
ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2022 
WÓJTA GMINY NĘDZA 

z dnia 29 marca 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 roku o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r.  poz. 305 z późn. zm. )  zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dokonać zmiany w tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr LII-332-2021 z dnia 10 grudnia  2021 r. 
p.n. „PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK” poprzez zwiększenie planu dochodów budżetu 
w kwocie  336 155,12 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 336 155,12 zł, zgodnie z tabelą  
nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Dokonać zmiany w tabeli nr 1a do Uchwały Budżetowej Nr LII-332-2021 z dnia 10 grudnia  2021 r. 
p.n. „DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce 
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok”, zgodnie z tabelą nr 1a do niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 3. Dokonać zmiany w tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr LII-332-2021 z dnia 10 grudnia  2021 r. 
p.n. „PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 ROK” poprzez zwiększenie planu wydatków budżetu w kwocie 
336 155,12 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 336 155,12 zł, zgodnie z tabelą  nr 2 do 
niniejszego Zarządzenia . 

§ 4. Dokonać zmiany w tabeli nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr LII-332-2021 z dnia 10 grudnia  2021 r. 
p.n. „WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce 
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok”,  zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Anna Iskała 
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tabela nr 1 

do Zarządzenia Nr 0050.102.2022 Wójta Gminy Nedza z dnia 29 marca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU 

NA 2022 ROK

1)    zwiększyć plan dochodów budżetu  na rok 2022  w kwocie   336 155,12

w tym:

w tym: w tym: 

w szczególności z tytułu dotacji i 

środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 

5 ust.1 pkt 2i 3

w szczególności z tytułu dotacji i 

środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2i 3

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 275 598,00 275 598,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:

275 598,00 275 598,00

- przedszkola 275 598,00 275 598,00

852 POMOC SPOŁECZNA 57 700,12 57 700,12

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami, w tym:

57 700,12 57 700,12

- pozostała działalność 57 700,12 57 700,12

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 857,00 2 857,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:

2 857,00 2 857,00

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2 857,00 2 857,00

RAZEM 336 155,12 336 155,12

plan dochodów ogółem

dochody bieżące 

 Dział 
dochody         

majątkowe

nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów
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tabela nr 1a 

do Zarządzenia Nr 0050.102.2022 Wójta Gminy Nedza z dnia 29 marca 2022 r.

w tym:

w tym: w tym: 

w szczególności z tytułu dotacji i środków 

na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3

w szczególności z tytułu dotacji i 

środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2i 3

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 51 646,00 51 646,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

51 646,00 51 646,00

- urzędy wojewódzkie 51 646,00 51 646,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

8 762,00 8 762,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

8 762,00 8 762,00

 - urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa

2 000,00 2 000,00

-  wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie

6 762,00 6 762,00

752 OBRONA NARODOWA 400,00 400,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

400,00 400,00

 - pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00

DOCHODY

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

na 2022 rok

I. DOCHODY na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

 Dział nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów plan dochodów ogółem

dochody bieżące 
dochody         

majątkowe
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852 POMOC SPOŁECZNA 57 942,62 57 942,62

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

57 942,62 57 942,62

- dodatki mieszkaniowe 242,50 242,50

- pozostała działalność 57 700,12 57 700,12

855 RODZINA 4 846 268,00 4 846 268,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

2 235 152,00 2 235 152,00

-  świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego

2 210 832,00 2 210 832,00

-  Karta Dużej Rodziny 149,00 149,00

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów

24 171,00 24 171,00

- Dotacje celowe otrzymane 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, w tym:

2 611 116,00 2 611 116,00

- świadczenie wychowawcze 2 611 116,00 2 611 116,00

RAZEM 4 965 018,62 4 965 018,62

II.  Plan dochodów na 2022 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w zwiazku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 35,00

wpływy z różnych opłat - za  udostępnianie  danych 35,00

855 RODZINA 30 010,00

wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimnetacyjnego 30 000,00

wpływy z różnych opłat - za  wydanie duplikatu KDR 10,00

RAZEM 30 045,00       

 Dział nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów plan dochodów ogółem
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  tabela nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.102.2022 Wójta Gminy Nedza z dnia 29 marca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU 

NA 2022 ROK
1)    zwiększyć plan wydatków budżetu  na rok 2022  w kwocie   336 155,12

w tym:

w tym:

w tym:

wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane

wydatki zwiazane z 

realizacją ich 

statutowych zadań 

na programy 

finansowane z 

udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 

ust 1 pkt 2 i 3, w 

części związanej z 

realizacją zadań 

jednostki samorzadu  

terytorialnego

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 275 598,00 275 598,00 275 598,00 275 598,00

80104 Przedszkola 275 598,00 275 598,00 275 598,00 275 598,00

852 POMOC SPOŁECZNA 57 700,12 57 700,12 1 131,37 931,37 200,00 56 568,75

85295 Pozostała działalność 57 700,12 57 700,12 1 131,37 931,37 200,00 56 568,75

854 EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA

2 857,00 2 857,00 2 857,00

85415  Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze socjalnym

2 857,00 2 857,00 2 857,00

RAZEM 336 155,12 336 155,12 276 729,37 276 529,37 200,00 59 425,75

wypłaty z tytułu 

poręczeń i 

gwarancji 

udzielonych przez 

jednostkę 

samorzadu 

terytorialnego, 

przypadające do 

spłaty w danym 

roku budżetowym

obsługa długu 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego

Dział           

Rozdz. 

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji 

budżetowej

plan wydatków 

ogółem wydatki bieżace  zakup i 

objęcie akcji 

i udziałów

wniesienie 

wkładów do 

spółek prawa 

handlowego

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne

wydatki jednostek 

budżetowych

w tym na:

dotacje na zadania 

bieżące

świadczenia na rzecz 

osób fizycznych

wydatki majątkowe

w szczególności:

wydatki na 

programy 

finansowane z 

udziałem środków, 

o których mowa w 

art. 5 ust 1 pkt 2 i 

3 , w części 

związanej z 

realizacją zadań 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego
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tabela nr 2a 

do Zarządzenia Nr 0050.102.2022 Wójta Gminy Nedza z dnia 29 marca 2022 r.

w tym:

w tym:

w tym:

wynagrodzenia i 

składki od nich 

naliczane

wydatki zwiazane z 

realizacją ich 

statutowych zadań 

na programy 

finansowane z udziałem 

środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 

2 i 3, w części 

związanej z realizacją 

zadań jednostki 

samorzadu  

terytorialnego

750 ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA 

51 646,00 51 646,00 51 646,00 51 291,00 355,00

75011 Urzędy wojewódzkie 51 646,00 51 646,00 51 646,00 51 291,00 355,00

751 URZĘDY 

NACZELNYCH 

ORGANÓW 

WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I 

OCHRONY 

PRAWA ORAZ  

SĄDOWNICTWA

8 762,00 8 762,00 5 107,00 3 685,00 1 422,00 3 655,00

75101 Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli i 

ochrony prawa

2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 259,00 741,00

75109 Wybory do rad gmin, 

rad powiatów i 

sejmików 

województw, wybory 

wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast 

oraz referenda 

gminne, powiatowe i 

6 762,00 6 762,00 3 107,00 2 426,00 681,00 3 655,00

752 OBRONA 

NARODOWA

400,00 400,00 400,00 400,00

wydatki majątkowe

wypłaty z tytułu 

poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez 

jednostkę samorzadu 

terytorialnego, 

przypadające do spłaty 

w danym roku 

budżetowym

obsługa długu jednostki 

samorządu 

terytorialnego

Dział           

Rozdz. 

nazwa działu i rozdziału 

klasyfikacji budżetowej

plan wydatków 

ogółem wydatki bieżace 

WYDATKI

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

na 2022 rok

wydatki jednostek 

budżetowych

w tym na:

dotacje na zadania 

bieżące

świadczenia na 

rzecz osób 

fizycznych

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne

zakup i objęcie 

akcji i udziałów

wniesienie wkładów do 

spółek prawa 

handlowego

w szczególności:

wydatki na programy 

finansowane z udziałem 

środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 

2 i 3 , w części 

związanej z realizacją 

zadań jednostki 

samorządu 

terytorialnego
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75212 Pozostałe wydatki 

obronne

400,00 400,00 400,00 400,00

852 POMOC 

SPOŁECZNA

57 942,62 57 942,62 1 136,22 931,37 204,85 56 806,40

85215 Dodatki 

mieszkaniowe

242,50 242,50 4,85 4,85 237,65

85295 Pozostała działalność 57 700,12 57 700,12 1 131,37 931,37 200,00 56 568,75

855 RODZINA 4 846 268,00 4 846 268,00 275 053,20 240 985,20 34 068,00 4 571 214,80

85501 Świadczenie 

wychowawcze

2 611 116,00 2 611 116,00 8 616,68 7 116,68 1 500,00 2 602 499,32

85502 Świadczenia 

rodzinne, świadczenie 

z funduszu 

alimentacyjnego oraz 

składki na 

ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia 

społecznego

2 210 832,00 2 210 832,00 242 116,52 233 868,52 8 248,00 1 968 715,48

85503 Karta Dużej Rodziny 149,00 149,00 149,00 149,00

85513  Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające 

niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za 

osoby pobierające 

zasiłki dla opiekunów

24 171,00 24 171,00 24 171,00 24 171,00

RAZEM
4 965 018,62 4 965 018,62 333 342,42 296 892,57 36 449,85 4 631 676,20
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