
UCHWAŁA NR 275/XXXIX/2022 
RADY GMINY MIEDŹNO 

z dnia 28 października 2022 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-2, art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w zw. z art. 14 
ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 
skutkujących zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 153.626,24 zł. 

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały skutkujących 
zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 153.626,24 zł. 

§ 2. Uwzględniając zmiany przedstawione w § 1 niniejszej uchwały, w budżecie na 2022 rok: 

1) plan dochodów wynosi 52.095.844,71 zł; 

2) plan wydatków wynosi 71.050.117,62 zł. 

§ 3. W uchwale nr 224/XXVII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu 
Gminy na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 8324) dokonuje się następujących zmian: 

1) załącznik nr 4 Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat 
za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 
2022 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 

2) załącznik nr 6 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na 
mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok, otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4. W uchwale nr 245/XXXI/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2022 rok zmianie ulega załącznik nr 3 Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 
2022 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Miedźno 

 
 

Zdzisław Bęben 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 275/XXXIX/2022 

Rady Gminy Miedźno 

z dnia 28 października 2022 r. 

Dochody 

Dział Wyszczególnienie Kwota 
(w złotych) 

1 2 3 
Dochody ogółem, z tego: 153 626,24 

dochody bieżące razem, z tego: 153 626,24 
710 Działalność usługowa 136 752,00 

 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

136 752,00 

750 Administracja publiczna 29,68 
 Wpływy z różnych dochodów (pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy, 

zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców w budynkach 
komunalnych Urzędu Gminy Miedźno) 

-2 921,21 

 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących 
w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 

2 950,89 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

13 932,56 

 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 
obrocie hurtowym 

13 932,56 

758 Różne rozliczenia 2 912,00 
 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących 

w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 
2 912,00 

852 Pomoc społeczna 0,00 
 Wpływy z różnych dochodów (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z 

Ukrainy) 
-7 000,00 

 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących 
w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 

7 000,00 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 
 Wpływy z różnych dochodów (świadczenie jednorazowe 300 zł dla uchodźców z 

Ukrainy, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy 
przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe) 

-172 510,00 

 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących 
w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 

172 510,00 

855 Rodzina 0,00 
 Wpływy z różnych dochodów (świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy) -50 000,00 
 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących 

w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 
50 000,00 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 275/XXXIX/2022 

Rady Gminy Miedźno 

z dnia 28 października 2022 r. 

Wydatki 

w tym: Wydatki 
Ogółem wydatki 

bieżące 
wydatki 

majątkowe Dział Rozdz. Wyszczególnienie 

kwota (w złotych) 
1 2 3 4 5 6 

Ogółem 153 626,24 153 626,24 0,00 
710  Działalność usługowa 136 752,00 136 752,00 0,00 

 71035 Cmentarze 136 752,00 136 752,00 0,00 
  wydatki jednostek budżetowych 136 752,00 136 752,00 0,00 

  w tym wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 

136 752,00 136 752,00 0,00 

750  Administracja publiczna 29,68 29,68 0,00 
 75095 Pozostała działalność 29,68 29,68 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych 29,68 29,68 0,00 
  w tym wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 
29,68 29,68 0,00 

801  Oświata i wychowanie 2 912,00 2 912,00 0,00 
 80195 Pozostała działalność 2 912,00 2 912,00 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych 2 912,00 2 912,00 0,00 
  w tym wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 
2 912,00 2 912,00 0,00 

851  Ochrona zdrowia 13 932,56 13 932,56 0,00 
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13 932,56 13 932,56 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych 13 932,56 13 932,56 0,00 
  w tym wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 
13 932,56 13 932,56 0,00 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 275/XXXIX/2022 

Rady Gminy Miedźno 

z dnia 28 października 2022 r. 

„Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 224/XXVII/2021 

Rady Gminy Miedźno 

z dnia 14 grudnia 2021 r.” 

Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat 
za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok 

Dochody Wydatki 
z tego 

dochody 
bieżące 

z tego 
wydatki 
bieżące 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 

kwota (w złotych) 
1 2 3 4 5 

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

147 768,98 - 

  Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 

47 768,98 - 

  Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

100 000,00 - 

851  Ochrona zdrowia - 233 515,71 
 85153 Zwalczanie narkomanii - 6 000,00 

  wydatki jednostek budżetowych - 6 000,00 
  w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 
- 6 000,00 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 227 515,71 
  wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 227 515,71 

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 38 000,00 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 189 515,71 

Razem: 147 768,98 233 515,71 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 275/XXXIX/2022 

Rady Gminy Miedźno 

z dnia 28 października 2022 r. 

„Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 224/XXVII/2021 

Rady Gminy Miedźno 

z dnia 14 grudnia 2021 r.” 

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na mocy 
porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok 

Dochody Wydatki 
z tego 

dochody 
bieżące 

z tego 
wydatki 
bieżące 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 

kwota (w złotych) 
1 2 3 4 5 

710  Działalność usługowa 138 552,00 138 552,00 
 71035 Cmentarze 138 552,00 138 552,00 
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące realizowane przez gminę na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej 

138 552,00 - 

  wydatki jednostek budżetowych - 138 552,00 
  w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 
- 138 552,00 

801  Oświata i wychowanie 49 088,00 49 088,00 
 80195 Pozostała działalność 49 088,00 49 088,00 
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące realizowane przez gminę na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej 

49 088,00 - 

  wydatki jednostek budżetowych - 49 088,00 
  w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 
- 49 088,00 

Razem: 187 640,00 187 640,00 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 275/XXXIX/2022 

Rady Gminy Miedźno 

z dnia 28 października 2022 r. 

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2022 rok 

Dochody Wydatki 
z tego 

dochody 
bieżące 

z tego 
wydatki 
bieżące 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 

kwota (w złotych) 
1 2 3 4 5 

Ogółem 547 924,89 547 924,89 
750  Administracja publiczna 2 950,89 2 950,89 

 75095 Pozostała działalność 2 950,89 2 950,89 
  Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 
obywatelom Ukrainy 

2 950,89 - 

  wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 2 950,89 
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 402,89 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 548,00 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

250 555,00 250 555,00 

 75495 Pozostała działalność 250 555,00 250 555,00 
  Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 
obywatelom Ukrainy 

250 555,00 - 

  wydatki jednostek budżetowych - 250 555,00 
  w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 
- 250 555,00 

758  Różne rozliczenia 64 909,00 - 
 75814 Różne rozliczenia finansowe 64 909,00 - 
  Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 
obywatelom Ukrainy 

64 909,00 - 

801  Oświata i wychowanie - 64 909,00 
 80195 Pozostała działalność - 64 909,00 
  wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 64 909,00 
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63 785,65 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 123,35 

852  Pomoc społeczna 7 000,00 7 000,00 
 85295 Pozostała działalność 7 000,00 7 000,00 

  Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 
obywatelom Ukrainy 

7 000,00 - 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 000,00 
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 172 510,00 172 510,00 

 85395 Pozostała działalność 172 510,00 172 510,00 
  Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 
obywatelom Ukrainy 

172 510,00 - 

  wydatki jednostek budżetowych - 1 209,00 
  w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych - 1 209,00 
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zadań 
  świadczenia na rzecz osób fizycznych - 171 301,00 

855  Rodzina 50 000,00 50 000,00 
 85595 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 

  Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 
obywatelom Ukrainy 

50 000,00 - 

  wydatki jednostek budżetowych - 1 500,00 
  w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 500,00 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych - 48 500,00 
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