
ZARZĄDZENIE nr327/2010 
WÓJTA GMINY LUBRZA 

z dnia 12 stycznia 2010r. 
 

w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków ujętych w uchwale budŜetowej na 
2010r. 
 
 Na podstawie art. 249 ust. 1 ,pkt. 1, ust. 2, art. 258 ust. 1, pkt. 2, ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co 
następuje : 

§ 1. 
Na podstawie Uchwały Nr XXVI/192/09 rady Gminy Lubrza z 29 grudnia 2009r. w sprawie 
uchwalenia budŜetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010 ustala się ostateczne kwoty 
dochodów i wydatków ujętych w uchwale budŜetowej w sposób następujący : 
 

a) w zakresie dochodów budŜetu Gminy Lubrza dla urzędu gminy zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 

b) w zakresie dochodów budŜetu Gminy Lubrza dla szkół i przedszkoli zgodnie z 
załącznikiem Nr 2 

c) w zakresie wydatków Urzędu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 
d) w zakresie wydatków budŜetowych dla Ośrodka Pomocy społecznej w Lubrzy 

zgodnie z załącznikiem Nr 4 
e) w zakresie wydatków budŜetowych dla Zespołu Szkół Publicznych w Lubrzy zgodnie 

z załącznikiem Nr 5 
f) w zakresie wydatków budŜetowych dla szkoły Podstawowej w Dytmarowie zgodnie z 

załącznikiem nr 6 
g) w zakresie wydatków budŜetowych dla Gminnych Publicznych Przedszkoli w Lubrzy 

zgodnie z załącznikiem Nr 7. 
h)  

§ 2 
1. UpowaŜnia się Kierowników Jednostek Organizacyjnych do dokonywania zmian w 

planie wydatków bieŜących polegających na przeniesieniu planu wydatków bieŜących 
między paragrafami w obrębie tego samego rozdziału, z wyłączeniem zmian 
powodujących zmianę planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe 
pracowników. 

2. Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych wprowadzają zmiany w planie 
wydatków w formie zarządzenia wewnętrznego. 

3. O wprowadzonych zmianach w planie wydatków, Kierownicy Jednostek 
Organizacyjnych zawiadamiają Wójta Gminy Lubrza poprzez przekazanie jednego 
egzemplarza zarządzenia w terminie 7 dni od daty wydania nie później jednak niŜ 
ostatniego dnia miesiąca w którym dokonano zmiany. 

 
§ 3 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubrza. 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w Zycie z dniem pod jęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. 
    
          Wójt Gminy 
         mgr Stanisław Jędrusik 


