
Zarządzenie Nr 5/2019 

Wójta Gminy Michałowice 

z dnia 15 stycznia 2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami  na 2019 rok. 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz  Uchwały 

Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.- Wójt 

Gminy Michałowice zarządza, co następuje:  

                                                                          § 1 

1. Przyjąć do realizacji opracowany plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do 

budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, zatwierdzonych Uchwałą 

Budżetową na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. 

zgodnie z tabelą nr 1a  do uchwały budżetowej. 

2. Przyjąć do realizacji opracowany plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2  do 

zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Michałowice. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 

roku. 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 stycznia 2019 r.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi 
ustawami gminy 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
750 Administracja publiczna 78 927,00

75011 Urzędy wojewódzkie 78 927,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
78 927,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 3 442,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 442,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
3 442,00

852 Pomoc społeczna 5 760,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 760,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
5 760,00

855 Rodzina 12 218 000,00

85501 Świadczenie wychowawcze 9 491 000,00

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

9 491 000,00

85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

 

społecznego
2 165 000,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 165 000,00

85504 Wspieranie rodziny 552 000,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
552 000,00

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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o

 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

10 000,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
10 000,00

12 306 129,00Razem:



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia15 stycznia 2018 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami gminy

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

750 Administracja publiczna 78 927,00

75011 Urzędy wojewódzkie 78 927,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 568,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 753,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 606,00

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

3 442,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

3 442,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 513,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 69,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 860,00

852 Pomoc społeczna 5 760,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 760,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 847,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 913,00

855 Rodzina 12 218 000,00

85501 Świadczenie wychowawcze 9 491 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00

3110 Świadczenia społeczne 9 348 635,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 530,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 498,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 635,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 170,00

4300 Zakup usług pozostałych 7 410,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

900,00

85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 165 000,00

3110 Świadczenia społeczne 1 959 710,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 147 060,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 960,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 400,00

4300 Zakup usług pozostałych 13 870,00

85504 Wspieranie rodziny 552 000,00

3110 Świadczenia społeczne 534 300,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 320,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 330,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 450,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

400,00
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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, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów

10 000,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 000,00

Razem: 12 306 129,00
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