
ZARZĄDZENIE NR 105/2021 

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu miasta na 2022 rok 

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały nr XXXVII/223/10 Rady Miasta z dnia 12 sierpnia 2010 roku 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje: 

§ 1. Wprowadzić autopoprawki do projektu budżetu miasta przyjętego zarządzeniem 103/2021 

Burmistrza Miasta Hajnówka w sprawie projektu budżetu na 2022 rok, w sposób następujący: 

1. Tekst normatywny uchwały: 

§ 3 

Było: 

W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 250.000 zł, 

2) celową w wysokości 1.770.500 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wydatki w placówkach oświatowych w kwocie 1.533.500 zł, 

b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 237.000 zł. 

Powinno być: 

W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 250.000 zł, 

2) celową w wysokości 1.770.500 zł, z przeznaczeniem na: 

a) wydatki w placówkach oświatowych w kwocie 1.530.050 zł, 

b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 240.450 zł. 

§ 5 

Było: 

Deficyt budżetu w wysokości 3.585.961 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 

wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych. 

Powinno być: 

Deficyt budżetu w wysokości 3.585.961 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z 

rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów 

i zadań finansowanych z udziałem tych środków do wysokości 783.326 zł oraz przychodami 

pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych do wysokości 2.802.635 zł. 

 

§ 8.1. 

Było: 

Ustala się dochody w kwocie  480.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 460.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym 

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 



Powinno być: 

 Ustala się dochody w kwocie  480.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 460.000 zł, w tym w rozdziale 75023 w kwocie 126.000 zł i w 

rozdziale 85154 w kwocie 334.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

§ 10.2.  

Było: 

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek 

budżetowych: dochody -  1.729.270 zł, wydatki - 1.729.270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

Powinno być: 

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek 

budżetowych: dochody -  1.729.270 zł, wydatki - 1.729.270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§ 11 pkt 5) 

Było 

przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których 

wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o finansach publicznych; 

Powinno być 

przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 

 

2. Załączniki do uchwały 

 

Załącznik nr 1 „Dochody” 

Było: 

Tabela: Własne, część: Bieżące, Rozdział 90005§6090 kwota 9.004.750,00 zł  

Tabela: Własne, część: Bieżące, Rozdział 90026§2440 kwota 2.985,00 zł  

Tabela: Własne, część: Bieżące, Rozdział 90026§2460 kwota 1.995,00 zł  

Powinno być: 

Tabela: Własne, część: Majątkowe, Rozdział 90005§6090 kwota 9.004.750,00 zł  

Tabela: Własne, część: Bieżące, Rozdział 90026§2440 kwota 0,00 zł  

Tabela: Własne, część: Bieżące, Rozdział 90026§2460 kwota 4.980,00 zł  

 

Załącznik nr 2 „Wydatki” 

Było 

Tabela: Własne, rozdział 85508§4430 kwota 315.000,00 zł 

Tabela: Własne, rozdział 85508§4330 kwota 0,00 zł 

 

 



Tabela: Własne, rozdział 85516§4220 kwota 75.000,00 zł 

Tabela: Własne, rozdział 85516§4270 kwota 1.400,00 zł 

Tabela: Własne, rozdział 92195§2360 kwota 39.000,00 zł 

Tabela: Własne, rozdział 92195§4210 kwota 0,00 zł 

 

Powinno być 

Tabela: Własne, rozdział 85508§4430 kwota 0,00 zł 

Tabela: Własne, rozdział 85508§4330 kwota 315.000,00 zł 

Tabela: Własne, rozdział 85516§4220 kwota 76.000,00 zł 

Tabela: Własne, rozdział 85516§4270 kwota 400,00 zł 

Tabela: Własne, rozdział 92195§2360 kwota 14.000,00 zł 

Tabela: Własne, rozdział 92195§4210 kwota 25.000,00 zł 

 

Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne  w 2022 roku” 

Wiersz 1.12, kolumna: środki pochodzące z innych źródeł* 

Było: 

8.527,00 

Powinno być: 

8.526,00 

Wiersz 1.12, kolumna: w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 

Było: 

48.318,00 

Powinno być: 

48.319,00 

 

Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2022”: 

Wiersz 1, kolumna: rozdz. 

Było: 

70007 

Powinno być: 

70001 

Wiersz 5, kolumna: podmiotowa 

Było 

1.486.000,00 

Powinno być: 

1.475.000,00 

Wiersz 6, kolumna: podmiotowa 



Było 

946.000,00 

Powinno być: 

932.000,00 

Wiersz 24.3, kolumna: celowa 

Było: 

8.527,00 

Powinno być: 

8.526,00 

Wiersz 24.7, kolumna: celowa 

Było: 

26.711,00 

Powinno być: 

26.712,00 

 

Po załączniku nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2022” 

dodaje się załącznik nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok” o 

następującej treści: 

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok 

Lp. 
Dział 

Rozdział 
Wyszczególnienie 

Stan 

środków 

obrotowych 

na 

początek 

roku 

Przychody Koszty 
Stan 

środków 

obrotowych 

na koniec 

roku 

ogółem 

w tym 

ogółem 

w tym: 

wpłata do 

budżetu 
dotacje z 

budżetu 

w tym: 

§2650 
na 

inwestycje 

    

Zakłady 

budżetowe, z tego: 

0,00 9 813 000,00 1 440 000,00 1 340 000,00 100 000,00 9 813 000,00 0,00 0,00 

1 
700 

Zakład 

Gospodarki 

Mieszkaniowej 

0,00 6 802 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 6 802 000,00 0,00 0,00 

70001/70007 

2 
926 

Park Wodny 0,00 3 011 000,00 1 340 000,00 1 340 000,00 0,00 3 011 000,00 0,00 0,00 

92601 

 

Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych 

jednostek budżetowych na 2022 rok” otrzymuje nr 7. 

 Burmistrz Miasta 

  

Jerzy Sirak 
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