
          ZARZĄDZENIE NR 0050/74/2022 

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW 

 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

 

     w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2022 roku 

 

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 z późn.zm1.) art. 257 i art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm2.), 

zarządza się, co następuje: 

 

      § 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2022  roku,  w dziale 852 – Pomoc 

społeczna, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe,  w zakresie wydatków bieżących – 

świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa paragrafów 1300), o kwotę  2 000,00 zł. 

2. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2022  roku,  w dziale 852 – Pomoc społeczna, w 

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  w zakresie 

wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych 

(grupa paragrafów 1100), o kwotę  5 000,00 zł. 

3. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2022  roku,  w dziale 852 – Pomoc społeczna, w 

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej,  w zakresie wydatków bieżących jednostek 

budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych (grupa paragrafów 1100), o kwotę  

7 000,00 zł. 

4. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2022  roku,  w dziale 853 – Pozostałe zadania w 

zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność,  w zakresie 

wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych 

(grupa paragrafów 1100), o kwotę  20,00 zł. 

5. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2022  roku, w dziale 853 – Pozostałe zadania w 

zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność,  w zakresie 

wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

(grupa paragrafów 1400), o kwotę  20,00 zł. 

                                                             
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, 

poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079. 



6. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2022  roku,  w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 

85501 – Świadczenia wychowawcze,  w zakresie wydatków bieżących jednostek 

budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa paragrafów 1400), o 

kwotę  160,00 zł. 

7. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2022  roku,  w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 

85501 – Świadczenia wychowawcze,  w zakresie wydatków bieżących – świadczenia na 

rzecz osób fizycznych (grupa paragrafów 1300), o kwotę  160,00 zł. 

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi: 

1) Dochody budżetu 18 898 614,53 zł, z tego: 

- dochody bieżące 15 936 172,82 zł, 

- dochody majątkowe 2 962 441,71 zł; 

2) Wydatki budżetu 23 429 520,73 zł, z tego: 

- wydatki bieżące 16 653 041,02 zł, 

- wydatki majątkowe 6 776 479,71 zł.   

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Świerczów  

 

mgr Barbara Bednarz 
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