
WÓJT GMINY 
KRASO CIN 

ul. macierzy 5zk0lnej 1 
29105 Krasocin 

Zarządzenie Nr 2/22 

Wójta Gminy Krasocin 

z dnia 3 stycznia 2022 roku 

w sprawie: opracowania planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań  zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 

r. poz. 1372 z póz. zm, art. 249 ust.1 pkt. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 305 z poz. zm.) oraz uchwaly Nr XLII/369/21 Rady Gminy w 

Krasocinie z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2022 rok 

zarządza się, co następuje 

* 1. Ustalam plan finansowy zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań  

zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Krasocin w 2022 r. 

1. Plan dotacji zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gmi-

nie odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia 

2. Plan wydatków zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych 

gminie odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia 

2. Wykonanie Zarządzenia powierza się  Skarbnikowi Gminy. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z mocą  obowiązywania od 1 stycznia 2022 r. i podlega 

ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krasocin 

wÓJ1.b k1Nt 

Ireneu: 



Plan dotacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych. Załącznik nr I do 
Zarządzenia nr 2/22 Wójta Gminy Krasocin z dn.03.01 .2022 r. 

WOJT 
KRASO CIN 

ul. Macierzy Szkolnej 1 
29-105 Krasocin 

Dział  Rozdział  Paragraf Treść  Wartość  

750 Administracja publiczna 87 829,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 87 82900 

2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację  zadań  bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie (związkom 
gmin. zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami 

8782900 

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

2220,00 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli I 
ochrony prawa 

222000 

2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację  zadań  bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

2220,00 

852 Pomoc społeczna 38 190,00 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 190,00 

2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację  zadań  bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

38 19000 

855 Rodzina 9 664 386,00 

85501 Świadczenie wychowawcze 4639343,00 

2060 

Dotacja celowa otrzymana 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 

4 639 343,00 

85502 
wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

4958282,00 

2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację  zadań  bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

4958282,00 

85513 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów 

66761,00 

2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację  zadań  bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie (związkom 
gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

66761,00 

Razem: 9792 625,00 

IrefleLs 
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Plan wydatków zadań  zleconych z zakrtesu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych. 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/22 Wójta Gminy Krasocin z dn.03.01 .2022 

c 	Dział  Kr. Rozdział  Paragraf Treść  Wartość  

750 Administracja publiczna 87 829,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 87 829,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 466,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12563,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 800.00 

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

2220,00 

75101 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

2220,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 85700 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 318,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 45.00 

852 Pomoc społeczna 38 190,00 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 190.00 

4300 Zakup usług pozostałych 38 19000 

855 Rodzina 9 664 386,00 

85501 Świadczenie wychowawcze 4 639 343,00 

3110 Świadczenia społeczne 4 624 084,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12700,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2248,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 311,00 

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

4 958 282,00 

3110 Świadczenia społeczne 4419048,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 800,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7800,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 418 70000 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2934,00 

85513 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów 

66 761,00 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 66 761,00 

Razem: 9792 625,00 
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