
Zarządzenie Nr 539/22 

Wójta Gminy Cmolas  

z dnia 23 maja 2022r. 

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022r. 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 poz.559 z poźń.zm.), art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.305 z późn.zm) oraz Uchwały nr 

XXXVII/276/22 z dnia 26 kwietnia 2022r.Rady Gminy w Cmolasie w sprawie udzielenia 

upoważnienia Wójtowi Gminy Cmolas w celu realizacji zadań związanych z pomocą 

obywatelom Ukrainy.  

 

zarządzam co następuje 

§ 1 

 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  19.948 zł. 

          

       Dochody bieżące:                                        19.948 zł. 

     1.Środki  na realizacje dodatkowych zadań  oświatowych związanych z kształceniem, 

        wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi  

        obywatelami Ukrainy -18.948 zł. 

      2. Wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie  

          realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie tj.  1.000 zł.: 

- wypłata świadczeń rodzinnych 1.000 zł. 

 

   Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę   19.948 zł. 

  Wydatki bieżące:                                       19.948 zł. 

      1.Wypłata dodatkowych zadań  oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i  

        opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy -18.948 zł. 

      2. Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań  

          na rzecz pomocy Ukrainie tj.1.000 zł. 

       - wypłata świadczeń rodzinnych 1.000 zł. 

        

              

      Szczegółowy podział dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej  

  określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 2 
 

 

 

Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 539/22 

 Wójta Gminy Cmolas  

z dnia 23 maja 2022r. 

 

 

Szczegółowy podział dochodów i wydatków w dostosowaniu 

do klasyfikacji budżetowej. 
 

 

 
Zwiększenia dochodów 

Lp. 

Dział 

Rozdział 

§ 

Nazwa Kwota zł. 

1. 

801 Oświata i wychowanie  18.948 zł. 

80195 Pozostała działalność 18.948 zł. 

2700 
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 

samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł 
18.948 zł. 

2. 

855 Rodzina  1.000 zł. 

85595 Pozostała działalność 1.000 zł. 

0970 1.000 –świadczenia rodzinne 1.000 zł. 

Razem zwiększenia 19.948 zł. 

  

 
 

Zwiększenia wydatków 

Lp. 

Dział 

Rozdział 

§ 

Nazwa Kwota zł. 

1. 

801 Oświata i wychowanie  18.948 zł. 

80195 Pozostała działalność 18.948 zł. 

2540 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty  

Akademia Przedszkolaka -2.181,30 

2.181,30 zł. 

2590 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż JST lub przez osobę 

fizyczna 

PSP w Porębach Dymarskich-11.454,70 

11.454,70 zł. 

4790 
Wynagrodzenia nauczycieli 

SP w Cmolasie 5.312,00 
5.312,00 zł.  

855 Rodzina  1.000 zł. 

85595 Pozostała działalność 1.000 zł. 

3110 
Świadczenia społeczne  

1.000 -wypłata świadczeń rodzinnych  
1.000 zł.  

Razem zwiększenia 19.948 zł. 

 

 

 

 


