
 
Zarządzenie Nr 565/22 

Wójta Gminy Cmolas 

z dnia 21 lipca  2022 
 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. 

 

 Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  

(Dz.U.z 2021r. poz.305) oraz decyzją Wojewody Podkarpackiego znak:F-VI.3111.1.126.2022 

z 15.07.2022 r.  

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  53.096,65 zł 

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

              z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami    

         - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego  dostępu do podręczników, materiałów 

           edukacyjnych lub  materiałów ćwiczeniowych.            53.096,65 zł. 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę                                          53.096,65 zł. 

 z przeznaczeniem na: 

 -  wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub  

materiały ćwiczeniowe                                                 53.096,65 zł. 

 

  

 

3. Szczegółowy podział dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej  

 określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

 

    Z kwot dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się 

   dochody i wydatki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej  

   zleconej gminie ustawami 

  - w kwotach zwiększających – 53.096,65 zł. 

  Oświata i wychowanie   – 53.096,65 zł. 

  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 565/22  

Wójta Gminy Cmolas  

z dnia 21 lipca 2022r. 

 

 

Szczegółowy podział dochodów i wydatków w dostosowaniu 

do klasyfikacji budżetowej. 

 
Zwiększenia dochodów 

Lp. 

Dział 

Rozdział 

§ 

Nazwa Kwota zł. 

1. 

801 Oświata i wychowanie 53.096,65 

80153 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych  

53.096,65 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminom ustawami 

53.096,65 

Razem zwiększenia 53.096,65 

 
Zwiększenia wydatków 

Lp. 

Dział 

Rozdział 

§ 

Nazwa Kwota zł. 

1. 

 

801 Oświata i wychowanie 53.096,65 

80153 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

53.096,65 

2540 

Dotacja podmiotowa  z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  w Jagodniku – 4.348,08 

4.348,08 

2590 

Dotacja podmiotowa  z budżetu dla publicznej jednostki systemu 

oświaty prowadzonej przez osobę prawna inna niż JST lub przez 

osobę fizyczną 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas 

Szkoła Podstawowa w P. Dymarskich- 4.595,58 

Szkoła Podstawowa w O Baranowskich – 1.039,50 

Szkoła Podstawowa w Hadykówce – 5.029,20 

10.664,28 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  525,67 

4240 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 

-SP Cmolas 24.255,99zł. 

-SP Trzęsówka 6.712,20 zł. 

-SP Ostrowy Tuszowskie 6.590,43 zł. 

37.558,62 

Razem zwiększenia 53.096,65 

 

 



 3 
                                                                                                                

 
 

 

                                                                                                                 Załącznik Nr 2 

        do Zarządzenia Nr 565/22 

             Wójta Gminy Cmolas  

                              z dnia 21 lipca 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 

801 Oświata i wychowanie 53.096,65 53.096,65 

80153 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  

          53.096,65     53.096,65       

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz  innych zadań 

zleconych gminom 

53.096,65 ---,- 

2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu oświaty  
---,- 4.348,08 

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 

jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 

osobę prawna inna niż JST lub przez osobę 

fizyczną   

---,- 10.664,28 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  ---,- 525,67 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 

---,- 37.558,62 

 

 


