
Zarządzenie nr Or.0050.49.2012 

Wójta Gminy Walce 

z dnia 31 sierpnia 2012 r. 
 

zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce  

z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych 

jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grud-

nia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce 

na 2012 rok w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 

1) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej” zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 100 zł, 

2) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna 

dla uczniów” zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 2.173 zł. 

2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia: 

1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata  

i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” tworzy się wydatki w §§: 

a) 4260 w kwocie 1.000 zł, 

b) 4300 w kwocie 200 zł, 

c) 4370 w kwocie 100 zł; 

2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” – zadania zlecone w dziale 

852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca-

ne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad-

czenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecz-

nej” zwiększa się wydatki w § 4130 o kwotę 100 zł; 

3) w tabeli nr 3 „Gminny Zespół Oświaty w Walcach” – zadania własne w dziale 854 

„Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 

zwiększa się wydatki w § 3260 o kwotę 2.173 zł; 

4) w tabeli nr 7 „Publiczna Szkoła Podstawowa w Straduni” – zadania własne w dziale 

801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wy-

datki w §§: 

a) 4260 o kwotę 1.000 zł, 

b) 4300 o kwotę 200 zł, 

c) 4370 o kwotę 100 zł. 



3. W załączniku nr 4 do ww. zarządzenia: 

1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach” w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 

85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zwiększa się dotacje  

w § 2010 o kwotę 100 zł; 

2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” w dziale 852 „Pomoc spo-

łeczna”, rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby po-

bierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zwiększa się 

wydatki w § 4130 o kwotę 100 zł. 

 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


