
ZARZĄDZENIE NR 119/2022 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian planu finansowego Gminy Czernikowo dla dochodów i wydatków 
finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVD-19 zgromadzonych na wydzielonym 
rachunku na realizację wypłat dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw 
domowych i podmiotów wrażliwych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2022 poz. 559 ze zm.), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.), art. 65 ust. 11 i ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 
roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), art. 4 i art. 5 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) oraz 
art. 24 i 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych 
źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 poz. 1967)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków 
otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do 
zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1 
do zarządzenia Nr 119/2022 

Wójta Gminy Czernikowo 
z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w planie finansowym Gminy Czernikowo dla rachunku środków otrzymanych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVD-19 na realizację wypłat dodatku węglowego oraz dodatków dla 
gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Klasyfikacja
budżetowa

Nazwa zadania Plan przed 
zmianą

Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 
zmianie

Dział Rozdział §
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej
6.642.608 346.935 6.989.543

85395 Pozostała działalność 6.642.608 346.935 6.989.543
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 

19 na finansowanie lub dofinansowanie 
realizacji zadań związanych 
przeciwdziałaniem Covid-19

6.642.608 346.935 6.989.543

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Klasyfikacja
budżetowa

Nazwa zadania Plan przed 
zmianą

Zmniejsz. Zwiększ. Plan po 
zmianie

Dział Rozdział §
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej
6.642.608 346.935 6.989.543

85395 Pozostała działalność 6.642.608 346.935 6.989.543
3110 Świadczenia społeczne 6.021.848 339.996 6.361.844
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 56.154 3.511 59.665
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.668 605 10.273
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55.842 2.770 58.612
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający
756 53 809


