
ZARZĄDZENIE NR 277/2009  
WÓJTA GMINY LUBRZA 

z dnia 19 sierpnia 2009 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budŜetu Gminy Lubrza na 2009 rok 

 
Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104, 
Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 
249, poz. 1832 z 2007r., Nr 82, poz. 560, Nr 88 , poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140 poz.984,z 208r., Nr 180,poz.1112)  
zarządzam, co następuje: 

§1 

W zarządzeniu Nr 222/2009 Wójta Gminy Lubrza z dnia 09 stycznia 2009 r. w sprawie układu 
wykonawczego budŜetu Gminy Lubrza na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany : 

 

1) Zmniejsza się dochody budŜetowe w kwocie:                                                                 2 102 zł 

W załączniku nr 3 
 
Dz. 852   Pomoc społeczna 2 102 

 Rozdz. 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 

2 102 

  § 2010 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na 
realizację bieŜących zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminom (związkom gmin) ustawami 

2 102 

 

2) Zwiększa się dochody budŜetowe w kwocie:                                           2 102 zł 

W załączniku nr 3 
 
Dz. 852   Pomoc społeczna 2 102 

 Rozdz. 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej 

2 102 

  § 2030 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację 
własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) 

2 102 

 

3) Zwiększa się wydatki budŜetowe w kwocie:                                           2 102 zł 

W załączniku nr 5 
 
Dz. 852   Pomoc społeczna 2 102 

 Rozdz. 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej 

2 102 

   wydatki bieŜące: 2 102 
   w tym wydatki własne 2 102 

 

 
 
 



 2 
 

4) Zmniejsza się wydatki budŜetowe w kwocie:                                           2 102 zł 

W załączniku nr 5 
 
Dz. 852   Pomoc społeczna 2 102 

 Rozdz. 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej 

2 102 

   wydatki bieŜące: 2 102 
   w tym wydatki zlecone 2 102 

 
§ 2 

 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubrzy. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania 

Wójt Gminy 
                              mgr Stanisław Jędrusik 

       

 


