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Uzasadnienie 
 

 do zarządzenia nr 0050.257.2022 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej                                                                    
z dnia 31 sierpnia 2022 roku.  

 
Wprowadzone zmiany po stronie dochodów są wynikiem: 

1. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem                           
na dofinansowanie bieżącej działalności  Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Bystrzycy Kłodzkiej wg zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr 
FB.BP.3111.216.2022.MJ z dnia 05.08.2022 r. w kwocie 70 000,00 zł. 

2. Zmniejszenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych 
dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów 
obsługi tego zadania wg zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr 
FB.BP.3111.13.2022.MK z dnia 10.08.2022 r. w kwocie 99,44,00 zł. 

3. Zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań 
związanych z przyznawaniem Karty dużej Rodziny wg zawiadomienia Wojewody 
Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.133.2022.MJ z dnia 22.08.2022 r. w kwocie 278,00 zł., 

4. Zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę dodatku 400,00 zł miesięcznie 
dla pracownika socjalnego wg zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-
BP.3111.229.2022.MJ z dnia 23.08.2022 r. w kwocie 41 170,00 zł., 

5. Zwiększenia planu w wysokości 26 454,00 zł. zł. na podstawie otrzymanych  środków  
z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe. 

 

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków są wynikiem: 

1. Zmian wprowadzonych po stronie dochodów. 
2. Zmian zgłaszanych przez Wydziały merytoryczne UMiG Bystrzyca Kłodzka 
3. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy Bystrzyca Kłodzka celem 

urealnienia planu wydatków. 
4. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 3 000,00 zł z tytułem udzielenia dotacji dla 

Biblioteki Publicznej w Bystrzycy Kłodzkiej z przeznaczeniem na nowości wydawnicze. 
 

Rezerwa Ogólna stan przed zmianą                                                         684 938,00 zł 
zmiana                                                                                                         -3 000,00 zł 
Stan po zmianie                                                                                        681 938,00 zł 
 
Ogólny stan rezerw na dzień 31 sierpnia 2022 roku wynosi                 2 721 980,00 zł 
 

Wprowadzone zmiany w załącznikach: 

1. nr 3 – Wykaz realizowanych zadań majątkowych w 2022 roku, 

2. nr 4 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 
2022 rok, 

3. nr 5 -Fundusz sołecki- przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2022 rok, 
   wynikają z wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych. 


