
ZARZĄDZENIE NR 0050.552.2023 
WÓJTA GMINY RADŁÓW 

z dnia 27 lutego 2023 r. 

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2023 

Na podstawie art. 111 pkt 1  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) oraz art. 30, 
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Stosownie do udzielonego upoważnienia dla Wójta Gminy Radłów do dokonywania zmian w planie 
dochodów i wydatków budżetu Gminy Radłów, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami 
klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększa się budżet gminy o kwotę 9.493,00 zł tj. wpływ 
środków Funduszu Pomocowego (znak sprawy ST3.4752.4.2023.g) z tytułu wsparcia jednostek samorządu 
terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem 
i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

DOCHODY BIEŻĄCE  
Dział 758 –  Różne rozliczenia 9.493,00 zł 
§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 9.493,00 zł 

  
WYDATKI BIEŻĄCE  
Dział 801 –  Oświata i wychowanie 9.493,00 zł 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 4.406,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.406,00 zł 
  
Rozdział 80104 – Przedszkola 4.482,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.482,00 zł 
  
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 605,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 605,00 zł 

§ 2. Stosownie do udzielonego upoważnienia dla Wójta Gminy Radłów do dokonywania zmian w planie 
dochodów i wydatków budżetu Gminy Radłów, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami 
klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększa się budżet gminy o kwotę 918,00 zł tj. wpływ 
środków Funduszu Pomocowego (Ukraina 007) na wypłatę pomocy w postaci jednorazowego świadczenia 
pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi. 

DOCHODY BIEŻĄCE  
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 918,00 zł 
§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań   
           bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 918,00 zł 

  
WYDATKI BIEŻĄCE  
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 918,00 zł 
Rozdział 85395 – Pozostała działalność 918,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18,00 zł 
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- świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2C573DE9-BDB2-45B3-BE7B-7085998EA18B. Podpisany Strona 2


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3


