
ZARZĄDZENIE  Nr 131/22 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 6 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2022 r. 

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 ze zm.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)  ), 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 się, co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 92.000,00 zł, w tym: 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdz. 75022 – Rady gmin  (miast i miast na prawach powiatu) 

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł 

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 90.000,00 zł 

 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 92.000,00 zł, w tym: 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdz. 75022 – Rady gmin  (miast i miast na prawach powiatu) 

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł 

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 80.000,00 zł 

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000,00 zł 

 

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

zadań własnych: 

 

I. Urząd Gminy Strzeleczki 

 

Zmniejsza się plan budżetu gminy po stronie wydatków: 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdz. 75022 – Rady gmin  (miast i miast na prawach powiatu) 

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł 

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 90.000,00 zł 

 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków: 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdz. 75022 – Rady gmin  (miast i miast na prawach powiatu) 

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł 

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 80.000,00 zł 

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000,00 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 
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§ 3. Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 3.782.834,37 zł 

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 49.736.089,91 zł 

w tym: 

-  dochody bieżące 46.090.692,38 zł 

-  dochody majątkowe 3.645.397,53 zł    

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 53.518.924,28 zł 

w tym: 

- wydatki bieżące 43.703.402,19 zł    

- wydatki majątkowe 9.815.522,09 zł. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

Wójt Gminy Strzeleczki 

Pietruszka Marek   
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