
ZARZĄDZENIE NR 90/2022 
WÓJTA GMINY MIEDŹNO 

z dnia 4 listopada 2022 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 

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. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały 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) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z tabelą: 

Dział Wyszczególnienie Kwota 
(w złotych) 

1 2 3 
Dochody ogółem, z tego: 103 864,00 

dochody bieżące razem, z tego: 103 864,00 
855 Rodzina 103 864,00 

 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 

108 000,00 

 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego 
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

-4 136,00 

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z tabelą: 

w tym: Wydatki 
Ogółem wydatki 

bieżące 
wydatki 

majątkowe Dział Rozdz. Wyszczególnienie 

kwota (w złotych) 
1 2 3 4 5 6 

Ogółem 103 864,00 103 864,00 0,00 
801  Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 

 80101 Szkoły podstawowe -3 480,00 -3 480,00 0,00 
  wydatki jednostek budżetowych -3 480,00 -3 480,00 0,00 

  w tym wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 

-3 480,00 -3 480,00 0,00 

 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 480,00 3 480,00 0,00 
  wydatki jednostek budżetowych 3 480,00 3 480,00 0,00 

  w tym wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 

3 480,00 3 480,00 0,00 

855  Rodzina 103 864,00 103 864,00 0,00 
 85501 Świadczenie wychowawcze -4 136,00 -4 136,00 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych -67,65 -67,65 0,00 
  w tym wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 
-67,65 -67,65 0,00 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych -4 068,35 -4 068,35 0,00 
 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego  

108 000,00 108 000,00 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych 43 146,00 43 146,00 0,00 
  w tym wynagrodzenia i składki od nich 43 146,00 43 146,00 0,00 
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naliczane 
  świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 854,00 64 854,00 0,00 

§ 2. Zmiany przedstawione w § 1 powodują, że w budżecie gminy na 2022 rok: 

1) plan dochodów wynosi 52.199.708,71 zł; 

2) plan wydatków wynosi 71.153.981,62 zł. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Miedźno 
 
 

Piotr Derejczyk 
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