
 

Zarządzenie Nr 143/2022 

Wójta Gminy  Pysznica 

z dnia 30 sierpnia 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 2022 r.  poz. 1634 ) 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 48 991,00 zł; 

- jak poniżej: 

Treść Rozdział § Zwiększenie 

dochodów 

Dział 750 – Administracja publiczna   32,00 

Pozostała działalność 75095  32,00 

Środki z Funduszu Pomocy  na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie 

pomocy obywatelom Ukrainy 

(nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy) 

 2100 32,00 

Dział 758 –Różne rozliczenia   11 223,00 

Różne rozliczenia finansowe 75814  11 223,00 

Środki z Funduszu Pomocy  na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie 

pomocy obywatelom Ukrainy 

(środki przeznaczone na realizację dodatkowych 

zadań oświatowych związanych z kształceniem, 

wychowaniem  i opieką nad dziećmi i uczniami 

będącymi obywatelami Ukrainy)  

 2100 11 223,00 

Dział 852 – Pomoc społeczna   37 736,00 

Pozostała działalność 85295  37 736,00 

Środki z Funduszu Pomocy  na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie 

pomocy obywatelom Ukrainy 

( wypłata świadczenia pieniężnego zgodnie z art.13 

ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) 

 2100 37 736,00 

Ogółem   48 991,00 

 

 

 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 ogółem o kwotę 48 991,00 zł; 

- jak poniżej: 

 

 

 



 

Treść Rozdział § Zwiększenie 

wydatków 

Dział 750 – Administracja publiczna   32,00 

Pozostała działalność 75095  32,00 

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku 

z pomocą obywatelom Ukrainy 

 4740 26,76 

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń 

pracowników wypłacanych w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy 

 4850 5,24 

Dział 801 –Oświata i wychowanie   11 223,00 

Szkoły podstawowe 80101  8 669,99 

Zakup towarów ( w szczególności materiałów, 

leków, żywności) w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy 

 4350 41,97 

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom 

Ukrainy 

 4370 5,12 

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku 

z pomocą obywatelom Ukrainy 

 4740 1 542,10 

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku 

z pomocą obywatelom Ukrainy 

 4750 4 582,93 

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń 

pracowników wypłacanych w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy 

 4850 1 813,26 

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z 

pomocą obywatelom Ukrainy 

 4860 684,61 

Świetlice szkolne 80107  835,50 

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku 

z pomocą obywatelom Ukrainy 

 4750 667,89 

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń 

pracowników wypłacanych w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy 

 4850 142,23 

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z 

pomocą obywatelom Ukrainy 

 4860 25,38 

Stołówki szkolne i przedszkolne 80148  1 717,51 

Zakup towarów ( w szczególności materiałów, 

leków, żywności) w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy 

 4350 31,35 

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku 

z pomocą obywatelom Ukrainy 

 4740 1 414,51 

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń 

pracowników wypłacanych w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy 

 4850 271,65 

Dział 852 – Pomoc społeczna   37 736,00 

Pozostała działalność 85295  37 736,00 

Świadczenia związane z udzielaniem pomocy 

obywatelom Ukrainy 

 3280 37 560,00 

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku 

z pomocą obywatelom Ukrainy 

 4740 148,00 



Składki i inne pochodne od wynagrodzeń 

pracowników wypłacanych w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy 

 4850 28,00 

Ogółem   48 991,00 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

Wójt 

 

Łukasz Bajgierowicz 


