
UCHWAŁA NR XXXIV/268/2022 
RADY GMINY GAĆ 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2022. 

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 ze zm. ) art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  
2021 r. poz. 305 z późn. zm.)., Rada Gminy w Gaci   u c h w a la   co następuje: 

§ 1.  

I. W dochodach budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 

w tym zadania zlecone Dział 
Rozdział 
Paragraf 

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) zwiększeni
a 

zmniejszeni
a zwiększeni

a 
zmniejszeni

a 
750 

75095 
2057 

 
 
 
 
 
 
 

6257 

Administracja publiczna 
Pozostała działalność 
Dotacja celowa w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 
ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego 
- dotacja „Granty PPGR” 
Dotacja celowa w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 
ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub 
płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego 
- dotacja „Cyfrowa Gmina” 

191 961,40 
191 961,40 
55 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
136 961,40 

   

756 
 
 
 

75615 
 
 
 
 

0310 

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 
Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat 
lokalnych ode osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 
Wpływy z podatku od  
nieruchomości 

35 000,00 
 
 
 

35 000,00 
 
 
 
 

35 000,00 

   

801 
80101 
0950 

 

Oświata i wychowanie 
Szkoły podstawowe 
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów  

20 237,00 
11 201,00 
9 401,00 

 

4 518,00 
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0960 

 
 

80103 
 

2030 
 
 

80104 
2030 

- odszkodowanie TUW –Szkoła 
Dębów 
Wpływy z otrzymanych spadków, 
zapisów i darowizn w postaci 
pieniężnej 
- darowizna Szkoła Gać –cele 
edukacyjne  
Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa  na realizację własnych 
zadań bieżących gmin 
Przedszkola 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa  na realizację własnych 
zadań bieżących gmin 

 
1 800,00 

 
 

9 036,00 
 

9 036,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 518,00 
4 518,00 

852 
85295 
2180 

 
 
 
 
 

2700 

Pomoc społeczna 
Pozostała działalność  
Środki z Fundusz Przeciwdziałania 
COVID-19 na finansowanie lub 
dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem 
COVID-19. 
- Program Korpus Wsparcia Seniora  
Środki na dofinasowanie 
 własnych zadań bieżących gmin, 
powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych 
źródeł  
- zapewnienie posiłku dla dzieci i 
młodzieży – pomoc obywatelom 
Ukrainy 

19 580,00 
19 319,00 
19 019,00 

 
 
 
 
 

561,00 

   

853 
 

85395 
2700 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 
Pozostała działalność 
Środki na dofinasowanie 
 własnych zadań bieżących gmin, 
powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych 
źródeł  
- jednorazowe świadczenie 300 zł. 
dla obywateli Ukrainy 

8 700,00 
 

8 700,00 
8 700,00 

   

855 
85595 
2700 

Rodzina 
Pozostała działalność  
Środki na dofinasowanie 
 własnych zadań bieżących gmin, 
powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, 

10 000,00 
10 000,00 
10 000,00 
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związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych 
źródeł  
- świadczenia rodzinne dla 
Obywateli Ukrainy  

 Razem 285 478,40 4 518,00   

Dochody wprowadzono na podstawie pism: 

1. Wojewody Podkarpackiego nr F-VI.3111.2.19.2022 z dnia 16.03.2022. 

2. Wojewody Podkarpackiego nr S-III..3111.52.18.2022.ES z dnia 30.03.2022. 

3. Wojewody Podkarpackiego nr S-III..3111.52.17.2022.JK z dnia 30.03.2022. 

4. Wojewody Podkarpackiego nr S-III..3111.52.14.2022.JK z dnia 29.03.2022. 

5. Wojewody Podkarpackiego nr S-III..3111.52.48.2022.JK z dnia 20.04.2022. 

6. Umowy nr S-I.946.11.21.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. na realizację programu „Korpus Wsparcia 
Seniorów”. 

7. Umowy o powierzenie grantu „Cyfrowa Gmina” nr 4685/3/2022. 

8. Listy wniosków grantowych – „Granty PPGR” z dnia 14.02.2022. 

9. Wojewody Podkarpackiego nr S-III..3111.52.36.2022.ES z dnia 13.04.2022. 

II. W wydatkach budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 

w tym zadania 
zlecone 

Dział 
Rozdział 
Paragraf 

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) zwiększenia zmniejszenia 

zwiększe
nia 

zmniejsz
enia 

010 
01043 
6050 

Rolnictwo i łowiectwo 
Infrastruktura wodociągowa wsi 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 
-Przebudowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Ostrów, Gmina Gać                        
-opracowanie analizy efektywności kosztowej  

4 000,00 
4 000,00 
4 000,00 

   

700 
70005 
4260 

Gospodarka mieszkaniowa 
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami  
Zakup energii  

10 000,00 
10 000,00 
10 000,00 

   

750 
75023 

 
6057 

 
6059 

 
 
 

75095 
4217 

Administracja publiczna 
Urzędy gmin  (miasta i miasta w 
ramach powiatu) 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 
- modernizacja serwerowni – grant 
cyfrowa gmina  
Pozostała działalność 
Zakup materiałów i wyposażenia  
- zakup laptopów – granty PPGR 

195 961,40 
140 961,40 

 
136 961,40 

 
4 000,00 

 
 
 

55 000,00 
55 000,00 
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801 
80101 
4210 

 
 

80103 
 

4790 
 

80104 
2540 

Oświata i wychowanie 
Szkoły podstawowe 
Zakup materiałów i wyposażenia  
+9401,00 Szkoła Dębów-
odszkodowanie 
+1800,00 Szkoła Gać- darowizna  
Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  
+9 036,00 Szkoła Ostrów 
Przedszkola 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu 
oświaty 
- Dotacja dla Przedszkola 
Niepublicznego Sióstr Służebniczek 
NMP w Gaci 

20 237,00 
11 201,00 
11 201,00 

 
 

9 036,00 
 

9 036,00 
 
 

4 518,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 518,00 
4 518,00 

  

852 
85295 
3110 

 
 

4210 
4300 

Pomoc społeczna 
Pozostała działalność 
Świadczenia społeczne 
- zapewnienie posiłku dla dzieci i 
młodzieży – pomoc obywatelom 
Ukrainy 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych  
- Program Korpus Wsparcia Seniora 

19 580,00 
19 580,00 

561,00 
 
 

18 360,00 
659,00 

   

853 
 

85395 
3110  
4210 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 
Pozostała działalność 
Świadczenia społeczne 
 Zakup materiałów i wyposażenia  
- jednorazowe świadczenie 300 zł. dla 
obywateli Ukrainy 

8 700,00 
 

8 700,00 
8 600,00 

100,00 

   

855 
85595 
3110 

Rodzina 
Pozostała działalność 
Świadczenia społeczne 
- świadczenia rodzinne dla Obywateli 
Ukrainy 

10 000,00 
10 000,00 
10 000,00 

   

926 
92695 
6050 

Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 
- wykonanie zasilania elektrycznego 
do budynku na terenie działki nr ewid. 
3255 w Gaci 

17 000,00 
17 000,00 
17 000,00 

 
 

   

 Razem 285 478,40 4 518,00   

§ 2. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw: 

1. Stosownie do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. 2022.583),  gmina przeznacza środki, na działania mające na celu 
możliwość zapewnienia wsparcia materialnego rodzinom ukraińskim. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu 
gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy: 
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1. z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa ;DOCHODY: 

w tym zadania zlecone Dział 
Rozdział 
Paragraf 

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) zwiększeni
a 

zmniejszeni
a zwiększeni

a 
zmniejszeni

a 
852 

85295 
2700 

 
 
 
 
 
 

Pomoc społeczna 
Pozostała działalność 
Środki na dofinasowanie 
 własnych zadań bieżących gmin, 
powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych 
źródeł  
- zapewnienie posiłku dla dzieci i 
młodzieży – pomoc obywatelom 
Ukrainy 

561,00 
561,00 
561,00 

 
 
 
 
 
 

   

853 
 

85395 
2700 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 
Pozostała działalność 
Środki na dofinasowanie 
 własnych zadań bieżących gmin, 
powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych 
źródeł  
- jednorazowe świadczenie 300 zł. 
dla obywateli Ukrainy 

8 700,00 
 

8 700,00 
8 700,00 

   

855 
85595 
2700 

Rodzina 
Pozostała działalność 
Środki na dofinasowanie 
 własnych zadań bieżących gmin, 
powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych 
źródeł  
- świadczenia rodzinne dla 
Obywateli Ukrainy  

10 000,00 
10 000,00 
10 000,00 

   

 Razem 19 261,00    

WYDATKI: finansowanie zadań w zakresie określonym z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na działania mające na celu 
zapewnienie wsparcia materialnego rodzinom ukraińskim. 

w tym zadania 
zlecone 

Dział 
Rozdział 
Paragraf 

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) zwiększenia zmniejszenia 

zwiększe
nia 

zmniejsz
enia 

852 
85295 
3110 

Pomoc społeczna 
Pozostała działalność 
Świadczenia społeczne 

561,00 
561,00 
561,00 
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- zapewnienie posiłku dla dzieci i 
młodzieży – pomoc obywatelom 
Ukrainy 

 

853 
 

85395 
3110  
4210 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 
Pozostała działalność 
Świadczenia społeczne 
Zakup materiałów i wyposażenia  
- jednorazowe świadczenie 300 zł. dla 
obywateli Ukrainy 

8 700,00 
 

8 700,00 
8 600,00 

100,00 

   

855 
85595 
3110 

Rodzina 
Pozostała działalność 
Świadczenia społeczne 
- świadczenia rodzinne dla Obywateli 
Ukrainy 

10 000,00 
10 000,00 
10 000,00 

   

 Razem 19 261,00    

2. Stosownie do ustawy z  dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z2020r.poz.568,zpóźn.zm.), gmina przeznacza dochody 
z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 , tj. wszelkich czynności związanych ze zwalczaniem zakażenia, 
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-
gospodarczych,chorobyCOVID-19.- Korpus Wsparcia Seniorów. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu 
gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy: 

1. z  dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;DOCHODY: 

w tym zadania zlecone Dział 
Rozdział 
Paragraf 

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) zwiększeni
a 

zmniejszeni
a zwiększeni

a 
zmniejszeni

a 
852 

85295 
2180 

 
 
 
 

Pomoc społeczna 
Pozostała działalność 
Środki z Fundusz Przeciwdziałania 
COVID-19 na finansowanie lub 
dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem 
COVID-19. 
- Program Korpus Wsparcia Seniora  

19 019,00 
19 019,00 
19 019,00 

 
 
 

   

 Razem 19 019,00    

WYDATKI: finansowanie zadań w zakresie określonym z ustawy z  dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 , 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na 
działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 

w tym zadania 
zlecone 

Dział 
Rozdział 
Paragraf 

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) zwiększenia zmniejszenia 

zwiększe
nia 

zmniejsz
enia 

852 
85295 
4210 
4300 

Pomoc społeczna 
Pozostała działalność 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych  

19 019,00 
19 019,00 
18 360,00 

659,00 
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 - Program Korpus Wsparcia Seniora  
 Razem 19 019,00    

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Lesław Stańko 
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