
       ZARZĄDZENIE NR 0050/14/2022 

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW 

 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmian dotacji celowych w 2022 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm1.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm2.) zarządza się, co następuje: 

 

     § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2022 roku, w dziale 852 – Pomoc społeczna, 

w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, w § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, o kwotę 

289,77 zł, stosownie do pisma Wojewody Opolskiego  Nr: FB.I.3111.1.1.2022.MN 

z dnia 24.01.2022r.  

2. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2022 roku w dziale 852 – Pomoc społeczna, 

w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, o kwotę 289,77 zł, w zakresie wydatków 

bieżących, z czego w grupie paragrafów: 

1) 1100 – Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, zwiększa się o kwotę 

5,67 zł, 

2) 1300 – Świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 284,10 zł. 

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi: 

1) Dochody budżetu 16 407 527,77 zł, z tego: 

- dochody bieżące 14 865 285,77 zł, 

- dochody majątkowe 1 542 242,00 zł; 

2) Wydatki budżetu 18 676 757,97 zł, z tego: 

- wydatki bieżące 15 150 801,97 zł, 

- wydatki majątkowe 3 525 956,00 zł.   

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wójt Gminy Świerczów  

 

    mgr Barbara Bednarz  

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, 

poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270. 
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