
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr... .z dnia 26.05.2022 roku w sprawie zmian w 
budżecie na 2022 rok 

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się  następujących zmian: 

DOCHODY 

750 Administracja publiczna 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w  art.  5 ust. 3 pkt 5 lit, a i b 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego - wprowadza się  środki z dotacji Unijnej na projekt Cyfrowa 
Gmina w kwocie 9 225,00 na wydatki bieżące, 

6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - wprowadza się  środki z dotacji Unijnej 
na projekt Cyfrowa Gmina w kwocie 160 335,00 na wydatki majątkowe, 

WYDATKI 

600 Transport i łączność  

60016 Drogi publiczne gminne 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza 
się  środki w kwocie 160 000,00 na zwiększone koszty poprzetargowe do inwestycji 
Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice,  gm.  

Załuski 

700 Gospodarka mieszkaniowa 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 
11 125,00 wprowadza się  środki na odszkodowania dla mieszkańców w wyniku 

realizacji inwestycji „ Rozbudowa drogi gminnej nr 301232W w miejscowości Szczytno,  gm.  
Załuski" 

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się  środki w kwocie 
20 000,00 na koncepcję  architektoniczno-budowlaną  oraz kosztorysową  do budowy bloku 
mieszkalnego w Załuskach na działce nr 119, 



750 Administracja publiczna 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

4307 Zakup usług pozostałych- wprowadza się  środki z dotacji 
Unijnej na projekt Cyfrowa Gmina w kwocie 5 535,00 na diagnozę, 

4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej- wprowadza się  środki z dotacji Unijnej na projekt Cyfrowa Gmina w kwocie 3 
690,00 na szkolenia, 

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-
wprowadza się  środki z dotacji Unijnej na projekt Cyfrowa Gmina w kwocie 160 335,00 
na zakup sprzętu i oprogramowania, 

75095 Pozostała działalność  

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się  środki w kwocie 
62 892,12 z przeniesienia z rozdziału 80195, 

801 Oświata i wychowanie 

80195 Pozostała działalność  

- w związku ze zwrotem dotacji dotyczącej realizacji projektu (nadwyżka środków) 

„Lepszy start w przyszłość  dla uczniów szkól podstawowych gminy Załuski" 
dokonuje się  zmniejszenia planów na niw paragrafach: 

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się  
zmniejszenia w kwocie 31 928,45 

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się  
zmniejszenia w kwocie 6 206,22 

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się  zmniejszenia 
w kwocie 5461,54 

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne -dokonuje się  zmniejszenia 
w kwocie 1 061,61 

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 
dokonuje się  zmniejszenia w kwocie 782,24 

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 
dokonuje się  zmniejszenia w kwocie 152,06 

4217 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się  zmniejszenia 
w kwocie 84,33 

4219 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się  zmniejszenia 
w kwocie 15,67 

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek - dokonuje się  
zmniejszenia w kwocie 742,10 



4249 Zakup środków dydaktycznych i książek - dokonuje się  
zmniejszenia w kwocie 137,90 

4307 Zakup usług pozostałych - dokonuje się  zmniejszenia w 
kwocie 12 102,38 

4309 Zakup usług pozostałych - dokonuje się  zmniejszenia w 
kwocie 4217,62 
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