
w sprawie: 

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 
BURMISTRZA Opoczna 

z dnia Ol lutego 2019 r. 

zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizujących 
zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2019. 

Na podstawie Uchwały Nr IV/65/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 stycznia 
2019 r. w sprawie „uchwalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2019" 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, zmiany 
2018 r. poz. 62, 1 OOO, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) Burmistrz zarządza co następuje : 

§ 1. Zatwierdza się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z załącznik iem nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia . 

§ 2. Zatwierdza się plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu 
administracj i rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. Zatwierdza się plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań 
zlecanych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2019 roku. 



Plan dochodów zadań zleconych 
Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 19/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 01 lutego 2019 roku 

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 

750 Administracja publiczna 371 663,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 371 663,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 371 663,00 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 065,00 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 065,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rea l izację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 7 065,00 
zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

75109 
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 

1 000,00 powiatowe i wojewódzkie 

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

1 000,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

852 Pomoc społeczna 1165 062,00 

85203 Ośrodki wsparcia 1 165 062,00 

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

1 165 062,00 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

855 Rodzina 34 168 519,00 

85501 Świadczenie wychowawcze 21 652 686,00 

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 21 652 686,00 

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

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

11 342 347,00 
społecznego 

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

11 342 347,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

85504 Wspieranie rodziny 1104 664,00 

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

1 104 664,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 

85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 68 822,00 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

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

68 822,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

Razem: 35 713 309,00 

SI</. 
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Plan wydatków zadań zleconych 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 01 lutego 2019 roku 

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 

750 Administracja publiczna 371 663,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 371 663,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 273 928,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzen ie roczne 7 015,00 

4110 Składk i na ubezpieczenia społeczne 48 294,00 

4120 Składk i na Fundusz Pracy 6 884,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 200,00 

4260 Zakup energii 5 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 12 463,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 

4410 Pod róże służbowe krajowe 2 420,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 459,00 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 065,00 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 065,00 

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 wyposażen i a 1 681 ,00 

75109 
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 

1 000,00 powiatowe i wojewódzkie 

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 

852 Pomoc społeczna 1165 062,00 

85203 Ośrodki wsparcia 1 165 062,00 

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

1165062,00 
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

855 Rodzina 34 168 519,00 

85501 Świadczenie wychowawcze 21 652 686,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 



3110 Świadczenia społeczne 21 327 896,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 225 000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 590,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 

4260 Zakup energii 3 000,00 

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 4 100,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 

4430 Różne opłaty i składki 200,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 600,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 

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

11 342 347,00 
społecznego 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 

3110 Świadczenia społeczne 1 o 691 077,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 216 270,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 370 000,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 700,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 200,00 

4260 Zakup energii 6 000,00 

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 

4360 Opłaty 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 3 500,00 

85504 Wspieranie rodziny 1 104 664,00 

3110 Świadczenia społeczne 1 069 034,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 800,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 127,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 577,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 126,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 
85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 68 822,00 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 68 822,00 

I HR~~-;;;- I 35 713 309,ooj 
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Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 19/2019 
Burmistrza Opoczna 
z dnia 01 lutego 2019 roku 

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego na rok 2019 

pian aocnoaow 
dział rozdz. par. treść 2019r. 

750 Administracja Publiczna 177,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 177,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 177,00 

852 Pomoc społeczna 5 000,00 

85203 Ośrodki wsparcia 5 000,00 

0830 wpływy z usług 5 000,00 

855 Rodzina 320 000,00 
Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

85502 społecznego 320 000,00 

0920 pozostałe odsetki 160 000,00 
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 

wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 

0980 funduszu alimentacyjnego 150 000,00 

Razem 325 177,00 

~1v1INY 

raBąk 

A 


	Nr_19_2019
	Bez nazwy

