
Zarządzenie  Nr  425/2010 
Wójta Gminy Lubrza  

z dnia  23 listopada 2010 roku  
 
w sprawie  zmian  planu finansowego zada ń z zakresu administracji rz ądowej  
na 2010 rok.  
 
                  Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – 
(tekst jednolity tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, 
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 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457;  z 2006 r. Nr 
17 poz. 128; z 2007r.  Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 94, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 
223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420), art. 249 ust.1 pkt.2   ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych – (Dz.U.Nr 157 poz. 1240) oraz § 4  ust.5,  § 6 ust.4 Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006r.  w sprawie planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 
przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych 
zadań (Dz.U.  Nr 135 poz. 955 )zarządza co następuje  
 
 

§  1 
 

Wprowadza się zmiany w  planie   finansowym dla  zadań z zakresu administracji 
rządowej na 2010 rok w sposób następujący : 
 

1) plan dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1, 
2)  plan wydatków budŜetowych na zadania z zakresu administracji rządowej     

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 
 

§ 2 
 
Zarządzenie podlega przekazaniu :  
1) dysponentom poszczególnych części budŜetowych, 
2)  kierownikom  Jednostek Organizacyjnych realizujących zadania z zakresu 
administracji rządowej. 
 

§  3 
 

 
Zarządzenie  podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubrza  
 

 §  4 
 

 
Zarządzenie   wchodzi  w  Ŝycie z  dniem podjęcia . 
 
 

               WÓJT GMINY 
                                       mgr Stanisław Jędrusik 

 
 
 
 



 
 

  Załącznik Nr 1  

do Zarz ądzenia Nr 425/2010  

Wójta Gminy Lubrza  

  z 23 listopada 2010 r.  
 

PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ       
NA 2010  ROK      

Wprowadzone zmiany 
Dział Rozdz. §  Nazwa 

zwiększenia  zmniejszenia  
1 2 3 4 5 6 

852   Pomoc społeczna  75 

 

85213 

 

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

75 

    

2010 dotacje celowe otrzymane  z budŜetu 
państwa na realizację zadań  bieŜących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań  zleconych gminie    

75 

 
 

 Załącznik Nr 2  

do Zarz ądzenia Nr 425/2010  

Wójta Gminy Lubrza  

  z 23 listopada  2010 r.  
 

PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ       
NA 2010  ROK      

Wprowadzone zmiany 
Dział Rozdz. §  Nazwa 

zwiększenia  zmniejszenia  
1 2 3 4 5 6 

852   Pomoc społeczna  75 

 

85213 

 

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

75 

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


