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AUTOPOPRAWKA NR 2 

 

w związku z opinią RIO UCHWAŁA Nr 3.c./349/2022 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2022 roku, wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) w planie wydatków bieżących: 

 

a) w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli,  paragrafie 4700 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.084,00 zł, z 

tego: 

w Szkole Podstawowej nr 1 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.894 zł, 

w Szkole Podstawowej nr 2 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.400 zł, 

w Szkole Podstawowej nr 3 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.608 zł, 

w Przedszkolu nr 1 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.182 zł, 

 

 

b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.902,00 zł w dziale 801 oświata i 

wychowanie, rozdziale 80101 szkoły podstawowe oraz w dziale 801 oświata i wychowanie 

rozdziale 80104 przedszkola o kwotę 14.182  zł, z tego: 

 

w Szkole Podstawowej nr 1 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.894 zł, 

w Szkole Podstawowej nr 2 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.400 zł, 

w Szkole Podstawowej nr 3 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.608 zł, 

w Przedszkolu nr 1 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.182 zł, 

 

 

 

2) W uzasadnieniu do Uchwały Budżetowej dopisuje się wyniki analizy  w sprawie sprzedaży 

majątku zaproponowanego w projekcie budżetu na 2023 rok: 

 

„Dnia 27 października niezabudowany grunt przy gruntowej drodze na osiedlu „Wylot” został 

zbyty w cenie 397 zł/m2, natomiast działka przy ul. Tęczowej dnia 3 października za 364 

zł/m2 

 

Nieruchomości Gminy wytypowane do sprzedaży, znajdują się  w centrum – tak więc cena 

400zł/m2 jest jak najbardziej realna do osiągnięcia.  

 

Wiedza została oparta na rejestrze cen i wartości nieruchomości do którego mamy podgląd, a 

którego nie możemy udostępniać na zewnątrz. 

 

Jeśli chodzi o nieruchomość w Zakopanem – gmina ma ½ udziału w obu lokalach 

znajdujących się w tym budynku. Dla wskazanej nieruchomości został sporządzony operatem 

szacunkowy w 2021 r., z którego właśnie pochodzą kwoty wskazane, jako dochód gminy.”  


