Projekt
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII/.../2011
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2011 zawartych w tabeli Nr
1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2011” zwiększając plan
dochodów o kwotę 227 364,98 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w łącznej kwocie 17 780
118,98 zł z tego:
a) bieżące w kwocie 16 825 118,98 zł
b) majątkowe w kwocie 955 000,00 zł.
§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2011 zawartych w tabeli Nr
2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2011” zwiększając plan
wydatków o kwotę 227 364,98 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w łącznej kwocie 16 717
362,98 zł z tego:
a) bieżące w kwocie 15 652 256,98 zł
b) majątkowe w kwocie 1 065 106,00 zł.
§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększając tenże plan o kwotę 43 550,98 zł w dziale 010
Rolnictwo i łowiectwo. Aktualne brzmienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 3 pod nazwą „Dochody związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.”
§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększając tenże plan o kwotę 43 550,98 zł w dziale 010
Rolnictwo i łowiectwo. Aktualne brzmienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 4 pod nazwą „Wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.”
§ 5. W wyniku zmian planu dochodów i wydatków budżetu ogółem, o których mowa w § 1 i § 2 wprowadza
się zmiany tychże wielkości w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.”
zwiększając plan:
- dochodów z kwoty 17 523 604 zł do kwoty 17 780 118,98 zł,
- wydatków z kwoty 16 460 848 zł do kwoty 16 717 362,98 zł.
Aktualne brzmienie tabeli „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej
uchwały.
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§ 6. Stosownie do wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy zwiększa się wydatki
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 3 288 zł, tj. z kwoty 107 500 zł do kwoty 110 788 zł.
Aktualne brzmienie załącznika pod nazwą „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011”, zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kopacz
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Uzasadnienie
Zmiany zawarte w uchwale Nr VIII/…../2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16.06.2011 r. zostały
dokonane w związku z:
- otrzymaniem środków w wysokości 43 550,98 zł, w związku z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r.
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania
w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2011 r. – pismo
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3011.28.2011.010 – zadanie zlecone.
- otrzymaniem pisma w sprawie informacji o przyznaniu dotacji dla gminy Stanisławów na zadanie
realizowane z udziałem środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych pn. „Przebudowa
drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca Gm. Stanisławów”
w wysokości 49 000 zł – pismo Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr RW-RM-II.7153.1.10.2011.SM
z dnia 17 maja 2011 roku.
- otrzymaniem zwiększenia dotacji w wysokości 1 500 zł z przeznaczeniem na realizację programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie Nr FIN-I.3111.37.2011.852 – dofinansowanie zadania własnego.
- otrzymaniem przez Gimnazjum w Stanisławowie dotacji z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 17
114 zł na realizację projekty współpracy młodzieży polsko – ukraińskiej p.t. „Połączy nas muzyka” – pismo
Nr PUWM/13/2011/PL.
- otrzymaniem przez Zespół Szkolny w Stanisławowie grantu w wysokości 700 zł na realizację projektu
„Ogródek przyszkolny” wg. umowy nr 14/OP/2011 z przeznaczeniem na założenie ogródka przyszkolnego,
- otrzymaniem z WFOŚiGW w pełnej wysokości środków z tytułu zwrotu utraconych dochodów w podatku
rolnym – ponadplanowe dochody 115 500 zł. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:
a) zwiększenie wydatków o kwotę 29 212 zł na budowę odcinków sieci wodociągowej w miejscowości
Stanisławów w ul. Księcia Janusz III i w miejscowości Pustelnik na odcinku przy drodze do Cisówka,
b) dofinansowanie w wysokości 52 000 zł przebudowy drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych
w miejscowości Wólka Piecząca gm. Stanisławów,
c) 30 000 zł na wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim na przebudowę wraz
z odwodnieniem ulicy Polnej w Stanisławowie – nowe zadanie inwestycyjne,
d) 1 000 zł – przyznanie nagród dla dwóch policjantów z Komisariatu w Dobrem pełniących służbę na terenie
gminy Stanisławów i wyróżniających się w pracy, z okazji „Święta Policji”,
e) 3 288 zł- zwieszenie wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w związku
z niewykorzystaniem w 100 %-tach takich środków w roki ubiegłym.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/.../2011
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.xls
Tabela Nr 1 Dochody budżetu gminy Stanisławów na rok 2011
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/.../2011
Rady Gminy Stanisławów
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z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.xls
Tabela Nr 2 Wydatki budżetu gminy Stanisławów na rok 2011
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/.../2011
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.xls
Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. i innych zadań zleconych gminie
drębnymi ustawami w 2011r
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/.../2011
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.xls
Tab. Nr 4 Wydatki związane z raliz. zadań z zakresu admin. rząd. i innych zadań zleconych gminue
odrębnymi ustawami w 2011r.
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/.../2011
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych
Lp.

Treść
1

Klasyfikacja §
2

Kwota
3

4

1.

Dochody

17 780 118,98

2.

Wydatki

16 717 362,98

3.

Wynik budżetu

1 062 756,00

Przychody ogółem:

0,00
0,00

Rozchody ogółem:

1 062 756,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

600 256,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

462 500,00
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/.../2011
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Dochody

Wydatki

z tytułu wydawanych zezwoleń na Dział Rozdział Plan
sprzedaż alkoholu

Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii

756

75 618

107 500

Dział Rozdział Plan
851

85153

39 700

Gminny Program Profilaktyki
Dział Rozdział Plan
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
851
Ogółem

107 500
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71 088
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