
ZARZĄDZENIE NR 345/22 
WÓJTA GMINY JEMIELNICA 

z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jemielnica na 2022 r. 

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, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  finansach 
publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 – z późn. zm.1)) zarządzam, co następuje  

§ 1.  

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2022 r. o kwotę 900,96 zł 
W Urzędzie Gminy Jemielnica o kwotę 900,96 zł 
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 900,96 zł 
Rozdział 85415„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym” 

o kwotę 900,96 zł 

dochody bieżące:   
- § 2030 o kwotę 900,96 zł 

§ 2.  

Zwiększa się dochody budżetowe na 2022 r. o kwotę 23 079,00 zł 
W Urzędzie Gminy Jemielnica o kwotę 23 079,00 zł 
Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 13 000,00 zł 
Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 13 000,00 zł 
dochody bieżące:   
- § 2010 o kwotę 13 000,00 zł 
Dział 855 „Rodzina” o kwotę 10 079,00 zł 
Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego” 

o kwotę 6 228,00 zł 

dochody bieżące:   
- § 2010 o kwotę 6 228,00 zł 
Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów” 

o kwotę 3 851,00 zł 

dochody bieżące:   
- § 2010 o kwotę 3 851,00 zł 

§ 3.  

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2022 r. o kwotę 900,96 zł 
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnicy o kwotę 900,96 zł 
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 900,96 zł 
Rozdział 85415„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym” 

o kwotę 900,96 zł 

świadczenia na rzecz osób fizycznych:   
- § 3240 o kwotę 900,96 zł 

§ 4.  

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2022 r. o kwotę 23 079,00 zł 
 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, 
poz. 1768 i poz. 1964 
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W Urzędzie Gminy w Jemielnicy o kwotę 13 000,00 zł 
Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 13 000,00 zł 
Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 13 000,00 zł 
wydatki jednostek budżetowych:   
- § 4010 o kwotę 10 874,00 zł 
- § 4110 o kwotę 1 860,00 zł 
- § 4120 o kwotę 266,00 zł 
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnicy o kwotę 10 079,00 zł 
Dział 855 „Rodzina” o kwotę 10 079,00 zł 
Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego” 

o kwotę 6 228,00 zł 

dochody bieżące:   
świadczenia na rzecz osób fizycznych:   
- § 3110 o kwotę 6 047,00 zł 
wydatki jednostek budżetowych:   
- § 4010 o kwotę 181,00 zł 
Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów” 

o kwotę 3 851,00 zł 

wydatki jednostek budżetowych:   
- § 4130 o kwotę 3 851,00 zł 

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco: 

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 36 033 577,98 zł 
 - dochody bieżące   35 318 921,52 zł 
 - dochody majątkowe                                                                        714 656,46 zł 

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 39 881 577,98 zł 
 - wydatki bieżące 36 096 749,98 zł 
 - wydatki majątkowe 3 784 828,00 zł 

3. Plan przychodów ogółem wynosi 5 085 000,00 zł 
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego § 905, § 906 0,00 zł 
 - wolne środki 4 895 000,00 zł 
 - przychody ze spłat udzielonych pożyczek 190 000,00 zł 
 - nadwyżki z lat ubiegłych 0,00 zł 

4. Plan rozchodów ogółem wynosi 1 237 000,00 zł 
 - spłaty pożyczek i kredytów 1 037 000,00 zł 
 - udzielone pożyczki 200 000,00 zł 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

 

   

Wójt Gminy Jemielnica 
 
 

Marcin Wycisło 
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