
ZARZĄDZENIE  Nr 4 /23 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 5 stycznia 2023 r. 

w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2023 r. do Uchwały 

Nr LVI/355/23 Rady Gminy Strzeleczki z 5.01.2023 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 

ze zm.1) oraz art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 

ze zm. 2) Wójt Gminy Strzeleczki, zarządza co następuje:    

§ 1. Dokonuje się zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki w związku z 

uchwałą Nr LVI/355/23 Rady Gminy Strzeleczki z 5.01.2023 r. z tytułu zadań własnych: 

 

I. Urząd Gminy Strzeleczki 

 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie przychodów: 

- § 957 – nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3.000,00 zł 

 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków:  

Dział 926 – Kultura fizyczna 

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność 

– § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 3.000,00 zł 

 

§ 2. Dokonuje się zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki w związku z 

uchwałą Nr LVI/355/23 Rady Gminy Strzeleczki z 5.01.2023 r. r. z tytułu Funduszu Przeciwdziałania COVID – 

19: 

 

I. Urząd Gminy Strzeleczki 

 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie przychodów: 

- § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 166.031,23 zł 

 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków: 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność 

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 132.371,23 zł 

 

II. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

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 33.000,00 z 

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 330,00 zł, 

– § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 330,00 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, 

poz. 1964 oraz poz. 2414 
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Wójt Gminy Strzeleczki 

Marek Pietruszka  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DD92509F-8DB9-4D12-B917-19E9E6825410. Przyjęty Strona 2


