
Zarządzenie Nr 0050.269.2015 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 31 sierpnia 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 2013r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 249 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 27 sierp-

nia 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 I p.n. „DOCHODY”  poprzez zwiększenie  planu w zakre-

sie dochodów w kwocie 34 809,97 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 ogól-
nokształcących, 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 14 000,00 

  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 

 

 

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 zwiększenie  planu w za-

kresie wydatków w kwocie 34 834,57 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

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 

801     Oświata i wychowanie 20 809,97 

  80101   Szkoły podstawowe 20 103,50 



    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199,03 

    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 904,47 

  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 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6,99 

    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 699,48 

852     Pomoc społeczna 14 000,00 

  85278   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 14 000,00 

    3110 Świadczenia społeczne 14 000,00 

 

 

3) 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 24,60 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

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 

 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 


