
       ZARZĄDZENIE NR 0050/127/2022 

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 31 października 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm1.) art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm2.) zarządza się, co następuje: 

 

     § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2022 roku, w dziale 750 – Administracja 

publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, 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 

338,00 zł, stosownie do pisma Wojewody Opolskiego  Nr: FB.I.3111.1.71.2022.AS 

z dnia 26.10.2022r.  

2. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2022 roku w dziale 750 – Administracja publiczna, w 

rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, o kwotę 338,00 zł, w zakresie wydatków bieżących 

jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w grupie paragrafów 

1400. 

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

w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, 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 

14 400,00 zł, stosownie do pisma Wojewody Opolskiego  Nr: FB.I.3111.1.28.022.MN 

z dnia 19.10.2022 r. 

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

w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w zakresie wydatków bieżących, o kwotę 

14 400,00 zł, z czego: 

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w grupie paragrafów 1300 zwiększa się o kwotę 

14 000,00 zł, 

2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w grupie 

paragrafów 1100 zwiększa się o kwotę 200,00 zł, 

                                                             

1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i 

poz. 1561. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, 

poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964. 



3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 200,00 zł. 

5. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2022 roku, w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85503 

– Karta Dużej Rodziny, 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 95,00 zł, stosownie do 

pisma Wojewody Opolskiego  Nr: FB.I.3111.1.5.2022.MN z dnia 21.10.2022 r.

6. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2022 roku, w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85503

– Karta Dużej Rodziny, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z 

realizacją zadań statutowych w grupie paragrafów 1100, o kwotę 95,00 zł.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu 28 182 724,38 zł, z tego:

- dochody bieżące 23 172 204,84 zł,

- dochody majątkowe 5 010 519,54 zł;

2) Wydatki budżetu 31 762 650,58 zł, z tego:

- wydatki bieżące 22 441 829,33 zł,

- wydatki majątkowe 9 320 821,25 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Świerczów 
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