
                                                    Zarządzenie Nr 244/22 

Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym  

 z dnia 17 stycznia 2022 r. 

 

 

w sprawie: przyjęcia planu finansowego  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych     

zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2022. 

 

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

gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1372  z póź zm ), art. 249 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm) oraz na 

podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2022 Nr  XXXIV/244/21 z dnia 

30 grudnia 2021 r.  zarządzam co następuje: 

     
                                                                    §1 

 

Przyjmuje się  plan finansowy  zadań zleconych na 2022 r, zgodnie z załącznikami do 

niniejszego zarządzenia. 

 

Plan dochodów załącznik Nr 1 

Plan wydatków załącznik Nr 2 

 

 
§2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Brudzeń Duży. 

 

§3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  i obowiązuje w roku budżetowym 2022. 

 

 

 



Dział Rozdział Paragraf Plan 2022 r

750 Administracja publiczna 80 465,00

75011 Urzędy wojewódzkie 80 465,00

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) ustawam 80 465,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 679,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 679,00

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) ustawam 1 679,00

852 Pomoc społeczna 10 918,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 918,00

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) ustawam 10 918,00

855 Rodzina 6 497 000,00

85501 Świadczenie wychowawcze 3 779 000,00

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 dziec

3 779 000,00

85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 2 707 000,00

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) ustawam 2 707 000,00

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

11 000,00

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) ustawam 11 000,00

6 590 062,00

 Plan Finansowy z zakresu zadań zleconych na 2022 r -dochody  Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 244/22 z dnia 17 stycznia 2022 r

Razem:



Dział Rozdział Paragraf Plan 2022 r

750 Administracja publiczna 80 465,00

75011 Urzędy wojewódzkie 80 465,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 400,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 500,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1565,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 679,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 679 ,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 241,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 34,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1404,00

852 Pomoc społeczna 10 918,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 918,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 918,00

855 Rodzina 6 497 000,00

85501 Świadczenie wychowawcze 3 779 000,00

3110 Świadczenia społeczne 3 766 530,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 294,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 176,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 2 707 000,00

3110 Świadczenia społeczne 2 473 945,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 600,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 071,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170 720,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 664,00

Plan Finansowy z zakresu zadań zleconych na  2022 r - wydatki .Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr  244/21 z dnia 17 stycznia 2022 r



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

11 000,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 000,00

6 590 062,00
Razem:
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