
ZARZĄDZENIE NR 581 /2022 
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 9 września 2022 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu 
Gminy Widuchowa na rok 2022 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 
2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych 
zakładów budżetowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), § 14 pkt 1 Uchwały Nr XXXIV/265/2021 Rady 
Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 
2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniop. z 2022 r, poz. 70) oraz § 9 pkt 1 Uchwały Nr XXXVII/289/2022 Rady 
Gminy Widuchowa z dnia 29 marca 2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 Wójt Gminy 
Widuchowa zarządza, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy przyjęty uchwałą Nr XXXIV/265/2021 Rady 
Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 
2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy przyjęty uchwałą Nr XXXIV/265/2021 Rady 
Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 
2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. 

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Widuchowa przyjętego Zarządzeniem 
Nr 456/2022 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 03 stycznia 2022 r.  w sprawie sporządzenia planu finansowego 
Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie ze zmianami 
dochodów i wydatków wynikającymi z § 1 i 2 dotyczącymi planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Widuchowa. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Wójt Gminy Widuchowa 
 

Paweł Wróbel 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 581/2022 
Wójta Gminy Widuchowa 
z dnia 9 września 2022 r.  
 

 
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy.  

 
 

Zmiana planu dochodów planowanych w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z 
dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa. 

Jednostka organizacyjna: Urząd Gminy Widuchowa     

Dział Rozdział Paragraf Treść 
Zmiana 
planu 

Rodzaj 
zadania 

1. Zmiana planu dochodów planowanych na zadania wymienione w art.13  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 46 205,67 zlecone 

  75495   Pozostała działalność 46 205,67 zlecone 

    2100 
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 

46 205,67 zlecone 

2. Zmiana planu dochodów planowanych na zadania wymienione w art. 26 ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

855     Rodzina 800,00 zlecone 

  85595   Pozostała działalność 800,00 zlecone 

    2100 Wpływy z różnych dochodów 800,00 zlecone 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 581/2022 
Wójta Gminy Widuchowa 
z dnia 9 września 2022 r.  
 

 
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy.  
 
Zmiany planu wydatków planowanych w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy 
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa. 
            

Jednostka organizacyjna: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej     

Dział Rozdział Paragraf Treść 
Zmiana 
planu 

Rodzaj 
zadania 

1.Zmiana wydatków planowanych na zadania wymienione w art.13  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 46 205,67 zlecone 

  75495   Pozostała działalność 46 205,67 zlecone 

    3280 
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom 
Ukrainy 

46 029,67 zlecone 

    4350 
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, 
żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 

176,00 zlecone 

2. Zmiana planu wydatków planowanych na zadania wymienione w art. 26 ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

855     Rodzina 800,00 zlecone 

  85595   Pozostała działalność 800,00 zlecone 

    3290 
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 
przebywającym na terytorium RP 

776,00 zlecone 

    4740 
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą 
obywatelom Ukrainy 

24,00 zlecone 

  

Razem: 47 005,67   
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Uzasadnienie 

Wójt zgodnie z upoważnieniem z § 9 pkt 1  Uchwały Nr XXXVII/289/2022 Rady Gminy Widuchowa z dnia 
29 marca 2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków 
planowanych w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
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