
ZARZĄDZENIE Nr 264/2022 

Wójta Gminy Rudziniec 

z dnia 18 sierpnia 2022r. 
 

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami na 2022 rok 

 

 

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 262/2022 Wójta 

Gminy Rudziniec z dnia 18 sierpnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudziniec na 

2022r. 

 

 

Wójt Gminy Rudziniec 

zarządza: 

 

        §  1  

 

Dokonać zmian w planie dochodów planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami – zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

      §  2 

 

Dokonać zmian w planie wydatków planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Rudziniec odrębnymi ustawami – zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

 

                   §  3 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.  

      

§  4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zmiany w planie dochodów planu finansowego zadań zleconych na 2022 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

801 Oświata i wychowanie 77 522,24 -115,99 77 406,25

80153
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych

77 522,24 -115,99 77 406,25

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

77 522,24 -115,99 77 406,25

Razem: 8 216 607,95 -115,99 8 216 491,96
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Zmiany w planie wydatków planu finansowego zadań zleconych na 2022 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

801 Oświata i wychowanie 77 522,24 -115,99 77 406,25

80153
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych

77 522,24 -115,99 77 406,25

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 71 273,23 -115,99 71 157,24

Razem: 8 216 607,95 -115,99 8 216 491,96
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