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Zazqdzenie Nr 783/17
Burmistrza Gminy i M iasta Gzenvionka-Leszczyny

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie planu finansowego zadari z zakresu administracji zqdowej oraz innych zadafi

zleconych Gminie ustawami na 2018 r.

Na podstawie:
- 'att. 

SO ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (t'j Dz' U'

22017 r. poz. 1875, zP62n.zm.),
-ad.24gust.lpK2ustawyzdnia2Tsierpnia200grofinansachpublicznych(t.j.Dz.U.

22Q17 r.poz.2077),

postanawiam, co nastgPule:

s1

Pzyjq6 plan finansowy zada6 z zakresu administracji rzedowej oraz innych zadafi zleconych

Gminie ustawami na 2018 r. obejmujqcy:
a) zestawienie dochod6w wedlug dzial6w, rozdzial6w i paragraf6w klasyfikacji budzetowej,

bj zestawienie wydatk6w w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji bud2etowej,

ci zestawienie dochod6w zwiqzanych z realizaciq zadah z zakresu administracji zqdowe!,
kt6re podlegajq pzekazaniu do bud2etu pafistwa,

d) zestawieniJdbthod6w wlasnych Gminy uzyskanych z tytufu realizacji zadah zleconych,

stanowiqcy zalqcznik do niniejszego zazqdzenia.

s2

\A/ykonanie zazqdzenia powiezam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3

zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci

mieszkafic6w w spos6b zwyczajowo pzyjqty.
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l. Dochody:

Zalqcznik
do Zarzqdzenia Nr 783/1 7
Burmistrza GminY i Miasta
Czerwionka LeszczYnY
zdnia2S grudnia 2017 r.

PLAN FINANSOWY
ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRAGJI RZADOWEJ

ORAZ INNYCH ZADAN ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA ROK 2OI8

Klasyfikacja
Nazwa Kwota

Dzial Rozdzial s

1 2 3 4 5

750 Admin istracia publiczna 251 190,00

75011
Uzqdy wojew6dzkie
w tym:

251 190,00

2010

1. Zadnia nadzorowane ptzez Wydzial
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc6w
w tym:

249 256,00

Dotacje celowe otzymane z bud2etu pafistwa na

realizicjq zadafi bie2qcych z zakresu administracji
zqdowejoraz innych zadafi zleconych gminie

laruiqzfom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym)
ustawami

249 256,00

2010

2. Zadania nadzorowane pzez Wydzial
Bez p iecze h s tw a i Zarzqdzania
Kryzysowego
w tym:

1 934,00

Dotacje celowe otzymane z bud2etu pahstwa na

realizacje zadah bie2qcych z zakresu administracji
zqdowej oraz innych zadafizleconych gminie
(anriqzkom g min, zwiqzkom powiatowo-g minnym)
ustawami

1 934,00

751
Urzqdy naczelnych organ6w wladzy pafstwowei'
kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa

7 200,00

75101
Uzedy naczelnych organ6w wladzy paristwowej,

kontroli i ochrony prawa

w tym:

7 200.00

2010

Dotacje celowe otzymane z bud2etu paristwa na

realizicjg zadaf'r bie2qcych z zakresu administracji
rzqdowejoraz innych zadah zleconych gminie
(zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym)
ustawami

7 200,00



1 2 3 4 5

752 Obrona narodowa 300,00

75212
Pozostale wydatki obronne

w tym:
300.00

2010

Dotacje celowe otzymane z budZetu pafistwa na

realizicjq zadafi bie2qcych z zakresu administracji
zqdoweioraz innych zadah zleconych gminie
(zuri+f om g m i n, zwiqzkom powiatowo-g m i n nym )
ustawami

300,00

851 Ochrona zdrowia 2 000,00

85195
Pozostala dziatalno66
w tym:

2 000.00

2010

Dotacje celowe otzymane z budzetu paistwa na

realizicjg zadan bie2qcych z zakresu administracji
zqdowejoraz innych zadafi zleconych gminie
(zwiezkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym)
ustawami

2 000,00

852 I
Pomoc spoleczna 50 829,00

85213

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za

csoby pobierajqce niekt6re Swiadczenia
z porir6cy spoie'cznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne

oraz za osobY uczestniczqce
w zajqciach w centrum integracji spolecznej

w tym

50 329.00

2010

Dotacje celowe otzymane z bud2etu pafistwa na

realizicje zadah bieiqcych z zakresu administracji
rzqdow6joraz innych zadafi zleconych gminie
(ariiqzfom gm in, zwiqzkom powiatowo-gm in nym)

ustawami

50 329,00

85219
O5rod ki pomocy sPolecznej
w tym:

500.00

2010

Dotacje celowe otzymane z bud2etu paristwa na

realizScjq zadafi bieZqcych z zakresu administracji
zqdow6joraz innych zadafi zleconych gminie
(zwiqzfom gmin, iwiqzkom powiatowo-gminnym)
ustawami

500,00

855 Rodzina 36 572 795,00

85501
Swiadczenie wychowawcze
ru tym

23720 548.04

2060

Dotacje celowe otzymane z bud2etu pahstwa na

zadania bie2qce z zakresu administracji zqdowej
zlecone gminom (zwiqzkom gmin, zriviqzkom
powiatowo-g m i n nYm ), zwiqzane
z realizailq6wiadczenia wychowawczego
stanowiqcego Pomoc Pafistwa
w wychowyrruaniu dzieci

23 720 548,00



1 2 3 4 5

85502

Swiadczenia rodzinne, Swiadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz skladki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczen ia spolecznego
w tym

12852247.O0

2010

Dotacje celowe otzymane z bud2etu paistwa na
realizacjq zadah bie2qcych z zakresu administracji
zqdowejoraz innych zadafi zleconych gminie
(zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym)
ustawami

12852247,00

Razem dochody: 36 884 314,00
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ll. Wydatki:

Klasyfikacja
Nazwa Kwota

Dziat Rozdzial s
1 2 3 4 5

750 Administracia Publiczna 251 190,00

75011
Uzqdy wojew6dzkie
w tym:

251 190.00

1. Zadnia nadzorowane PEez WYdzial
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc6w
w tym:

249256,00

4010 Wynag rodzen ia osobowe pracownik6w 201 338,35

4040 Dodatkowe wynag rodzenie roczne 7 000,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 35 813,36

4120 Skladki na Fundusz PracY 5 104,29

2. Zadania nadzorowane pzez Wydzial
B ezp iecze ri s Nt a i Zarzqdzania
Kryzysowego
w tym:

1 934,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracown ik6w 1 303,07

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 224,00

4120 Skladki na Fundusz Prary 31,93

4210 Zakup material6w i wYPosa2enia 375,00

751
U rzqdy naczelnych orga n6w wladzy pa rtstwowei'
kontroli iochrony prawa oraz sqdownictwa

7 200,00

75101
Uzqdy naczelnych organOw wladzy paristwowej,
kontroli i ochronY Prawa
w tym:

7 200,00

401 0 lWynagrodzenia osobowe pracownik6w 5 400,00

4110 lSkladki na ubezpieczenia spoteczne 928,0C

4124 SkNadki na Fundusz PracY 132,00

4210 Zakup material6w i wYPosazenia 540,00

4300 Zakup uslug pozostalych 100,00

4360 Cplaty z $tulu zakupu uslug telekomunikacyjnych '100,00

752 Obrona narodowa 300,00

75212
Pozostale wydatki obronne
w tym:

300.00

4300 Zakup uslug pozostalYch 300,00

851 Ochrona zdrowia 2 000,00

851 95
Pozostala dzialalnoSe
w tym:

2 000.00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowntk6w 1 167,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 200,25

4120 Skladki na Fundusz PracY 28,75

4210 Zakup material6w i wYPosa2enia 200,00



1 2 3 4 5

4300 Zakup u slu g pozostaNych 195,00

4410 Podr62e sluZbowe krajowe 209,00

852 Pomoc spoleczna 50 829,00

8521 3

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za
osoby pobierajqce niekt6re Swiadczenia z pomocy
spotecznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za
o.soby uczestniczqce w zajqciach w centrum integracj
spolecznej
w tym:

50 329.00

4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 50 329,00

85219
C6rod ki pomocy spolecznej
r tym:

500,00

31 10 Swiadczenia spoleczne 494,0C

4210 Zakup material6w i wYPosa2enia 6,00

855 Rodzina 36 572 795,00

85501
Swiadczenie wychowawcze
w tym:

23720 548.00

31 10 Swiadczenia spoteczne 23 369 999,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 230 640,60

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 623,57

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 45 303,21

4120 Skladki na Fundusz PracY 6 400,97

4140
Wptaty na Parlstwowy Fu nd usz Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych

1 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,0c

4210 Zakup material6w i wYPosa2enia 7 000,00

4260 Zakup energii 4 366,69

4270 Zakup uslug remontowYch 2 000,00

4300 Zakup uslug pozostalYch 13 000,00

4410 Podr62e slu2bowe krajowe 100,0c

4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeh socjalnych 7113,96

4700
Szkolenia pracownik6w niebqdqcych czlonkami
korpusu slu2by cywilnej

3 000,00

85502

Swiadczenia rodzinne, Swiadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz skladki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpiecze n ia spolecznego
w tym:

12 852 247 .0C

3'110 Swiadczenia spoleczne 12023 346,60

401 0 Wynag rodzen ia osobowe pracownik6w 186 374,99

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 356,85

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 535 320,32

4120 Skladki na Fundusz PracY 4 990,44

4140
Wptaty na Paristwowy Fu nd usz Rehabilitacj i Os6b
Niepelnosprawnych

3 000,00

I



I 2 3 4 5

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00

4210 Zakup material6w i wyPosa2enia I017,06

4260 Zakup energii 15 000,0c

4270 Zakup uslu g remontowych 5 000,0c

4280 Zakup uslug zdrowotnych 500,00

4300 Zakup uslu g pozostatych 20 557,85

4360 Splaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 1 800,00

4410 Podr62e sNu2bowe krajowe 200,0c

4430 R62ne oplaty i skNadki 1 000,0c

4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczefl socjalnych 9 682,89

4610
(oszty postqpowania sqdowego
prokuratorskiego

'1 100,00

4700
Szkolenia pracownik6w niebqdqcych czlonkami
korpusu sluzby cytrttilnej

3 000,00

Razem wydatki: 36 884 314,00
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lll. Dochody zwiqzane z realizaciq zadari z zakresu administracii
rzqdowej, kt6re podlegaiq przekazaniu do bud2etu pahstwa:

Klasyfikacja
Nazwa Kwota

Dzial Rozdzial s

750 Administracja publiczna 2 709,00

75011
Uzqdy wojew6dzkie
w tym:

2 709.0C

0690 Wpi1ffy z r62nych oPlat 2 709,00

855 Rodzina 385 070,00

85502

Swiadczenia rodzinne, Swiadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz skladki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia sPolecznego
w tym

385 000.00

0970 Wplywy z fiilny ch dochod6w 385 000,00

85503
Karta Du2ej RodzinY
w tym:

70.0c

0690 Wpl1ily z r62nych oPlat 70,00

Razem dochodY
podlegaiqce przekazaniu do budietu pafstwa:

387 779,00
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lV. Dochody Gminy zwiqzane z realizaqqzadaf z zakresu
administracji rzqdowei oraz innych zadafi zleconych ustawami

r. \r

B nistrz
iMiastaGmi

Czenrvi a-Leszczyny

Wie iszewski

Klasyfikacja
Nazwa Kwota

Dzial Rozdzial s

750 Administracja publiczna 135,00

75011
Uzqdy wojew6dzkie
w tym:

135,00

2360
Dochody jednostek samozqdu terytorialnego
rutiqzane z r ealizaqq zadah z za k res u ad m i n istracj i

zqdowejoraz innych zadafi zleconych ustawami
135,0C

855 Pomoc spoleczna 154 005,00

85502

Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz skladki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczen ia spoleczneg o
w tym:

154 005,00

2360
Dochody jed nostek samozqdu terytorialnego
miqzane z r ealizacjq zadafi z za k res u ad m i n i stracj i

zqdowej oraz innych zadafi zleconych ustawami
154 005,00

Razem dochody Gminy
zwiqzane z realizaciq zadafi

z zakresu administracli zqdowei
oraz innych zadafi zleconych ustawami:

154 {40,00


