
Zarządzenie Nr  510/22 

Wójta Gminy Cmolas  

z dnia 15 marca 2022r. 
 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2022r. 
 

 Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  
(Dz .U. z 2021r. poz.305) oraz decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.03.2022r. znak:F-
VI.3111.2.18.2022,  

 
 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  249.868,13 zł. 
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

              z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  

              gminom ustawami                                                                                 249.868,13 zł. 
             - na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych            249.868,13 zł. 
      

                        
  2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  249.868,13 zł.  
 z przeznaczeniem na:  

               -  sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych 
              oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy          249.868,13 zł. 

                
3. Szczegółowy podział dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej  
 określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 
§ 2 

1.  Z kwot dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się dochody                    

i wydatki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie  
- w kwotach zmniejszających   
GOPS   249.868,13 zł. 

    
2.  Szczegółowy podział wyodrębnionych dochodów i wydatków określa załącznik Nr 2  

do niniejszego zarządzenia.  
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 510/22 

 Wójta Gminy Cmolas  

z dnia 15 marca 2022r. 

 

 

Szczegółowy podział dochodów i wydatków w dostosowaniu 

do klasyfikacji budżetowej. 

 

 

Zwiększenie dochodów 

Lp. 

Dział 

Rozdział 

§ 

Nazwa Kwota zł. 

1. 

852 Pomoc Społeczna 249.868,13 zł. 

85295 Pozostała działalność  249.868,13 zł. 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminom ustawami 

249.868,13 zł. 

Razem zmniejszenia 249.868,13 zł. 

 

 

  

Zwiększenie wydatków 

Lp. 

Dział 

Rozdział 

§ 

Nazwa Kwota zł. 

1. 

852 Pomoc Społeczna 249.868,13 

85295 Pozostała działalność 249.868,13  

3110 Świadczenia społeczne  244.870,77  

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000,00  

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  400,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy  200,00 

4210 Zakup materiałów i energii 500,00 

4300 Zakup usług pozostałych  897,36 

Razem zmniejszenia 249.868,13 
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                                                                                                                 Załącznik Nr 2 

        do Zarządzenia Nr 510/22 

        Wójta Gminy Cmolas  

        z dnia 15 marca 2022r. 

 

 

 
Wyodrębnione dochody i wydatki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu 

administracji rządowych zleconych gminie. 

 

 

Lp. 

Dział 

Rozdz. 

§ 

Nazwa Dochody w zł. 
Wydatki w 

zł. 

Zwiększenia 

1. 

852 Pomoc Społeczna 249.868,13 249.868,13 

85295 Pozostała działalność  249.868,13 249.868,13 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz  innych zadań 
zleconych gminom 

249.868,13 ---,- 

3110 Świadczenia społeczne  ---,- 244.870,77 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  3.000,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   400,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy   200,00 

 4210 Zakup materiałów i energii  500,00 

 4300 Zakup usług pozostałych   897,36 

 
 


