
ZARZĄDZENIE  Nr 74/22 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 11 lipca 2022 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U. z 2022 r. 

poz. 559 1), art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.2), 

art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.3 ) oraz § 14 Uchwały Nr XL/258/21 Rady Gminy 

Strzeleczki z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. Wójt Gminy Strzeleczki 

zarządza, co następuje:   

§ 1. Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę 14.896,00 zł, w tym: 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność 

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 

powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 

14.896,00 zł 

 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 14.896,00 zł, w tym: 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność 

- § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 14.800,00 zł 

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 96,00 zł 

 

§ 2. Dokonuje się zmian w planach finansowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy z 

tytułu Funduszu Pomocy: 

 

I. Urząd Gminy Strzeleczki 

 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie dochodów: 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność 

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 

powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 

14.896,00 zł 

 

 

II. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach 

 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków: 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność 

- § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 14.800,00 zł 

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 96,00 zł 

                                                      
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 oraz poz. 1079 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, 

poz. 2270 oraz w Dz. U. z 2022 r. poz. 583 oraz poz. 655 
3 Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.584, 682, 683 oraz 684 
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§ 3.  Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 8.679.325,18 zł 

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 38.079.180,07 zł 

w tym: 

-  dochody bieżące 34.459.888,07 zł 

-  dochody majątkowe 3.619.292,00 zł    

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 46.758.505,25 zł 

w tym: 

-  wydatki bieżące 34.828.205,25 zł    

-  wydatki majątkowe 11.930.300,00 zł. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

 Wójt Gminy Strzeleczki 

Marek Pietruszka  
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