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Zarządzenie Nľ 2/21

Wójta Gminy Kľasocin

z dnia 4 stycznia202l ľoku

w sprawie: opracowania planu finansowego zadafi z zakręsu administracji rządowej

na202l rok.

Na podstawie aľt. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz.U'zŻ020r.poz7l3 zpoz.zm.)orazart.249ust. 1pkt2 ustawyzdnia27sierpnia2OO9r.o

finansach publicznych (D.U z 2019 r. poz. 869 z poz. zm.) oraz uchwĄ Nr XXVIII/Ż48120 Rady

Gminy Kľasocin z dnia}9 grudniaŻlŻ} ľ. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Kľasocin naŻ0Ż7 rok

zar ządzam, co następuj e :

$1

Ustalam plan Íinansowy zađaÍĺ z zakresu administracji rządowej na202l rok :

1. Plan dochodów budżetowy ch zađan zleconych , zgođnie z załączĺikiem nr 1

2. Plan wydatków budżetowy ch zadan zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 2

$2

Zarządzenię wchodzi w zycie z dniem podjęcia zmocą obowiązującą od dnia

I sĘcznia2lZl r.

W$"ł 1' {; N}ŕ
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Zał.ącznik nr 1 do Zaľządzenia nr 2l2l \Nójta Gminy Krasocin z dn. 4 stycznia20?t r

Dochody budżetu zadań zleconych w 202l ľ.

PlanDział Rozdział Paragraf Treśó

71035 Cmentaze

2020

Dotacje celowe otrzymane z budŹetu państwa na
zadania bieŻące realizowane pzez gminę na
podstawie porozu m ień z organam i ad m in istracj i

I 000,00

957501:1

Dotacje celowe otaymane z budżetu państwa na
rea|izację zadań bieŻących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

95 344.002010

2213;0075141 Uruędy łaeelny.łłl organôw uĺładzy pą{ąebłrawąj,
kontroli. i, oohrony prawa

W
85zŻ8

2010

Dotacje celowe otzymane z budŹetu państwa na
rea l izację zadań bieŻących z zakresu ad m i n istracj i

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gm i n, związkom powiatowo-gmin nym )

ustawami

UsługĺopipkuńczeispeĄalł*źyuĺ.zeudugi.łpiakuńlue

2213,00

11 309,00

11336,644,00

11 309,00

85691

2010

Dotacje celowe otaymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieŻących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom g m i n, związkom powiatowo-gm i n nym)
ustawami

11 336 631,002060

Dotacje celowe otaymane z budŹetu państwa na
zadania b ieżące z zakĺesu ad m i n istra cj i rząd owej
zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym), związane z realizaĄą świadczenia
wychowawczego
stanowiac,eqo oomoc państwa w wvchowvwaniu dzieci
Mładaanłła, ĺadzinne, #łn&ęaĺę z łunôuv,u
atiĺneĺlbqirzega " anz składłq: na łłfu.p.\ąveaia
améłrłÍg'lae i ťenżawe z ubęniauąĺłłłe @ę*negg

4 443 577,40,&,ffi@.

2010

Dotacje celowe otzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieŻących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

4 443 577,00

389297,OO,Ír5:5a Wegier,aaia rodziny

2010

Dotacje ceĺowe otzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieŻących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadańzleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

389 297,00

ts8513
Sllładki,na u:bezpieľz;anie z&łwgure apbanze za
oaab\! pobiełąąee uęktlre *wlađgr,ania ĺł&iana oĺaz
za osoby prbięraiąrp zglaiłdí dla.api*unáw

38131,:80

38 131,002010

Dotacje celowe otzymane z budŻetu państwa na
realizaĄę zadań bieŻących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin' związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

\ýBtťęą: ,, . _ 1.6 324 502,00!i r
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Wydatki budżetu zadań w 2021 r.
RozdziałW

71435

Paragraf Treśó

Cĺnentaze I0CI0;00

Plan

73Đ1,1

4300

arzędy wo1ew6dzkie

Zakup I 000.00

95 344,00
401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 752,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 638,00

Dział

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowv

'ĺ 954'00

7518Ą Uzędy
,konlroli

aaezelnydl Brylanów úadty qa(łatłĺwĺĄ'
iochĺon prawa 2213,A0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracown ików 1 850,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 317,00

86228

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

kJsługi,spiekuńę.aispeąall&yunęa*$lapiekuftąa

46,00

Ť 3a9&0

853aĄ

4300ru Zaku

vłye)'iowawez.e

'ĺ1 309'00

11 3eA 631,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00
31 'ĺ0 Świadczenia społeczne 11 240 269,00

40'10 Wynagrodzen ia osobowe pracowników 73 500,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 250,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 800,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowv I 950,00

4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 636.00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 776,00

8?ftm
$władazeriła radzinne, fivł.iladąaĺłie z funétłęzu
alimenźaĘ1regg' ordz śkładkiłaa ubąiwzułia
emaÍ,ýtalne i, ranlawe z vb?,zvbqw|b e$ałaene%a

4 443577,A0

31 10 Świadczenia społeczne 3 998 970,00
401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 200,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 200.00
4110 Składki na ubezpieczen ia społeczne 337 900,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowv 2 600,00

4440 odpĺsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych I 707,00

&ffi4 \NsBiďanle ĺdziny 389297,90
31'ĺ0 Świadczenia społeczne 375 297,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 528,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 'l 8'13,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
SolidarnoŚciowv 259.00

4210 Zakup materĺałów i wyposażenia 'ĺ 400'00

858Ą3
składki aa ubezpieaenie z.úrewa1ťoodaefie 7e
oaaby pobiera!ąee niel*óre fułbúąąnia łgézĺnłe aľaz
za. oarbv pabieraiacF za&ki dla a.oieŁ'i'tnbw

38131,00

4130 Składki na ubezpieczenie zd rowotne 38 131 ,00

Razem 16 324 502,00
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