
          ZARZĄDZENIE NR 0050/131/2022 

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 22 listopada 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm2.), 

zarządza się, co następuje: 

      § 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2022  roku, w dziale 600 – Transport 

i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne,  w zakresie wydatków 

majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa paragrafów 1600), o kwotę 

20 000,00 zł. 

2. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2022  roku, w dziale 600 – Transport i łączność, 

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne,  w zakresie wydatków bieżących jednostek 

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

10 000,00 zł. 

3. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2022  roku, w dziale 600 – Transport i łączność, 

w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne,  w zakresie wydatków bieżących jednostek 

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

10 000,00 zł. 

4. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2022  roku, w dziale 750 – Administracja 

publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),  w 

zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań 

statutowych (grupa paragrafów 1100), o kwotę 30 000,00 zł. 

5. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2022  roku, w dziale 750 – Administracja 

publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),  

w zakresie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 

paragrafów 1600), o kwotę 30 000,00 zł. 

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi: 

1) Dochody budżetu 29 383 417,52 zł, z tego: 

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

i poz. 1561. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, 

poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964. 



- dochody bieżące 24 372 897,98 zł, 

- dochody majątkowe 5 010 519,54 zł; 

2) Wydatki budżetu 32 963 343,72 zł, z tego: 

- wydatki bieżące 23 632 522,47 zł, 

- wydatki majątkowe 9 330 821,25 zł.     

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

/Z upoważnienia Wójta/ 

Zastępca Wójta Gminy Świerczów  

 

    mgr Andrzej Galla  
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