
ZARZĄDZENIE NR  337/2010 
WÓJTA GMINY LUBRZA 

z dnia 26 luty 2010 r. 
 

w sprawie  wprowadzenia zmian w planie finansowym budŜetu Gminy Lubrza na  2010 rok  
 
         Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym –(tekst j.  Dz.U. 
z 2001r. Nr  142, poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 
214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 
2005r. Nr 172poz.1441; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337;   z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974 i Nr 173, poz. 1218:  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458:  z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 
poz. 1241) art. 247 ust.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U  Nr 157  
poz.1240) Z a r z ą d z a  się  co następuje : 
 

§1 

W zarządzeniu Nr 327/2010 Wójta Gminy Lubrza z dnia 12 stycznia 2010 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
 
1) Zwiększa się dochody budŜetowe w kwocie:                       36 000 zł 
 
W załączniku Nr 1 
 
Dz. 852   Pomoc społeczna 36 000 

 Rozdz. 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

34 000 

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

34 000 

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

1 000 

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

1 000 

 Rozdz. 85216  Zasiłki stałe 1 000 
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 

własnych zadań bieŜących gmin ( związków gmin ) 
1 000 

 
2) Zmniejsza się dochody budŜetowe w kwocie:                         2 000 zł 
 
W załączniku Nr 1 
 
Dz. 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 1 000 

 Rozdz. 75414  Obrona cywilna 1 000 
 
 

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

1 000 



 2 
Dz. 852   Pomoc społeczna 1 000 
 Rozdz.85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
z zajęciach w centrum integracji społecznej 

1 000 

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

1 000 

 
3) Zwiększa się wydatki budŜetowe w kwocie:                       36 000 zł 
 
W załączniku Nr 4 
 
Dz. 852   Pomoc społeczna 36 000 

 Rozdz. 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

34 000 

  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 020 
  § 3110 Świadczenia społeczne 32 980 
 Rozdz. 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
z zajęciach w centrum integracji społecznej 

1 000 

  § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 000 
 Rozdz. 85216  Zasiłki stałe 1 000 
  § 3110 Świadczenia społeczne 1 000 

 
4) Zmniejsza się wydatki budŜetowe w kwocie:                         2 000 zł 
 
W załączniku Nr 3 
 
Dz. 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 1 000 

 Rozdz. 75414  Obrona cywilna 1 000 
  § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 

słuŜby cywilnej 
1 000 

 
W załączniku Nr 4 
 
Dz. 852   Pomoc społeczna 1 000 
 Rozdz.85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
z zajęciach w centrum integracji społecznej 

1 000 

  § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 000 
 

 
§ 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 
 


