
ZARZĄDZENIE NR 2/2020
WÓJTA GMINY BOJANÓW

z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 

Gminie Bojanów na rok 2020 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 249 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Bojanów na rok 2020 Nr 
XIV/105/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2019 r. zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 
zgodnie z Załącznikiem nr 1, 

2. Ustala się plan finansowy dotacji przyznanych gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 
zleconych gminie zgodnie z Załącznikiem nr 2, 

3. Ustala się plan finansowy wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, 
zgodnie z Załącznikiem nr 3 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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   Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 1/2020 

Wójta Gminy Bojanów 

z dnia 2 stycznia 2020 r. 

 

 

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, które podlegają 

przekazaniu do budżetu państwa 

Dział Rozdział § Treść Wartość 

750   Administracja publiczna 30,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 30,00 

 0690 Wpływy z różnych opłat 30,00 

852   Pomoc społeczna  7.600,00 

 85203  Ośrodki wsparcia  3.800,00 

 0830 Wpływy z usług  3.800,00 

85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

3.800,00 

 0830 Wpływy z usług 3.800,00 

855   Rodzina  30.000,00 

 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

30.000,00 

 0980 Wpływy z różnych dochodów 30.000,00 
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Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr 2/2020 

Wójta Gminy Bojanów 

z dnia 2 stycznia 2020 r. 

 

Plan finansowy dotacji przyznanych gminie na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, zleconych gminie 

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan 

750 

 

 

  
Administracja publiczna 

             

56.063,00 

75011 

 

 Urzędy wojewódzkie             55.963,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

55.963,00 

75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

100,00 

751 

 

 

  Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

1.568,00 

75101 

 

 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

1.568,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

 z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

1.568,00 

752   Obrona narodowa 1.500,00 

 75212  Pozostałe wydatki obronne 1.500,00 
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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 

1.500,00 

754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
3.066,00 

 75414  Obrona cywilna 3.066,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

3.066,00 

852 

 

 

 

 

 

 

  Pomoc społeczna                   

751.394,00 

85203  Ośrodki wsparcia 661.394,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

 z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

661.394,00 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 22.000,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

22.000,00 

85228 
 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 
68.000,00 

 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

68.000,00 

855   Rodzina 12.881.500,00 

 85501 
 Świadczenia wychowawcze 7.160.000,00 
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2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej  zlecone 

gminom (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym ), związane z 

realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowywaniu 

dzieci 

7.160.000,00 

 85502 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

5.363.100,00 

  

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

5.363.100,00 

85504 
 Wspieranie rodziny  332.200,00 

 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

332.200,00 

 85513 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne, 

zgodnie z przepisami ustawy o 

świadczeniach rodzinnych oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów  

26.200,00 

 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

26.200,00 

Razem: 
              

13.695.091,00  
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Załącznik nr 3 

do Zarządzenia nr 2/2020 

Wójta Gminy Bojanów 

z dnia 2 stycznia 2020 r. 

 

Plan finansowy wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych gminie 

Dział Rozdział § Wydatki Plan 

750   Administracja publiczna    56.063,00 

75011  Urzędy wojewódzkie   55.963,00 

Wydatki bieżące             55.963,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 55.963,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

51.463,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

39.910,50 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.750,00 

4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 6.824,69 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych 

977,81 

 b) wydatki związane z realizacją ich 

zadań statutowych 

4.500,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

2.500,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

2.000,00 

75045  Kwalifikacja wojskowa 100,00 

Wydatki bieżące 100,00 

z tego:  
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1) wydatki jednostek budżetowych 100,00 

b) wydatki związane z realizacją ich 

zadań statutowych 
100,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 

751   Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

                          

1.568,00 

75101  Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 

1.568,00 

Wydatki bieżące 1.568,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 1.568,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

1.434,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

1.200,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 205,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych 

29,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich 

zadań statutowych 

134,00 

4300 Zakup usług pozostałych 134,00 

752   Obrona narodowa 1.500,00 

 75212  Pozostałe wydatki obronne 1.500,00 

  Wydatki bieżące 1.500,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 1.500,00 

b) wydatki związane z realizacją ich 

zadań statutowych 

1.500,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 

4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 
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754   Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 

3.066,00 

 75414  Obrona cywilna 3.066,00 

  Wydatki bieżące 3.066,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 3.066,00 

4010 Wynagrodzenie osobowe 

pracowników 

2.564,62 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  438,55 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych 

62,83 

852   Pomoc społeczna 751.394,00 

85203  Ośrodki wsparcia  661.394,00 

Wydatki bieżące 661.394,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 660.894,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

557.600,00 

4010 Wynagrodzenie osobowe 

pracowników 

428.000,00 

4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.000,00 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  81.600,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych 

9.000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe  7.000,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich 

zadań statutowych 

103.294,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.728,00 
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4220 Zakup środków żywności 15.000,00 

4260 Zakup energii 15.000,00 

4270 Zakup usług remontowych 4.000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 

4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00 

 4360 Opłata z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych  

1.500,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 

4430 Różne opłaty i składki 4.000,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

15.510,00 

4480 Podatek od nieruchomości 1.504,00 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego 

552,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

4.000,00 

 

3020 

3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

500,00 

Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 

500,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej  22.000,00 

Wydatki bieżące 22.000,00 

z tego:  

3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
22.000,00 

3110 Świadczenia  społeczne 22.000,00 

 85228 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 
68.000,00 

Wydatki bieżące 68.000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 68.000,00 
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b) wydatki związane z realizacją ich 

zadań statutowych 

68.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych  68.000,00 

855   Rodzina 12.881.500,00 

 85501  Świadczenia wychowawcze 7.160.000,00 

 

 

Wydatki bieżące 7.160.000,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 60.760,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

54.080,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

42.000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   3.000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   7.880,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych 

  1.100,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe  100,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich 

zadań statutowych 

6.680,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 

4300 Zakup usług pozostałych  2.208,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
1.272,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 
1.000,00 

 3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
7.099.240,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
        100,00 

3110 Świadczenia  społeczne 7.099.140,00 
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85502 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

5.363.100,00 

  Wydatki bieżące 5.363.100,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 436.000,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

417.800,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

104.000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne    7.000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300.000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych 

   2.800,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe      4.000,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich 

zadań statutowych 
18.200,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 417,00 

4300 Zakup usług pozostałych 7.528,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
2.755,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 
4.000,00 

 3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
4.927.100,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
  200,00 

3110 Świadczenia społeczne 4.926.900,00 

85504  Wspieranie rodziny  332.200,00 
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  Wydatki bieżące 332.200,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 10.200,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 
8.160,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
6.805,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.188,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych 

167,00 

  b) wydatki związane z realizacją ich 

zadań statutowych 
2.040,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.040,00 

4300 Zakup usług pozostałych 600,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 
400,00 

 3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
322.000,00 

3110 Świadczenia społeczne  322.000,00 

85513  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 

26.200,00 

 Wydatki bieżące 26.200,00 

z tego:  

1) wydatki jednostek budżetowych 26.200,00 

a) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 
26.200,00 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26.200,00 

Razem:     13.695.091,00 

Id: LUEQJ-JDIVR-ZEUYD-MDCDQ-AEJEA. Podpisany Strona 11




