
ZARZĄDZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 2 czerwca 2021 r. 

zmieniające zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia 
kierowników podległych jednostek  do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji 

budżetowej w obrębie jednego rozdziału 

Na podstawie art. 171 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 
305 tj.) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 
(Dz.U. z 2019 poz. 1718 tj.) w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w 
sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2020 poz.1340) 

zarządza się co następuje: 
 

§ 1. Treść załącznika Nr 2 do zarządzenia z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników 
podległych jednostek do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w 
obrębie jednego rozdziału otrzymuje nowe brzmienie, zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 
 
 

 WOJEWODA LUBUSKI 
 

Władysław Dajczak 



Załącznik do zarządzenia

Wojewody Lubuskiego

z dnia 2 czerwca 2021 r.

Upoważnienie do dokonywania zmian, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
dotyczy takich wydatków jak:

§ 272 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych

§ 273 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

§ 302 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 303 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

§ 304 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

§ 305 - Zasądzone renty

§ 307 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

§ 400 - Grupa wydatków bieżących jednostki , obejmujący wydatki w zakresie paragrafów 421, 422, 426,
428, 430, 434, 436, 438, 439, 440

§ 401 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 402 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

§ 404 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 405 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

§ 406 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

§ 407 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

§ 408 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom
zwolnionym ze służby

§ 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 412 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

§ 414 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 416 - Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 417 - Wynagrodzenia bezosobowe

§ 418 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności

§ 419 - Nagrody konkursowe

§ 423 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

§ 424 - Zakup środków dydaktycznych i książek

§ 425 - Zakup sprzętu i uzbrojenia

§ 427 - Zakup usług remontowych

§ 441 - Podróże służbowe krajowe

§ 442 - Podróże służbowe zagraniczne

§ 443 - Różne opłaty i składki



§ 444 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 448 - Podatek od nieruchomości

§ 449 - Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

§ 450 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

§ 451 - Opłaty na rzecz budżetu państwa

§ 452 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

§ 453 - Podatek od towarów i usług (VAT)

§ 455 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

§ 458 - Pozostałe odsetki

§ 459 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

§460 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

§ 461 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

§ 470 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

§ 471 -Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
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