
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIII/ 397 /2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 kwietnia 
2022r.  zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok. 
 
I. Dochody 
 
Dochody bieżące 
 
1) Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 96.200 zł z tytułu 

wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 

marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na 

podstawie art. 13 ww. ustawy. 

2) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększa się dochody 

bieżące o kwotę 9.000 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego 

na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku   

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę 

jednorazowych świadczeń pieniężnych  w wysokości 300 zł oraz obsługę zadania. 

3) Dział 855 – Rodzina - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.248 zł z tytułu wpływu 

środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 

2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (na podstawie art. 26 ust. 1 

pkt. 1 ww. ustawy). 

 

Razem zwiększenie dochodów bieżących wynosi – 106.448,00 zł 

 
II.  WYDATKI 
 
W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 
 
Wydatki bieżące 
 
1) Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 96.200 zł z tytułu 

wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 

marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na 

podstawie art. 13 ww. ustawy. 

2) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększa się wydatki bieżące 

o kwotę 9.000 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na 

podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku   

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę 

jednorazowych świadczeń pieniężnych  w wysokości 300 zł oraz obsługę zadania. 

3) Dział 855 – Rodzina - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.248 zł z tytułu wpływu 

środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 

2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (na podstawie art. 26 ust. 1 

pkt. 1 ww. ustawy). 

 

Razem zwiększenie wydatków bieżących wynosi – 106.448,00 zł 

    
 
         
        Przewodniczący Rady Gminy 
 
         Mirosław Byczak  


