
ZARZĄDZENIE NR 5/W/2014
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Na podstawie art.240 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 
885 z późn. zmian.) Wójt Gminy zarządza, co następuje: 

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie finansowym z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
gminie odrębnymi ustawami , wprowadzone Zarządzeniem Nr 5/2014 Wójta Gminy Piaski z dnia 22 stycznia 
2014 roku, w brzmieniu jak w załącznikach: 

- załącznik nr 1 - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014r. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt

Zenon Norman
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                                                                                                              Załącznik nr 1 

                                                                                                   do  Zarządzenia Nr 5/W/2014 

                                                                                                            Wójta Gminy Piaski  

                                                                                                      z dnia 22 stycznia 2014r.     

 

                                                                                                  
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2014 roku.   

   

 
Klasyfikacja 

Nazwa Dotacje Wydatki 
Dział Rozdział § 

1 2 3 4 5 6 

750   Administracja publiczna  69 010,00 69 010,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 69 010,00 69 010,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

69 010,00  

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  69 010,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

 1 440,00 

 

1 440,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

1 440,00 1 440,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

1 440,00  

4300 Zakup usług pozostałych  1 440,00 

852   Pomoc społeczna 2 413 269,00 

    

 2 413 269,00  

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

    2 380 841,00  2 380 841,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

2 380 841,00  

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń   

 500,00 

3110 Świadczenia społeczne  2 204 997,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  49 000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  3 350,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  88 000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy  1 600,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe  3 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  7 000,00 

4240 Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 

 600,00 
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4260 Zakup energii  3 000,00 

4270 Zakup usług remontowych  1 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych  9 000,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych  świadczonych  w 

ruchomej  publicznej sieci  

telefonicznej   

 1 100,00 

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej 

 600,00 

4410 Podróże służbowe krajowe  1 000,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

 1 094,00 

4610 Koszty postępowania  sądowego i 

prokuratorskiego  

 4 000,00 

4700 Szkolenia  pracowników  niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

 2 000,00 

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 

10 530,00 10 530,00 

 

 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

10 530,00  

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  10 530,00 

 85295  Pozostała działalność 21 898,00 21 898,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami   

21 898,00  

3110 Świadczenia  społeczne  21 898,00 

Razem:  2 483 719,00 2 483 719,00 

 

 

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 

w 2014 roku. 

 

 

Klasyfikacja Nazwa Plan 

Dział Rozdział § 

1 2 3 4 5 

852   Pomoc społeczna                    29 100,00 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

                  29 100,00 

   0980 

 

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

                  29 100,00 
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