
Zarządzenie Nr 292/2018 
Wójta Gminy Wolanów 

z dnia 15 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań, 
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, na 2018 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Wolanów zarządza, 
co następuje:

§ 1-

Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami do realizacji gminie na 2018 rok:

- dochody w kwocie - 13.458.384,00 zl
- wydatki w kwocie - 13.458.384,00 zl

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 .

Ustala się plan dochodów na 2018 rok, związanych z realizacją zadań, które podlegają 
przekazaniu do budżetu państwa w kwocie - 46.618,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Plan finansowy zadań zleconych na 2018 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 292/2018 Wójta Gminy Wolanów z dnia 15 stycznia 2018 roku DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie

750 Administracja publiczna 68 951,00

75011 Urzędy wojewódzkie 68 951,00

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 68 951,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 733,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 733,00

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 1 733,00

852 Pomoc społeczna 25 700,00

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. 25 700,00

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 25 700,00

855 Rodzina 13 362 000,00

85501 Świadczenie wychowawcze 8 476 000,00

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

8 476 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 4 886 000,00

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 4 886 000,00

Razem: 13 458 384,00

Y fig r wż.~rtt(ćirn Gibała



Strona 2 do Załącznika nr 1 WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie

750 Administracja publiczna 68 951,00

75011 Urzędy wojewódzkie 68 951,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 430,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 200,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 871,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 450,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 733,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 733,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 126,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 27,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 316,00

4300 Zakup usług pozostałych 68,00

852 Pomoc społeczna 25 700,00

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. 25 700,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 25 700,00

855 Rodzina 13 362 000,00

85501 Świadczenie wychowawcze 8 476 000,00

3110 Świadczenia społeczne 8 348 860,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 400,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 600,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 840,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00

85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 4 886 000,00

3110 Świadczenia społeczne 4 523 420,00



4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 735,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 235 680,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 765,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00

Razem: 13 458 384,00



Plan dochodów na 2018 rok związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 292/2018 Wóita Gminy Wolanów z dnia 15 stycznia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf T reść Plan

750 Administracja publiczna 118,00

75011 U rzędy w o jew ódzk ie 118,00

0690 W p ływ y  z  różnych op ła t 118,00

855 Rodzina 46 500,00

85502
Ś w iadczen ia  rodzinne, św iadczen ia  z funduszu  a lim en tacy jneego  oraz sk ładk i na ubezp ieczen ia  em ery ta lne  i 
ren tow e  z ubezD ieczenia  SDołeczneqo 46 500,00

0920 P o zo s ta łe  o d se tk i 22 000,00

0970 W p ły w y  z  ró żn ych  d o c h o d ó w 1 500,00

0980 W p ły w y  z  ty t. z w ro tó w  w y p ła c o n y c h  św ia d cze ń  z  fu n d u szu n  a lim e n ta cy jn e g o 23 000,00

Razem: 46 618,00

mvr ma. Gibała


