
Zarządzenie Nr 121/2022 

Wójta Gminy  Pysznica 

z dnia 21 lipca 2022 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 
 

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 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz upoważnienia Rady Gminy Pysznica zawartego w Uchwale Nr 

XLIII/321/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.- Wójt Gminy Pysznica  

zarządza, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 ogółem o kwotę 14 637,00 zł; 

- jak poniżej: 

Treść Rozdział § Zwiększenie 

dochodów 

Dział 758 –Różne rozliczenia   14 637,00 

Różne rozliczenia finansowe 75814  14 637,00 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

gmin, powiatów ( związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych, związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane  

z innych źródeł 

(środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację 

dodatkowych zadań oświatowych związanych z 

kształceniem, wychowaniem   

i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami 

Ukrainy)  

 2700 14 637,00 

Ogółem   14 637,00 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 ogółem o kwotę 14 637,00 zł; 

- jak poniżej: 

Treść Rozdział § Zwiększenie 

wydatków 

Dział 801 –Oświata i wychowanie   14 637,00 

Pozostała działalność 

(środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację 

dodatkowych zadań oświatowych związanych z 

kształceniem, wychowaniem   

i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami 

Ukrainy) 

80195  14 637,00 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  3020 392,63 

Wynagrodzenia osobowe pracowników  4010 3 233,92 

Składki na ubezpieczenia społeczne  4110 1 569,01 

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

 4120 72,62 

Zakup materiałów i wynagrodzenia  4210 190,82 

Zakup energii  4260 369,38 

Zakup usług pozostałych  4300 521,01 

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  4790 8 287,61 

Ogółem   14 637,00 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

Wójt 

 

Łukasz Bajgierowicz 


