
 
Zarządzenie Nr 2/2007 

Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko 
z dnia 2 stycznia 2007 roku 

 
 
w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji   
               rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu  
               terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2007 
 
 
 Na podstawie art.186 ust.1 pkt 3 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005  roku o finansach 

publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. )  

 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako 

podstawę do tego planu kwoty dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym  oraz 

wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do 

budżetu państwa ( zgodnie z załącznikiem  Nr 1 ). 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2007 roku. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko 

Nr 2/07 z dnia  2 stycznia 2007 roku 
 

Plan finansowy zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 

terytorialnego odrębnymi ustawami 
 

Dz. Rozdz. § Nazwa dochody wydatki 
1 2 3 4 5 6 

750   Administracja publiczna 193.900 143.900 
 75011  Urzędy wojewódzkie 193.900 143.900 
  0690 Wpływy z różnych  opłat 50.000  
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa  na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ( związkom gmin ) 
ustawami  

 
 
 
 
 

143.900 

 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

  
108.444 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  11.834 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  20.676 
  4120 Składki na Fundusz Pracy  2.946 
751   Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 

 
 

2.800 

 
 

2.800 
 75101  Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej , kontroli i ochrony  
prawa 

 
 

2.800 

 
 

2.800 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa  na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ( związkom gmin ) 
ustawami  

 
 
 
 
 

2.800 

 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  276 
  4120 Składki na Fundusz Pracy  39 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  1.600 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  485 
  4300 Zakup usług pozostałych  400 
852   Pomoc społeczna 6.837.400 6.833.000 
 85203  Ośrodki wsparcia 216.000 216.000 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa  na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ( związkom gmin ) 
ustawami  

 
 
 
 
 

216.000 

 



  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 

  
300 

 
  4010 Wynagrodzenia osobowe  

pracowników 
  

119.007 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  7.799 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  19.900 
  4120 Składki na Fundusz Pracy  2.796 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  15.720 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  16.838 
  4240 Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 
  

2.000 
  4260 Zakup energii  3.500 
  4300 Zakup usług pozostałych  18.810 
  4350 Zakup usługdostępu do sieci Internet  1.400 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 

  
 

2.600 
  4410 Podróże służbowe  krajowe  1.200 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
  

3.630 
  4740 Zakup materiałów papierniczych do 

sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 

  
 

500 
 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka 

alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne  i rentowe 
z ubezpieczenia  społecznego 

 
 
 

6.047.300 

 
 
 

6.044.000 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 3.300  
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa  na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ( związkom gmin ) 
ustawami  

 
 
 
 
 

6.044.000 

 

  3110 Świadczenia społeczne  5.787.961 
  4010 Wynagrodzenia osobowe  

pracowników 
  

86.183 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  6.651 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  96.191 
  4120 Składki na Fundusz Pracy  2.275 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  23.346 
  4260 Zakup energii  3.500 
  4300 Zakup usług pozostałych  32.900 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 

  
 

1.400 
  4410 Podróże służbowe  krajowe  300 

 



  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

  
2.293 

 
  4740 Zakup materiałów papierniczych do 

sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 

 
 
 

 
 

1.000 
 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 
niektóre  świadczenia  z pomocy  
społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne 

 
 
 
 

70.000 

 
 
 
 

70.000 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa  na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ( związkom gmin ) 
ustawami  

 
 
 
 
 

70.000 

 
 

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  70.000 
 85214  Zasiłki i pomoc  w naturze oraz  

składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe 

 
 

483.000 

 
 

483.000 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa  na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ( związkom gmin ) 
ustawami  

 
 
 
 
 

483.000 

 

  3110 Świadczenia społeczne  483.000 
 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 
 

21.100 
 

20.000 
  0690 Wpływy z różnych  opłat 1.100  
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa  na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ( związkom gmin ) 
ustawami  

 
 
 
 
 

20.000 

 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  2.970 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  17.030 
 
 


