
ZARZĄDZENIE NR 46/2015
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015r.

Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2013,poz 
594 z późn. zm.) art.257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2013 poz.885 
z późn.zm.) oraz na podstawie § 9 pkt 3 Uchwały Nr  IV/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.

Z a r z ą d z a m , co następuje :

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę    61 019,00  zł

zgodnie z zał. Nr 1

§ 2. 1Dochody  budżetu po zmianie wynoszą               24 927 777,94  zł

z  tego :

- dochody bieżące w kwocie                                  24 360 777,94  zł

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1) dotacje  celowe na realizację  zadań z zakresu  administracji rządowej

i innych zadań zleconych  ustawami w wysokości  3 054 472,94  zł

zgodnie z zał. Nr 3

§ 3. Zwiększa się planowane  wydatki  budżetu o kwotę       61 019,00  zł

zgodnie z zał. Nr  2

§ 4. 1Wydatki  budżetu po zmianie wynoszą                   28 240 777,94   zł

z  tego :

- wydatki  bieżące w kwocie                                    22 407 767,94  zł

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) wydatki  na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań  zleconych ustawami w wysokości  3 054 472,94 zł

zgodnie z zał. Nr 3

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

Wójt

Wiesław Glapka
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zał nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 46/2015
z 07 maja 2015r.Plan dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:07-05-15
Ogółem

Stan na
dzień:27-04-15

Zmiana

Ogółem Ogółem

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7 940,0014 508,00 22 448,00
14 508,0075107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 7 940,0022 448,00

751 7 940,00Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

15 960,00 23 900,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-7 719,002 525 514,00 2 517 795,00

2 530 514,0085212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego

-7 719,002 522 795,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7 719,0022 281,00 30 000,00

25 473,0085213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
,niektore świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

7 719,0033 192,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)

30 345,0064 655,00 95 000,00

64 655,0085214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

30 345,0095 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)

22 434,0025 566,00 48 000,00
25 566,0085216 Zasiłki  stałe 22 434,0048 000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

300,00600,00 900,00
41 331,0085219 Ośrodki pomocy społecznej 300,0041 631,00

852 53 079,00Pomoc społeczna 2 779 881,00 2 832 960,00

Strona: 1 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Razem 61 019,0024 866 758,94 24 927 777,94
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zał nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 46/2015
z 07 maja 2015r.Plan wydatków

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:07-05-15
Ogółem

Stan na
dzień:27-04-15

Zmiana

Ogółem Ogółem

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 940,000,00 7 940,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 425,000,00 1 425,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia -1 425,004 300,00 2 875,00

14 508,0075107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 7 940,0022 448,00

751 7 940,00Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

15 960,00 23 900,00

3110 Świadczenia społeczne -7 719,002 386 420,00 2 378 701,00

2 525 514,0085212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego

-7 719,002 517 795,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 719,0025 473,00 33 192,00

25 473,0085213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
,niektore świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

7 719,0033 192,00

3110 Świadczenia społeczne 30 345,0099 655,00 130 000,00

99 655,0085214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

30 345,00130 000,00

3110 Świadczenia społeczne 22 434,0025 566,00 48 000,00
25 566,0085216 Zasiłki  stałe 22 434,0048 000,00

3110 Świadczenia społeczne 300,00600,00 900,00
4300 Zakup usług pozostałych -1 100,0016 000,00 14 900,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,005 470,00 6 570,00

461 420,0085219 Ośrodki pomocy społecznej 300,00461 720,00

852 53 079,00Pomoc społeczna 3 540 520,00 3 593 599,00

Strona: 1 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Razem 61 019,0028 179 758,94 28 240 777,94
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                                                                                                              Załącznik nr 3   

                                                                                                   do   Zarządzenia Nr  46/2015 

                                                                                                         Wójta Gminy Piaski  

                                                                                                      z dnia 07 maja 2015r.    

 

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

zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015 roku.   

   

 
Klasyfikacja 

Nazwa Dotacje Wydatki 
Dział Rozdział § 

1 2 3 4 5 6 

010   Rolnictwo i łowiectwo 409 125,94 409 125,94 

 01095  Pozostała działalność 409 125,94 409 125,94 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

409 125,94  

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  1 005,62 

4120 Składki na Fundusz Pracy  143,33 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe  5 850,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1 023,13 

4430 Różne opłaty i składki  401 103,86 

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 

 23 900,00 

 

23 900,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

1 452,00 1 452,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

1 452,00  

4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  1 452,00 

75107  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej  

Polskiej 

22 448,00 22 448,00 

 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ( 

związkom gmin) ustawami 

22 448,00  
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3030 Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 

 7 940,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  10 108,00 

4170 Wynagrodzenie bezosobowe  1 425,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  2 875,00 

4300 Zakup usług pozostałych  100,00 

852   Pomoc społeczna 2 552 437,00 

    

 2 552 437,00  

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

    2 517 795,00  2 517 795,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

2 517 795,00  

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń   

 500,00 

3110 Świadczenia społeczne  2 378 701,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  38 400,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  3 500,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  75 000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy  1 600,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe  2 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  2 500,00 

4260 Zakup energii  1 000,00 

4270 Zakup usług remontowych   500,00 

4300 Zakup usług pozostałych  6 000,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych   

 1 000,00 

4410 Podróże służbowe krajowe  500,00 

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 

 1 500,00 

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 

30 000,00 30 000,00 

 

 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

30 000,00  

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  30 000,00 

 85215  Dodatki mieszkaniowe 1 500,00 1 500,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

1 500,00  

3110 Świadczenia społeczne  1470,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  30,00 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 900,00 900,00 
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 2010 Dotacje  celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

900,00  

 3110 Świadczenia społeczne             900,00 

85295  Pozostała działalność 2 242,00          2 242,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

2 242,00 

 

 

3110 Świadczenia społeczne  800,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1 442,00 

Razem:  3 054 472,94  3 054 472,94 
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	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	852 - Pomoc społeczna
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	852 - Pomoc społeczna



