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Uzasadnienie 
 

                           do zarządzenia nr 0050.312.2022 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej                  
z dnia 28 października 2022 roku.  

 
 
 
 

 
Wprowadzone zmiany po stronie dochodów są wynikiem: 

1. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na 
dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wg 
zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.302.2022.MK z dnia 10.10.2022 r. 
w kwocie 6 807,00 zł., nr FB-BP.3111.324.2022.MK  z dnia 21.10.2022 r. w kwocie 8 000,00 
zł, nr FB-BP.3111.323.2022.MK z dnia 20.10.2022 r. w kwocie 13 729,00 zł. 

2. Zmniejszenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa realizację zadania -zabezpieczenie 
społeczne i wspieranie rodziny wg zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-
BP.3111.303.2022.GF z dnia 10.10.2022 r. w kwocie 13 580,00 zł.. 

3. Zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa realizację zadania -zabezpieczenie 
społeczne i wspieranie rodziny wg zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-
BP.3111.326.2022.GF z dnia 21.10.2022 r. w kwocie 1 746,00 zł.. 

4. Zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
producentów rolnych wg zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-
BP.3111.298.2022.GF z dnia 07.10.2022 r. w kwocie 268 846,78 zł.. 

5. Zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i 
materiałów edukacyjnych dla uczniów wg zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr 
KO.ZFK.3146.59.6.2022 z dnia 12.10.2022 r. w kwocie 1 736,00 zł.. 

6. Zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę przez gminy jednorazowego 
świadczenia w wysokości 4 000 zł wg zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-
BP.3111.342.2022.MJ z dnia 27.10.2022 r. w kwocie 4 124,00 zł.. 

7. Zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków 
osłonowych wg zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.327.2022.MJ z 
dnia 21.10.2022 r. w kwocie 229 130,00 zł.. 

8. Zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej wg zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 
20.10.2022 r. w kwocie 17 700,00 zł.. 

9. Zwiększenia planu w wysokości 63 046,00 zł. na podstawie otrzymanych  środków  
z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe. 

10. Dostosowanie klasyfikacji dochodów i wydatków do nowelizacji rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. związanych z pomocą obywatelom z Ukrainy. 
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11. Zwiększenia planu w wysokości 130 428,00 zł. na podstawie złożonego wniosku do 
Wojewody Dolnośląskiego o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pomocy na 
pokrycie świadczeń rodzinnych- Pomoc Ukrainie.  

 

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 na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń  

o charakterze jednorazowym w wysokości 9 307,00 zł. w klasyfikacji budżetowej 
801.80113.4010. 
. 
 

Rezerwa na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 
o charakterze jednorazowym                                                                    537 914,00 zł 
zmiana                                                                                                       -  9 307,00 zł 
Stan po zmianie                                                                                         528 607,00 zł 
 
Ogólny stan rezerw na dzień 28 października 2022 roku wynosi           2 321 994,00 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. 
 
 


