
Zarządzenie Nr 615/22 

Wójta Gminy Cmolas  

z dnia 30 września 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 2022r., poz.1634) oraz decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 11.08.2022r. 

znak:F-VI.3111.1.149.2022, decyzja z dnia 27.09.2022r. znak:F-VI.3111.2.90.2022 oraz 

decyzja z dnia 29.09.2022r. znak:F-VI.3111.1.195.2022 

 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  10.313,00 zł. 

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

              z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

              gminom ustawami          10.313,00 zł. 

            - składki na ubezpieczenie zdrowotne  9.963,00 zł. 

            - realizacja programu KDR             350,00 zł.  

 

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę  100,00 zł. 

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

              z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami          100,00 zł. 

            - realizacja zadania-kwalifikacja wojskowa  100,00 zł. 

             

 3.   Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  10.313,00 zł.  

 z przeznaczeniem na:  

     - składki na ubezpieczenie zdrowotne  9.963,00 zł. 

     - realizacja programu KDR 350,00 zł. 

      

       

  4.   Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę   100,00 zł.                                                                             

  z przeznaczeniem na:  

      - zadania z kwalifikacji wojskowej    100,00 zł 

      

5. 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 zwiększających   

      Rodzina  10.313 zł. 

 -w kwotach zmniejszających 

   Administracja Publiczna 100 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 615/22 

 Wójta Gminy Cmolas  

z dnia 30 września 2022r. 

 

 

 

Szczegółowy podział dochodów i wydatków w dostosowaniu 

do klasyfikacji budżetowej. 

 

 
Zwiększenia dochodów 

 

Lp. 

Dział 

Rozdział 

§ 

Nazwa Kwota zł. 

1. 

855 Rodzina 10.313 zł. 

85503 Karta Dużej Rodziny  350 zł. 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminom ustawami 

350 zł. 

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy 

oświadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014r  o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów   

9.963 zł. 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminom ustawami 

9.963 zł. 

Razem zwiększenia 10.313 zł. 
 

 Zmniejszenia dochodów 

 

Lp. 

Dział 

Rozdział 

§ 

Nazwa Kwota zł. 

1. 

750 Administracja Publiczna 100 zł. 

75045 Kwalifikacja wojskowa  100 zł. 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminom ustawami 

100 zł. 

Razem zmniejszenia 100 zł. 
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Zwiększenia wydatków 

 

Lp. 

Dział 

Rozdział 

§ 

Nazwa Kwota zł. 

1. 

855 Rodzina 350 zł. 

85503 Karta Dużej Rodziny 350 zł. 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 350 zł. 

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami 

ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 

zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 

2014r  o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów   

9.963 zł. 

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  9.963 zł. 

Razem zwiększenia 10.313 zł. 
 

Zmniejszenia  wydatków 

 

Lp. 

Dział 

Rozdział 

§ 

Nazwa Kwota zł. 

1. 

 

750 Administracja Publiczna 100 zł.  

75045 Kwalifikacja wojskowa 100 zł. 

4410 Podróże służbowe krajowe 100 zł. 

Razem zmniejszenia 100 zł. 
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Załącznik Nr 2                                                                                                                  

        do Zarządzenia Nr 615/22 

        Wójta Gminy Cmolas  

        z dnia 30 września 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. 

855 Rodzina 10.313 zł. 10.313 zł. 

85503 Karta Dużej Rodziny 350,- 350,- 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz  innych zadań zleconych gminom 

350,- ---,- 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ---,- 350,- 

85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

zgodnie z przepisami ustawy oświadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4 

kwietnia 2014r  o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów   

9.963,- 9.963,- 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz  innych zadań zleconych gminom 

9.963,- ---,- 

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ---,- 9.963,- 

Zmniejszenia 

1. 

750 Administracja Publiczna 100,- 100,- 

75045 Kwalifikacja wojskowa  100,- 100,- 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 

ustawami 

100 zł. ---,- 

4410 Podróże służbowe krajowe ---,- 100,-  

 

 


