Zmiany te są efektem nałożenia na
jednostki samorządu terytorialnego obowiązku przeznaczenia na zadania związane ze
stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
środków w wysokości nie niższej niż środki naliczone na ten cel w części oświatowej
subwencji ogólnej. Wprowadzenie tych rozdziałów pozwoli na odrębne
ewidencjonowanie przez j.s.t. wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,
4. zabezpieczeniem 20 %-towego udziału środków własnych gminy w wydatkach na
pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, na którą gmina otrzyma
dotację celową z budżetu państwa – Dział 854 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla
uczniów - 11 000 zł. Środki na ten cel przesuwa się z działu 757 – Obsługa długu
publicznego, gdzie w związku ze spadkiem stóp procentowych i wcześniejszą spłatą
kredytów i pożyczek będą oszczędności;
5. ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 150 rozdz. 15011 § 6639 w zadaniu pod
nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy
poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW)” o kwotę 6 690,09
zł. wynikającym z podpisanego aneksu nr 5 do umowy z dnia 05.08.2009 r. zawartej
z Województwem Mazowieckim na realizację ww. zadania. W celu zabezpieczenia
wydatków na ww. cel środki w wysokości 5 726,50 zł. przenosi się z działu 750 –
Administracja publiczna. Rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4360 – Opłaty z tytułu
zakupu usług telekomunikacyjnych;
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6. z podpisaniem aneksu nr 5 do umowy z dnia 05.08.2009 r. zawartej z Województwem
Mazowieckim na realizację zadania pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji
w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie
dwudzielności potencjału województwa ” (EA), zmniejsza się plan wydatków o kwotę
963,59 zł. - Dział 750 rozdz. 75095 § 6639.
W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, plan dochodów i wydatków ogółem
nie zmienia się.
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