
Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały 

budżetowej na 2022 rok. 
 

 

 

I.  Zestawienie projektowanych kwot subwencji  i  udziały  w  podatkach  

stanowiących  dochód  budżetu  państwa 
 

Wysokość poszczególnych kwot subwencji i udziały gmin w podatku dochodowym od osób 

fizycznych przyjęto na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów                                  

Nr  ST3.4750.31.2021 z  dnia  14.10.2021 r. 

 

Część oświatowa subwencji ogólnej    1 721 183  zł 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej      709 150  zł 

Część równoważąca subwencji ogólnej 12 915 zł 

Razem subwencje 2 443 248 zł    

Planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 314 800 zł 

Planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 28 708 zł 

Ogółem 3 786 756 zł 

 

II.  Zestawienie projektowanych kwot dotacji 

Wysokość poszczególnych kwot  dotacji  celowych  z  budżetu  państwa  na  finansowanie  

zadań  z zakresu administracji rządowej przyjęto  na  podstawie pisma  Wojewody  

Podkarpackiego  Nr F-I.3110.13.2021 z dnia 21.10.2021 r. oraz pisma Krajowego Biura 

Wyborczego  Delegatura w Krośnie Nr DKO-3113-2/21   z dnia 20.10.2021 r. 

 

Dotacje:                                  

a) na zadania zlecone:  

 

Dział 750 Administracja publiczna 16 038 

  

dotacja celowa otrzymana w budżetu państwa na  realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej 

gminie ustawami z zakresu spraw obywatelskich 10 258  

 

dotacja celowa otrzymana w budżetu państwa na  realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej 

gminie ustawami na zadania z zakresu obrony narodowej 2 004 

 

dotacja celowa otrzymana w budżetu państwa na  realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej 

gminie ustawami na zadania z zakresu ewidencji działalności 

gospodarczej, rejestracji KRS oraz wyborów ławników 2 776 

 

dotacja celowa otrzymana w budżetu państwa na  realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej 

gminie ustawami z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową 1 000 

Dział 752 Obrona narodowa 1 000 



 

dotacja celowa otrzymana w budżetu państwa na  realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej 

gminie ustawami z przeznaczeniem na ćwiczenia obronne 1 000 

Dział 751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 530 

 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na   realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej 

gminie  ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego 

rejestru wyborców 530 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  2 474 

 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na   realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej 

gminie  ustawami na zadania z zakresu obrony cywilnej  2 474 

Dział 855 Rodzina 1 655 100 

 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na   realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej 

gminie  ustawami na świadczenie wychowawcze  680 000 

 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na   realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej 

gminie  ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       947 800 

 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej 

gminie ustawami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 27 300 

 Razem 1 675 142 

 

 

       b ) na zadania własne: 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie  52 710 

 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację 

własnych zadań bieżących gmin na realizację zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego w 2022 r.  52 710 

Dział 852 Pomoc społeczna 139 350  

  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację 

własnych zadań bieżących gmin na pokrycie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7 500  

  

- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze, 

- dotacje celowe na zasiłki stałe, 

- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 

        23 000  

83 000  

25 850  

 Razem 192 060  

 


