
w sprawie: 

ZARZĄDZENIE NR 69/2018 
BURMISTRZA Opoczna 

z dnia 30 marca 2018 r. 

zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z 
zakresu administracji rządowej na rok 2018. 

Na podstawie Uchwały Nr XLll/466/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 stycznia 
2018 r. w sprawie „uchwalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2018" z późniejszymi zmianami 
oraz art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 
2017 r. poz. 2077) Burmistrz zarządza co następuje: 

§ 1. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych plan po zmianach stanowi załącznik Nr 1 
do niniejszego Zarządzenia . 

§ 2. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych plan po zmianach stanowi załącznik Nr 2 
do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia . 



Plan dochodów zadań zleconych 
Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 69/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 30 marca 2018 roku 

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 
. ·- .. ~-

i5ó Adm!~istptcj_a publi_czna - . ' ~·''" .353187,00 
' ~ ,.··· . "~ ~ ~ - f' ... ... 

-

75011 Urzędy wojewódzkie i 353187,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

353 187,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 
A . - .;;, v" ·-

' 
751 Urzędy naczelnycji organ9!' władzy_. paóstWowej, kontfoli.J ochrony Jirawa oraz sądownictwa 

:i 
7085,00 

. -
75101 Urzędy naczelnych organów władzy p;:iństwowej, kontroli i ochrony prawa 7 085,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

7 085,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 
- . - - X· ~· - -,;;"-; 

1552 Pomoc spQłeczna· 
~ f o. .,:„. 

Ir . . 863 504,00 
' - - . . -- -

85203 Ośrodki wsparci;:i 
: 

787 428,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

787 428,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

85213 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

69 076,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej . < 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

69 076,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 
~ 

85215 Dodatki mieszkaniowe .. 
6 ooo.oo . - - -

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

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

85231 Pomoc dla· cudzoziemców t 000,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

1 ooo.oo zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 
.•. 

Rodzina . 
,'l• ·;:. - .. . '."- 3.6150 046,00 855 ,,; . -~. ~ ·,, ~-

. : 

' ··- '- . " 
. .. -. ._.;. -- • 'Ce ·- ., i . '"'->. ' ·' '. '"-"'"'- . ""'·--~ , · ... . ' .. , '"' ' ;~ 

85501 Świadczenie wychowawcze 25 _005 000,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 
2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego 25 005 ooo.oo 

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 
Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz; składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ube,zpieczenia 

„ 

85502 
społecznego 

11 143 840,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

11 143 840,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 
' 

85503 Karta Dużej Rodziny n 1 206,00 'li .. -
2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
1 206,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ust~ ami 

I'"' _ ~ _ 3azem: 37 373 822,001 
\ 

SKA RE N Y\ \ .;MIN· D lJ KlV] I;:, .1 .KL 

mgrinż ~~I rI '11 BtJP Rafał J ~dzieła 
~I 



Plan wydatków zadań zleconych 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 30 marca 2018 roku 

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 
~·oo .. -- - •• T - -. ~- 'f.. -: . 

. 750 Admi~istracja pu~lięzna . . .., " ' - 353187,00 - ~ 
„. .. .. ~· "·-' ' "" - ~ - . - ~·~ 

75011 Urzędy wojewódzkie 353 187,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 262 102,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 945,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 249,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 6 592,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 227,00 

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 
"' . Urzędy n~częlnych organów V(ładży pąństwowej, 1$_ontroli i o~hrony prawa oraz sądownictwa. 

„ ,. -- -
751 !_ 

" •Ft"-~· o• -
.7 085,00 

·- „ >~ .. I - ;_ - - - - ~ - - • .._ - ~ "" - ~..!!"' ~ - "- .:.._ - - - -
75101 ~ ' Urzędy· naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa . 7 085,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 500,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 774,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 110,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 701 ,00 
1 .. =· w~•~ - "- • . 

< 852' ,, Po_m~c s~Qłeczna ·, . ' ł; 863 SQ4,QO ... ·- 'l: - . ";-' ~ 

.-
85203 Ośrodki wsparcia 787 428,QO 

2360 
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 

787 428,00 
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

85213 
Składki na ubezpieczeńie zdrowotne oplaeane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia 

69 076,00 
- ro_9zinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. - - -

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 69 076,00 
. 

85215 Dodatki mieszkaniowe 6 000,00 
„ . - . -

3110 Świadczenia społeczne 6 000,00 

85231 Pomoc dla cudzoziemców 1 000,00 



3110 Świadczenia społeczne 1 000,00 
„. . 

855 Rodzina .„ "· 36 150 046,00 
-- „ -- ··~" ~~ 

85501 Świadezenie wychowawcze 25 005 ooo.oo 
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 

3110 Świadczenia społeczne 24 629 925,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 252 ooo.oo 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 954,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 342,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 830,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 ooo.oo 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 249,00 

4260 Zakup energii 10 ooo.oo 
4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 

4430 Różne opłaty i składki 300,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 600,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 ooo.oo 

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

11143 840,00 
społecznego 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 ooo.oo 
3110 Świadczenia społeczne 10 496 048,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 215 400,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 250,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 368 202,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 900,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 240,00 

4260 Zakup energii 7 ooo.oo 
4270 Zakup usług remontowych 500,00 



4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 

4300 Zakup usług pozostałych 5 ooo.oo 
4360 Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 900,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 ooo.oo 
" 

85503 Karta Dużej Rodziny 1 206,00 
"' .. ' 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 ooo.oo 
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 206,00 

I Razem: I 37 3l3 82yoo) 
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·a Bąk B 


