
Zarządzenie  Nr WG.0050.64.2022 

Wójta Gminy Lubsza 

z dnia 16.05.2022r. 

 

w sprawie zmiany budżetu na rok 2022 

 

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

( tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art.247 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 

finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2021r poz. 305 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 Uchwały Rady 

Gminy Lubsza Nr XXVIII/263/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

na 2022 rok. 

Wójt Gminy Lubsza zarządza co następuje:  

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 85.068,00 zł z tego: 

1) dział 801 Oświata i wychowanie: 2.500,00 zł: 

a) rozdział 80104 Przedszkola: 2.500,00 zł: 

- dochody bieżące: 2.500,00 zł, w tym: § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): 

2.500,00 zł; 

2) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 1.568,00 zł: 

a) rozdział 85395 Pozostała działalność: 1.568,00 zł: 

- dochody bieżące: 1.568,00 zł w tym: § 0970 wpływy z różnych dochodów: 1.568,00 zł; 

3) dział 855 Rodzina: 81.000,00 zł: 

   a) rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze: 81.000,00 zł:  

- dochody bieżące: 81.000,00 zł, w tym: § 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 

państwa w wychowaniu dzieci: 81.000,00 zł. 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.068,00 zł z tego: 

1) dział 801 Oświata i wychowanie: 2.500,00 zł: 

a) rozdział 80104 Przedszkola: 2.500,00 zł: 

- wydatki bieżące: 2.500,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.500,00 zł; 

2) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 1.568,00 zł: 

a) rozdział 85395 Pozostała działalność: 1.568,00 zł: 

- wydatki bieżące: 1.568,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.568,00 zł; 

3) dział 855 Rodzina: 81.000,00 zł: 

a) rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze: 81.000,00 zł:  

- wydatki bieżące: 81.000,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych: 80.750,00 zł, 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 250,00 zł. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy w Lubszy. 

Bogusław Gąsiorowski 

Wójt Gminy Lubsza 


