
Zarządzenie Nr 0050.417.2015 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 16 grudnia 2015 r.  

 

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.423.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 grudnia 2014 r. w 

sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji  rządowej oraz innych 

zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 

rok 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 249 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 
w planie finansowym zadań z zakresu administracji   rządowej oraz innych zadań zleconych   jednostce sa-

morządu  terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok przyjętym Zarządzeniem  Nr 0050.423.2014 z 

dnia 31 grudnia  2014 r.,   wprowadzić następujące zmiany : 
 

1) Dokonać zmiany załącznika nr 1 p.n. „PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK”  w  pkt II p.n. „WYDATKI”  poprzez zwiększenie  planu w za-

kresie wydatków w kwocie 726,42  zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

852     Pomoc społeczna 726,42 

  85212   
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo-
łecznego 

326,42 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69,30 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 257,12 

  85295   Pozostała działalność 400,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 

 

 

2) Dokonać zmiany załącznika nr 1 p.n. „PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK”  w  pkt II p.n. „WYDATKI”  poprzez zmniejszenie  planu w za-

kresie wydatków w kwocie 726,42 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

852     Pomoc społeczna 726,42 

  85212   
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo-
łecznego 

326,42 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  69,30 

    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  221,03 

    4410 Podróże służbowe krajowe  36,09 

  85295   Pozostała działalność 400,00 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   400,00 

 

 



 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


