
ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2022 

WÓJTA GMINY PAWŁOWICZKI 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok 

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

z 2022 roku poz. 559 z późń. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(tekst jednolity z 2021 roku poz. 305 z poźn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/227/22 Rady Gminy Pawłowiczki 

z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i WPF Wójt 

Gminy Pawłowiczki postanawia co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok o kwotę 1 041 025,02 zł zgodnie 

z załącznikiem nr 1. 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok o kwotę 1 041 025,02 zł zgodnie 

z załącznikiem nr 2. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Pawłowiczki 

 

 

Jerzy Treffon 



 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.59.2022 

Wójta Gminy Pawłowiczki 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

Dochody 

Dział Źródło 

§ 

Nazwa działu 

i źródła 

Zwiększenie 

o kwotę 

1 2 3 4   
Dochody bieżące    1 041 025,02 

010 
 

Rolnictwo i łowiectwo 910 100,03  
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 910 100,03 

750 
 

Administracja publiczna 1 595,74  
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł 1 595,74 

801 
 

Oświata i wychowanie 1 480,00  
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł 1 480,00 

852 
 

Pomoc społeczna 127 849,25  
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł 2 483,25  
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 105 000,00  
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) 20 366,00   
Dochody razem 1 041 025,02 



 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.59.2022 

Wójta Gminy Pawłowiczki 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

Wydatki 

Dział Rozdział Nazwa działu 

i rozdziału 

Zwiększenie 

o kwotę 

1 2 3 4   
Wydatki bieżące 1 041 025,02 

010 
 

Rolnictwo i łowiectwo 910 100,03  
01095 Pozostała działalność 910 100,03   

1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 910 100,03   
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 731,05   
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 904 368,98 

750 
 

Administracja publiczna 1 595,74  
75095 Pozostała działalność 1 595,74   

1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 595,74   
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1 595,74 

801 
 

Oświata i wychowanie 1 480,00  
80195 Pozostała działalność 1 480,00   

1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 480,00   
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 480,00 

852 
 

Pomoc społeczna 127 849,25  
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29 486,00   

1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 29 486,00   
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 886,00   
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 600,00  

85295 Pozostała działalność 98 363,25   
1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 363,25   
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 880,00   
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 483,25   
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 94 000,00    

   
Razem wydatki 1 041 025,02 

 

 

 


