
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów zdnia 4 stycznia 2017 r.

Wydatki ogółem

1 2 3 4 7

750 Administracja publiczna 40 640 40 640

75011 Urzędy wojewódzkie - utrzymanie USC, Ewidencji 

Ludności; wynagrodzenia wraz                                                   

z pochodnymi, wydatki bieżące, fundusz świadczeń 

socjalnych - dochody

40 640

2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 

40 640

75011 Urzędy wojewódzkie - utrzymanie USC, Ewidencji 

Ludności; wynagrodzenia wraz                                                   

z pochodnymi, wydatki bieżące, fundusz świadczeń 

socjalnych - wydatki

0 40 640

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 33 995   

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 5 812   

4120 Składki na Fundusz Pracy 0 833   

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

905 905

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa                         - aktualizacja stałego rejestru 

wyborców- dochody

905 0

Plan finansowy budżetu gminy Nowy Duninów na 2017 rok - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach 

publicznych  (tj.  Dz.U. z 2016r. poz .1870 z późn. zm. )

Dział
Dochody

ogółem

Nazwa zadania&Rozdział



2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 

905 0

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa                         - aktualizacja stałego rejestru 

wyborców- wydatki

0 905

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 505
4300 Zakup usług pozostałych 400

852 Pomoc społeczna 11 700 11 700

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   -

dochody

10 900

2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 

10 900

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  - 

wydatki

10 900

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków 

rodzinnych

0   10 900   

85219 Ośrodek pomocy społecznej - dochody 800   



2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 

800   

85219 Ośrodek pomocy społecznej - wydatki 800   
3110 Świadczenia społeczne 788   
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12   

855 Rodzina 4 005 000   4 005 000   

85501 Świadczenia wychowawcze - dochody 2 565 000   2 565 000   
2060  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, 

zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego 

stanowiacego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 

2 565 000   

85501 Świadczenia wychowawcze - wydatki 2 565 000   
3110 Świadczenia społeczne 2 527 094   
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 214   
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 547   
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500   
4120 Składki na fundusz pracy 690   
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 811   
4280 Zakup usług zdrowotnych 150   
4300 Zakup usług pozostałych 1 500   
4410 Podróże służbowe krajowe 100   
4440 Odpis na ZFŚS 1 094   
4700 Szkolenia pracowników 300   

85502  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia 

rodzinne, fundusz alimentacyjny, wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi, wydatki bieżące - dochody 

1 440 000   1 440 000   



2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 

1 440 000   

85502  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia 

rodzinne, fundusz alimentacyjny, wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi, wydatki bieżące - wydatki 

1 440 000   

3110 Świadczenia społeczne 1 324 058   
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 529   
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 163   
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 572   
4120 Składki na fundusz pracy 78   
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600   

       Ogółem 4 058 245 4 058 245


