
UCHWAŁA NR XL/237/2022 
RADY GMINY BOROWIE 

z dnia 14 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych ( 
tekst jednolity  Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Tabela nr 1a „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku” do Uchwały Nr XXXVIII/227/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 
20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu  gminy Borowie na 2022 rok, otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Dochody ogółem nie ulegają zmianie i wynoszą   30 329 441,00 zł 
w tym:  

a) dochody bieżące   23 244 241,00 zł 

b) dochody majątkowe   7 085 200,00 zł 

2. Wydatki  ogółem nie ulegają zmianie i wynoszą   32 285 589,06 zł 
w tym: 

a) wydatki bieżące   19 651 011,02 zł 

b) wydatki majątkowe   12 634 578,04 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borowie. 
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Załącznik do uchwały Nr XL/237/2022 

Rady Gminy Borowie 

z dnia 14 stycznia 2022 r. 

Dotacje celowe na  realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 
2022 roku 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 
750   Administracja publiczna 41 686,00   

 75011  Urzędy wojewódzkie 41 686,00   

  2010 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

41 686,00   

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 1 084,00   

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 1 084,00   

  2010 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

1 084,00   

852   Pomoc społeczna 80 299,00   
 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80 299,00   

  2010 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

80 299,00   

855   Rodzina 4 856 000,00   
 85501  Świadczenie wychowawcze 2 525 000,00   

  2060 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej zlecone 
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

2 525 000,00   

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

2 318 000,00   

  2010 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

2 318 000,00   

 85513  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów 

13 000,00   

  2010 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

13 000,00   

Razem: 4 979 069,00   
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 63C51C4C-475B-4893-8075-B3F2DB0DD286. Uchwalony Strona 1



 
UZASADNIENIE 

Podczas kompletowania tabel i załączników do wysyłania, do Uchwały Nr XXXVIII/227/2021 Rady 
Gminy Borowie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu  gminy Borowie na 2022 rok, 
omyłkowo dwukrotnie załączono tabelę określającą  plan wydatków związanych z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – tabela nr 1a i tabela nr 2a. 
W tabeli nr 1a winien być określony plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.  
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