
Zarządzenie  Nr 0050.270.2015 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 31 sierpnia 2015 r.  

 

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.422.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 grudnia 

2014r. w sprawie: planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok 
 

 

                   Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 

ze zm.) oraz art. 11  ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w 

związku z Zarządzeniem Nr 0050.267.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 

2015 rok 

z a r z ą d z a m ,    co następuje: 

 

§ 1 

w planie finansowym jednostki urząd gminy przyjętym Zarządzeniem  Nr 0050.422.2014  Wójta Gminy Nędza 

z dnia 31 grudnia 2014 r.,   wprowadzić następujące zmiany : 

 

 
1) Dokonać zmiany załącznika nr 1 p.n. „Plan finansowy jednostki urząd gminy na 2015 rok” w pkt I p.n. 

„DOCHODY”  poprzez zwiększenie  planu finansowego jednostki urząd gminy w zakresie dochodów w kwocie  

50 078,97 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

 
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 

801   Oświata i wychowanie 20 809,97 

 80101  Szkoły podstawowe 20 103,50 

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

20 103,50 

 80150  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 
artystycznych 

706,47 

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

706,47 

852   Pomoc społeczna 29 269,00 

 85278  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 14 000,00 

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

14 000,00 

 85295  Pozostała działalność 15 269,00 

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

15 269,00 

 

 

2) Dokonać zmiany załącznika nr 1 p.n. „Plan finansowy jednostki urząd gminy na 2015 rok” w pkt II p.n. 

„WYDATKI”  poprzez zwiększenie  planu finansowego jednostki urząd gminy w zakresie wydatków w kwocie   

17 424,60 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

700     Gospodarka mieszkaniowa 3 400,00 

  70004   Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 3 400,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 3 400,00 

750     Administracja publiczna 14 000,00 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00 

    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000,00 



  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 

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

24,60 

  75110   Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 24,60 

    4300 Zakup usług pozostałych 24,60 

 

 

3) Dokonać zmiany załącznika nr 1 p.n. „Plan finansowy jednostki urząd gminy na 2015 rok” w pkt II p.n. 

„WYDATKI”  poprzez zmniejszenie  planu finansowego jednostki urząd gminy w zakresie wydatków w kwocie   

17 424,60 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

700     Gospodarka mieszkaniowa 3 400,00 

  70004   Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 3 400,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  1 000,00 

    4270 Zakup usług remontowych  2 400,00 

750     Administracja publiczna 14 000,00 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  14 000,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  10 000,00 

    4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  4 000,00 

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

24,60 

  75110   Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 24,60 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  24,60 

 

 

 

4) Załącznik nr 2 p.n. „PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI URZĄD GMINY W ZAKRESIE  ZADAŃ Z ZAKRESU 

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

załącznik  

do zarządzenia Nr 0050.270.2015 

Wójta Gminy Nędza  

z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

 
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI URZĄD GMINY  

W ZAKRESIE  ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI 

NA 2015 ROK 

 

 

I. DOCHODY 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 

010     Rolnictwo i łowiectwo 70 856,47 

  01095   Pozostała działalność 70 856,47 

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

70 856,47 

750     Administracja publiczna 29 455,00 

  75011   Urzędy wojewódzkie 29 455,00 

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

29 455,00 

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

48 169,00 

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 900,00 

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

2 900,00 

 75107  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 37 163,00 

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

37 163,00 

 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 8 106,00 

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

8 106,00 

752     Obrona narodowa 600,00 

  75212   Pozostałe wydatki obronne 600,00 

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

600,00 

801     Oświata i wychowanie 20 809,97 

  80101   Szkoły podstawowe 20 103,50 

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

20 103,50 

  80150   

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 
oraz szkołach artystycznych 

706,47 

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

706,47 

852     Pomoc społeczna 1 394 266,87 

  85212   
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1 362 718,00 

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

1 362 718,00 



  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. 

8 511,00 

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

8 511,00 

  85215   Dodatki mieszkaniowe 1 687,87 

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

1 687,87 

 85278  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000,00 

  
  

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

20 000,00 

85295   Pozostała działalność  1 350,00 

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

1 350,00 

 

 

II. WYDATKI 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

010     Rolnictwo i łowiectwo 70 856,47 

  01095   Pozostała działalność 70 856,47 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300,21 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51,61 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 7,36 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 030,16 

    4430 Różne opłaty i składki 69 467,13 

750     Administracja publiczna 29 455,00 

  75011   Urzędy wojewódzkie 29 455,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 573,40 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 846,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 749,60 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 586,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 

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

48 169,00 

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 900,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 680,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 920,00 

 75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 37 163,00 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  20 960,00 

   4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 514,10 

   4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 432,18 

   4120 Składki na Fundusz Pracy 14,72 

   4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 192,00 



   4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 601,08 

  4300 Zakup usług pozostałych 123,00 

   4410 Podróże służbowe krajowe 325,92 

 75110   Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 8 106,00 

   4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 254,50 

   4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 215,98 

   4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 024,00 

   4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 286,92 

  4300 Zakup usług pozostałych 24,60 

   4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 

752     Obrona narodowa 600,00 

  75212   Pozostałe wydatki obronne 600,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 

852     Pomoc społeczna 174 187,87 

  85212   
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

172 500,00 

    3110 Świadczenia społeczne 167 325,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  200,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 

    4410 Podróże służbowe krajowe 175,00 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  500,00 

  85215   Dodatki mieszkaniowe 1 687,87 

    3110 Świadczenia społeczne 1 654,35 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33,52 

 

 
 

 


