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UCHWAŁA NR XL/         /2022 

RADY GMINY CISEK 

z dnia 4 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 i poz. 583), art. 211, 212, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada 
Gminy Cisek uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale własnej Nr XXXVI/199/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Cisek na rok 2022 dokonuje się następujących zmian: 

1) Zwiększa się dochody Gminy Cisek  o kwotę 3 672,00 zł 
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę  3 672,00 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność  o kwotę 3 672,00 zł 
Dochody bieżące  o kwotę 3 672,00 zł 
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
pozyskane z innych źródeł  o kwotę 3 672,00 zł 

2) Zwiększa się wydatki Gminy Cisek o kwotę 3 672,00 zł 
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3 672,00 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność   o kwotę 3 672,00 zł 
Wydatki bieżące o kwotę 3 672,00 zł  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych  o kwotę 3 600,00 zł 
Wydatki jednostki w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 72,00 zł 

§ 2. W § 13 po punkcie 4 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: 

„5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania 
przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,  w celu realizacji zadań 
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa.”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek 

 
 

Rozwita Szafarczyk 
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Uzasadnienie 

Konieczność dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, wynika z otrzymanych środków 
finansowych od Wojewody Opolskiego na realizację przez Wójta, zadań związanych z pomocą obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Środki, o których mowa w kwocie 3 672,00 zł (I transza) wpłynęły 29.03.2022, czyli dzień po planowanej sesji 
Rady Gminy. 

Wprowadzenie tych środków  do budżetu gminy, po stronie dochodów i wydatków umożliwi  szybką wypłatę 
pierwszej transzy  osobom wnioskującym. 

W przedłożonym projekcie uchwały w § 2 nadaje się również upoważnienie dla Wójta Gminy na 
wprowadzanie kolejnych transz do budżetu gminy i ewentualnych zmian -  Zarządzeniem Wójta, bez 
konieczności zwoływania  za każdym razem posiedzenia Rady Gminy. 

Kolejne transze będą wpływać w zależności od rozwoju sytuacji  i zgłaszanych zapotrzebowań. 

Udzielone upoważnienie dotyczy tylko realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.  
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