
 
 
 

Zarządzenie Nr  663/22 
Wójta Gminy Cmolas  

z dnia 28 grudnia 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.1634z późń.zm.) oraz art. 15 zo. Ustawy z dnia 31 marca 2020r. o 
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późń. zm.)  
 

zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę  142.800 zł. 
 
      a)    środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie  
               realizacji  zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19    142.800 zł.  
             - wypłata rekompensat i dodatków   142.800 zł.  
      
                        
  2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  142.800 zł.  
 z przeznaczeniem na:  
             - wypłata rekompensat i dodatków   142.800 zł 
                
3. 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.  
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Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 663/22 

 Wójta Gminy Cmolas  

z dnia 28 grudnia 2022r. 

 

 

Szczegółowy podział dochodów i wydatków w dostosowaniu 

do klasyfikacji budżetowej. 

 
 

Zmniejszenie dochodów 

Lp. 
Dział 

Rozdział 
§ 

Nazwa Kwota zł. 

1. 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  142.800 zł.  

85395 Pozostała działalność 142.800 zł.  

2180 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 

142.800 zł.  

Razem zmniejszenia       142.800 zł. 

 
 
  
Zmniejszenie wydatków 

Lp. 
Dział 

Rozdział 
§ 

Nazwa Kwota zł. 

1. 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  142.800 zł.  

85395 Pozostała działalność 142.800 zł.  

3110 Świadczenia społeczne  142.800 zł.  

Razem zmniejszenia 142.800 zł. 

 
 
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 663/22 Wójta Gminy Cmolas z dnia 28 grudnia 
2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cmolas na 2022r. 
 
Gmina Cmolas Uchwałą Rady Gminy Cmolas Nr XLIII/319/22 z dnia 27 października 
2022 r. wprowadziła do budżetu plan dochodów i wydatków na wypłatę rekompensat 
i dodatków w kwocie 389.130 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Cmolas nr 637/22 z 
dnia 24 listopada 2022r. na  podstawie otrzymanego wykazu jednostek o przyznanej 
kwocie do wypłaty dodatków w wysokości 142.800 zł. wprowadzono do budżetu 
omyłkowo w/w kwotę gdyż kwota ta zawarta była już w kwocie wprowadzonej 
Uchwałą Rady. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie kwot budżetu o 
w/w kwotę celem prawidłowego ustalenia przyznanego planu dochodów i wydatków 
na wypłatę rekompensat i dodatków.  
 
 
 


