
  

Uchwała Nr  247/XXXVII/2022 

                                                        Rady Gminy Smyków 

    z dnia 07 października 2022 roku   

                                 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm.) i art. 211, 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Smyków na 2022 r., zgodnie                           

z załącznikiem Nr 1. 

 

§ 2 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Smyków na 2022 r., zgodnie                           

z załącznikiem Nr 2. 

 

§ 3 

Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” 

otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne  w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 5 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        
 
 
 
 



  

Uzasadnienie 
Zmiany w budżecie Gminy Smyków na rok 2022 podyktowane są wprowadzeniem zwiększeń oraz 
zmniejszeń wartości planowanych dochodów i wydatków.  
Ogółem plan dochodów i wydatków na rok 2022 w wyniku zmian  ulega zwiększeniu o kwotę 

1 870 425,00 zł., z tego: 

 

DOCHODY 

Dochody na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 1 870 425,00 zł., w tym:   

                                                                                            

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 870 425,00 zł., w tym:                 

- wypłat dodatków węglowych w kwocie 1 870 425,00 zł. 

                                                                                                                                      

WYDATKI                                                                                                                                                 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków  w sposób następujący: 
 

- dział 010, rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się o kwotę -26 000,00 zł.              

z tytułu zadania inwestycyjnego pn.” Projekt budowlany, wykonawczy, linia granulacji osadu, 

oczyszczalnia ścieków w Miedzierzy” o kwotę  -26 000,00 zł., 

- dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395- Pozostała działalność 

zwiększa się o kwotę 1 870 425,00 zł. i przeznacza się na wypłatę dodatków węglowych w tym 2%     

z tytułu obsługi,  

                                                                                                                                                                     

- dział 926- Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę  26 000,00 zł.  i przeznacza się na nowe zadanie 

inwestycyjne pn.” Opracowanie projektu na wymianę budynku zaplecza boiska ORLIK w Smykowie”    
w kwocie 26 000,00 zł.                                                                                                                                                               
W dziale 900, rozdziale 90095- Pozostała działalność w załączniku Nr 3 dla zadania pn.” Wykonanie 
otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w msc. Wólka Smolana” 

ustala się łączne nakłady w kwocie 12 166 059,00 zł., (dokonuje się zwiększenia o kwotę 450 000,00 

zł. w roku 2023).                                                                                                                                         

 

 

 

 


