
ZARZĄDZENIE NR VIII/18/2019
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/30/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego 
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań realizowanych przez 
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego dochodów 

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu 
państwa na rok 2019

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz.U.2018r. poz.954 t.j.), art.249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(t.j.Dz.U.2017r. poz.2077) oraz Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr III/8/18 z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/16/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie 
zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2019 dokonać zmian w planie finansowym dochodów
i  wydatków zwiazanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 
odrebnymi ustawami na rok 2019, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
nr 1 - 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym 
Stanowiskom, Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek oraz Dyrektorom jednostek budżetowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.         

 

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski

Id: D00D83B2-E50D-4916-978B-5FB6035D371C. Przyjęty Strona 1



Strona 1 z 2
BeSTia

Załącznik nr 1 do ZB VIII/18/2019  z dn. 24.01.2019r.
Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
750 Administracja publiczna 107 151,00

75011 Urzędy wojewódzkie 107 151,00

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
107 151,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
 

prawa oraz sądownictwa 3 700,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 700,00

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
3 700,00

752 Obrona narodowa 300,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00

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
300,00

851 Ochrona zdrowia 2 900,00

85195 Pozostała działalność 2 900,00

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
2 900,00

852 Pomoc społeczna 70 031,50

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 997,50

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
1 997,50

85219 Ośrodki pomocy społecznej 18 100,00

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
18 100,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 49 934,00

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
49 934,00

855 Rodzina 18 140 297,00

85501 Świadczenie wychowawcze 12 096 003,00

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

12 096 003,00

85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

 

społecznego
5 425 837,00

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
5 425 837,00

85504 Wspieranie rodziny 604 810,00

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
604 810,00

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

13 647,00

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
13 647,00
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18 324 379,50Razem:
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Załącznik nr 2 do ZB VIII/18/2019 z dn. 24.01.2019r.

Plan finansowy wydatków związany z realizacją zadań z zakresu adeministracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

750 Administracja publiczna 107 151,00

75011 Urzędy wojewódzkie 107 151,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 796,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 355,00

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

3 700,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

3 700,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 254,78

4120 Składki na Fundusz Pracy 36,50

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 489,92

4300 Zakup usług pozostałych 1 918,80

752 Obrona narodowa 300,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

300,00

851 Ochrona zdrowia 2 900,00

85195 Pozostała działalność 2 900,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 450,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00

4300 Zakup usług pozostałych 200,00

852 Pomoc społeczna 70 031,50

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 997,50

3110 Świadczenia społeczne 1 958,33

4300 Zakup usług pozostałych 39,17

85219 Ośrodki pomocy społecznej 18 100,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 100,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 49 934,00

4300 Zakup usług pozostałych 49 934,00

855 Rodzina 18 140 297,00

85501 Świadczenie wychowawcze 12 096 003,00

3110 Świadczenia społeczne 11 914 562,96

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 796,35

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 392,18

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 351,51

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

1 000,00

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

5 425 837,00

3110 Świadczenia społeczne 5 031 151,89

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 045,08

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00
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4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 267 321,36

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 418,67

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 550,00

4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

1 250,00

85504 Wspieranie rodziny 604 810,00

3110 Świadczenia społeczne 585 300,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 479,30

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 475,96

4120 Składki na Fundusz Pracy 354,74

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

400,00

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

13 647,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 647,00

Razem: 18 324 379,50
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