Wójt Gminy Wilczyce
27-612 Wilczyce
woj. świętokrzyskie

Zarządzenie Nr 5/2020
Wójta Gminy Wilczyce
z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej na 2020 rok.
Na podstawie art. 249 ust. I pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm. ),
Wójt Gminy Wilczyce
postanawia:

l. Ustalić plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr I.
2. Ustalić plan finansowy wydatków na zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem
Nr2.
~ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilczyce.

p.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Wójt Gminy Wilczyce

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 5/2020
Wójta Gminy Wilczyce
z dnia 10 stycznia 2020 r.

27-612 Wllczyce

lVoj. ŚłViętokrzyskie

Świętokrzyski
Urząd Wojewódzki
Wydział Finansów i Budżetu

WYDATKI
Dział Rozdział

S

Kwota w zł

Treść
Administracja

750

publiczna

37.692

Urzędy wojewódzkie

37.692

4010

Wynagrodzenia

30.861

4110

Składki na ubezpieczenia

4120

Składki na Fundusz Pracy

387

Pomoc społeczna

308

Usługi opiekll/icze ispecjalistyczne
usługi opiekll/lcze

308

Wynagrodzenia

308

7501/

852
85228
4010

w Kielcach

osobowe pracowników
społeczne

osobowe pracowników

6.444

Rodzina

855

Świadczenie wychowawcze

3.236.243

3110

Świadczenia społeczne

3.208.735

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18.641

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.210

4120

Składki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiałów

4300

Zakup usług pozostałych

85501

i \vyposażenia

Świadczenia rodzi/me,świadczenie z
flludllszll alimentacyjllego oraz składki
Utl t1bezpiecunia emeryta/tle i rentowe
Z IIbezpieczenia ~fJołecznego

85502

457
400
4.800
1.543.638

1.416.279

3110

Świadczenia społeczne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

39.572

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

83.689

4120

Składki na Fundusz Pracy

98

Wspieranie rodziny

129.030

3110

Świadczenia społeczne

124.700

4010

\Vynagrodzcllia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

85504

2.895
499

4120
4210
4300
85513

4130

Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażnia
Zakup usług pozostałych

70
266
600

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierajqce niektóre
świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczqce w zajęciach w
centrum integracji społecznej

19.772

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

19.772

Razem

4.966.683

•
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 5/2020
Wójta Gminy Wilczyce
z dnia 10 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Wilczyce
. 27.612 Wilczyce
woj. świętokrzyskie

Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura Wojewódzka
w Kielcach

WYDATKI
Dział

Rozdział

S

Treść

Kwota w zł

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

801

Urzędy lIacze/llych orgallów władzy
PUlIstwowej, kOlltroli i ochrollY prawa

801

4010

Wynagrodzenia

644

4110

Składki na ubezpieczenia

4120

Składki na Fundusz Pracy

751

75101

osobowe pracowników
społeczne

136
21
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' Wilczyce
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2 Wilczyce

Oj.

świętokrzyskie

Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr 5/2020
Wójta Gminy Wilczyce
z dnia 10 stycznia 2020 r.
Świętokrzyski
Urząd Wojewódzki
Wydzial Finansów i Budżetu

w Kielcach

DOCHODY
l.

Dochody z tytulu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2020 r.

2.

Dział

S

Rozdział

750

Treść
Administracja

75011
2010

852

85228
2010

855

Kwota w zł
publiczna

Urzędy wojewódzkie

37.692

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pat\stwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin. związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

37.692

Pomoc społeczna

308

Uslugi opiekuńcze i ;'}Jecjalistyczne
uslugi opiekuńcze

308

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadat\ bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin. związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

308

Rodzina
85501
2060

85502

2010

85504
2010

37.692

4.928.683

Świadczenie lIychowawcze

3.236.243

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji
rzqdowej zlecone gminom (zwiqzkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym), związane z
realizacjq świadczenia
wychowawczegostanowiącego pomoc państwa
w wychowywaniu dzieci

3.236.243

Świadczenia rodzinne,świadczenie z
jill1duszu alimentacyjnego oraz skladki
na ubezpieczenia eme/ytalne i rentowe z
ubezpieczenia ;'}Jolecznego

1.543.638

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rzqdowej oraz innych zadat\
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

1.543.638

Wspieranie rodziny

129.030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pat\stwa
na realizację zadań bieżqcych z zakresu
administracji rzqdowej oraz innych zadat\

129.030

-.
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

85513

2010

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierajqce niektóre
świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczqce w zajęciach w
centrum integracji społecznej

19.772

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom

19.772

powiatowo-gminnym)

ustawami

Razem

4.966.683

2. Dochody związane z realizacją zadat] z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok.

855

Rodzimi

85502

2350

18000

Świadczenia rodzinne,świadczenie z
!funduszu alimentacyjnego oraz składki
ua ubezpieczeuia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

18000

Dochody budżetu państwa związane z
realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego

18000

Załącznik Nr l
do Zarządzenia Nr 5/2020
Wójta Gminy Wilczyce
z dnia 10 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Wilczyce
27-612 Wilczyce
woj. świętokrzyskie

Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura Wojewódzka
w Kielcach

DOCHODY
Dział

S

Rozdział

751

7510/
2010

Kwota w zł

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

801

Urzędy naczelnych organów władzy
plllistwowej, kontroli i ocltrony prawa

80/

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami

801

mgrRo

