
ZARZĄDZENIE  Nr 114/22 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 28 października 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. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1634 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 po stronie dochodów o kwotę 482,55 zł, w tym: 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami  

o kwotę 469,00 zł 

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 

obywatelom Ukrainy o kwotę 13,55 zł 

 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 482,55 zł, w tym: 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 469,00 zł 

- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia  wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 13,55 zł 

 

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

z tytułu zadań zleconych: 

 

I. Urząd Gminy Strzeleczki 

 

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów: 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 

- § 2010/1 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami  

o kwotę 206,00 zł, 

- § 2010/2 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami  

o kwotę 263,00 zł 

 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków: 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 

- § 4010/1 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 206,00 zł 

- § 4010/2 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 263,00 zł 

                                                      
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 oraz poz. 1561 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725 oraz 

poz. 1964 
3 Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383 
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§ 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy  

z tytułu Funduszu Pomocy: 

 

I. Urząd Gminy Strzeleczki 

 

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów: 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 
- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 

obywatelom Ukrainy o kwotę 13,55 zł 

 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków: 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 

- § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia  wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 13,55 zł 

§ 4. Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 3.782.834,37 zł 

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 48.674.269,75 zł 

w tym: 

-  dochody bieżące 45.028.872,22 zł 

-  dochody majątkowe 3.645.397,53 zł    

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 52.457.104,12 zł 

w tym: 

-  wydatki bieżące 42.641.582,03 zł    

-  wydatki majątkowe 9.815.522,09 zł.  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

 Wójt Gminy Strzeleczki 

Marek Pietruszka  
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