
ZARZĄDZENIE NR 0050.340.2022 
WÓJTA GMINY NĘDZA 

z dnia 7 października 2022 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie  planu finansowego zadań z zakresu administracji  rzą-dowej 
oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 249 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W planie finansowym zadań z zakresu administracji   rządowej oraz innych zadań zleconych   
jednostce             samorządu  terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok przyjętym Zarządzeniem  Nr 
0050.322.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.,   wprowadzić następujące zmiany : 

1) Dokonać zmiany załącznika nr 1 p.n. „PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022   ROK”  w  pkt I p.n. „DOCHODY”  
poprzez zwiększenie  planu w zakresie dochodów w kwocie  6 300,00 zł w następujących podziałkach 
klasyfikacji budżetowej: 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 
855   Rodzina 6 300,00 

 85513  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 6 300,00 

  2010 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

6 300,00 

2) Dokonać zmiany załącznika nr 1 p.n. „PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022   ROK”  w  pkt II p.n. „WYDATKI”  
poprzez zwiększenie  planu w zakresie wydatków w kwocie  6 300,00 zł w następujących podziałkach 
klasyfikacji budżetowej: 

Dział Rozdział Grupa Treść   Wartość 
855    Rodzina   6 300,00 

  85513   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

6 300,00 

   1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 6 300,00 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Anna Iskała 
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