
UCHWAŁA NR LXVI/541/2022 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 8 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, 
art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późń. zm.1)) Rada Miejska  
w Staszowie uchwala co następuje: 

§ 1.  

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok o kwotę 34 102,00 zł zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok o kwotę 34 102,00 zł zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 

 
 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r., poz. 1535, poz. 1773, 

poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022r., poz. 583 
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                                                                                                                                                                                                                                           Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                           do uchwały Nr LXVI/541/2022

                                                                                                                                                                                                                                           Rady Miejskiej w Staszowie

                                                                                                                                                                                                                                            z dnia 4 kwietnia 2022

 

 

 

                                  Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

ZmniejszenieZwiększenie
Dz. Rozdz Paragr. Nazwa

Dochody

756      
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem
       6 300,00            0,00

   75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
       6 300,00            0,00

        0910D Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat        6 300,00            0,00

852      Pomoc społeczna        2 000,00            0,00

   85230 Pomoc w zakresie dożywiania        2 000,00            0,00

        2700D
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków

powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
       2 000,00            0,00

853      Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej       25 704,00            0,00

   85395 Pozostała działalność       25 704,00            0,00

        2700D
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków

powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
      25 704,00            0,00

855      Rodzina           98,00            0,00

   85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego
          98,00            0,00

        2700D
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków

powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
          98,00            0,00

OGÓŁEM            0,00      34 102,00

1

Id: 850A689B-2472-4566-8404-89D4B52B5622. Podpisany Strona 1



                                                                                                                                                                                                                                           Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                                                           do uchwały Nr LXVI/541/2022

                                                                                                                                                                                                                                           Rady Miejskiej w Staszowie

                                                                                                                                                                                                                                            z dnia 4 kwietnia 2022

 

 

 

                                  Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

ZmniejszenieZwiększenie
Dz. Rozdz Paragr. Nazwa

Wydatki

400      Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę        6 300,00            0,00

   40095 Pozostała działalność        6 300,00            0,00

        4430W Różne opłaty i składki        6 300,00            0,00

852      Pomoc społeczna        2 000,00            0,00

   85230 Pomoc w zakresie dożywiania        2 000,00            0,00

        3110W Świadczenia społeczne        2 000,00            0,00

853      Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej       25 704,00            0,00

   85395 Pozostała działalność       25 704,00            0,00

        3110W Świadczenia społeczne       25 200,00            0,00

        4210W Zakup materiałów i wyposażenia          504,00            0,00

855      Rodzina           98,00            0,00

   85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego
          98,00            0,00

        3110W Świadczenia społeczne           95,00            0,00

        4210W Zakup materiałów i wyposażenia            3,00            0,00

OGÓŁEM            0,00      34 102,00
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Uzasadnienie do uchwały Nr LXVI/541/2022 

Rady Miejskiej w Staszowie 

z dnia 8 kwietnia 2022 r. 

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok w działach: 

756 "dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w związku ze zwiększeniem wpływów 
z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 300,00 zł, 

852 "pomoc społeczna" w związku z otrzymanymi środkami na zapewnienie posiłku dla dzieci 
i młodzieży z Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł, 

853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w związku z otrzymanymi środkami 
z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazową pomoc 300,00 zł dla obywateli Ukrainy 
w kwocie 25 704,00 zł, 

855 "rodzina„ w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem do wypłaty 
świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy w kwocie 98,00 zł. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok w działach: 

400 "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" w związku ze zwiększeniem 
wydatków na składkę członkowską na potrzeby Świętokrzyskiego Klastra Energii w Staszowie w kwocie 
6 300,00 zł, 

852 "pomoc społeczna" w związku z otrzymanymi środkami na zapewnienie posiłku dla dzieci 
i młodzieży z Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł, 

853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w związku z otrzymanymi środkami 
z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazową pomoc 300,00 zł dla obywateli Ukrainy 
w kwocie 25 704,00 zł, 

855 "rodzina„ w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem do wypłaty 
świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy w kwocie 98,00 zł. 
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