
ZARZĄDZENIE NR  483/2022 

WÓJTA GMINY RUDZINIEC 

z dnia 28 grudnia 2022r. 

zmieniające Zarządzenia Wójta Gminy Rudziniec: 

 

- nr 1/2022 z dnia 03 stycznia 2022 roku w sprawie: powierzenia Zakładowi Budżetowemu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadanie polegające na 

prowadzeniu punktu selektywnego zbieranie odpadów komunalnych 

 

- nr 73/2022 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie: powierzenia Zakładowi Budżetowemu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na 

wyposażeniu nieruchomości z terenu Gminy Rudziniec w pojemniki do zbierania odpadów 

komunalnych 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2  pkt. 3 i 4 i art. 33 ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2022 roku, poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 247 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 

r. poz. 1634 z późn.zm.) 

 

Wójt Gminy Rudziniec zarządza, co następuje : 

 

§ 1 

 

1. Wprowadzić następującą zmianę w Zarządzeniu Wójta Gminy Rudziniec nr 1/2022 

(1/ZA/2022) z dnia 03 stycznia 2022 roku w sprawie: powierzenia Zakładowi Budżetowemu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu do realizacji zadanie 

polegające na prowadzeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:       

§ 3 Załącznika do w/w Zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:  

Kwota na realizację zadania, o którym mowa powyżej została zabezpieczona w uchwale 

budżetowej Gminy Rudziniec  na 2022 rok: 

  - do wysokości  95.524,37 zł w dziale 900 rozdział 90002 § 4300. 

 

2. Wprowadzić następującą zmianę w Zarządzeniu Wójta Gminy Rudziniec nr 73/2022 

(10/ZA/2022) z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie: powierzenia Zakładowi Budżetowemu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do realizacji zadania polegającego na 

wyposażeniu nieruchomości  z terenu Gminy Rudziniec w pojemniki do zbierania odpadów 

komunalnych: 

§ 3 Załącznika do w/w Zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:  

Kwota na realizację zadania, o którym mowa powyżej  została zabezpieczona w uchwale 

budżetowej Gminy Rudziniec  na 2022  w wysokości: 

  - 5.253,76 zł w dziale 900 rozdział 90002 § 4300. 

 

§ 2 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej                           

i Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzińcu.  

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.        

  

Wójt Gminy Rudziniec 

mgr Krzysztof Obrzut 


