
ZARZĄDZENIE NR 2/2022 

WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 3 stycznia 2022 r. 

w sprawie wykonywania budżetu na rok 2022 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 i art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie 

gminnym /Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm./ oraz art. 249 ust. I pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. Wójt Gminy Mińsk 

Mazowiecki zarządza co następuje: 

$ 1.1. Przekazuje się jednostkom organizacyjnym gminy informacje o ostatecznych kwotach 

dochodów wynikających z Uchwały Nr XXXV.303.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z 

dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zgodnie 

z załącznikiem od nr 1 do nr 10. 

2. Przekazuje się jednostkom organizacyjnym gminy informacje o ostatecznych kwotach 

wydatków wynikających z Uchwały Nr XXXV.303.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z 

dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zgodnie 

z załącznikami od nr 11 donr21. 

$ 2. Ze względu na zgodność projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz 

projektów planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych z uchwałą 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2022, jednostki sporządzają 

w oparciu o nie plany finansowe w układzie dział, rozdział, paragraf w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji. 

$ 3. 1. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2022 stanowi załącznik Nr 

22: 

2. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2022 stanowi załącznik Nr 23. 

$ 4. l.Przekazuje się informacje o ostatecznej kwocie dotacji dla Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Stojadłach wynikających z Uchwały Nr XXXV.303.2021 Rady Gminy Mińsk 

Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 

rok, zgodnie z załącznikiem nr 24. 

2. Przekazuje informację o planach przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki 

wynikających z Uchwały Nr XXXV.303.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 

grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zgodnie z 

załącznikiem od nr 25 do nr 27. 

     



$ 5. Jednostki organizacyjne po uzyskaniu informacji, o których mowa w $ 1 dostosowują 

projekty planów finansowych do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk 

Mazowiecki w układzie dział, rozdział, paragraf. 

$ 6. W toku wykonywania budżetu obowiązują odpowiednio zasady gospodarki finansowej 

określone w art. 254 ustawy o finansach publicznych. 

$ 7. Jednostki realizujące zadania w oparciu o kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, 

środków własnych, porozumień bądź środków unijnych prowadzą odrębną ewidencję do 

poszczególnych źródeł finansowania. 

$ 8. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych nie mogą bez stosownego upoważnienia 

dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych 

2. Wójt Gminy zawiadamia jednostki budżetowe o zmianach planu dochodów i wydatków 

w toku wykonywania budżetu. 

3. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 2 stanowią podstawę dokonania zmian w planach 

finansowych jednostek organizacyjnych. 

$ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 

$ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2022. 

    

 


