
Zarządzenie Nr 94/2022 

Wójta Gminy Bądkowo 

Z dnia 30 grudnia 2022 roku 

W sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie na 2023rok. 

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(tj. Dz. U z 2022r. poz. 1634z póź. zm) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559 z póź. zm. z póź.zm) zarządzam, co następuje: 

$ 1. Ustalam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań złeconych 

odrębnymi ustawami Gminie Bądkowo na 2023rok, określający: 

a) Plan dochodów z tytułu przyznawania z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z 

zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 

b) Plan wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z 

załącznikiem Nr 2 — Urząd Gminy Bądkowo, 

c) Plan wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z 

załącznikiem Nr 3 — Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie 

d) Plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa związanych z realizacją 

zadań zgodnie z załącznikiem Nr 4- Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Bądkowie , 

e) Plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa związanych z realizacją 

zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5- Urząd Gminy w Bądkowie. 
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$ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 1 stycznia 2023roku. 
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mgr Ryszard Stępkowski 

   



Załącznik nr i do Zarządzenia nr 94/2022 Wójta Gminy 

Plan -Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami 

     
  

     

      

    

    
    

  

     

    

Rozdział Paragraf Wartość 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

    

    

  
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

2010 ; . p "ię - 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami     

        

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

  

     

    

   

    

    

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 369 500,00 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami           

  

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 4662 600,00 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom KA: 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

    

  

| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 100.00                 
  

  

2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 16 000,00 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

Razem: 2 117 150,00 
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Żałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 94/2022 Wójta Gminy 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi 
ustawami, realizowane przez Urząd Gminy 

  

Rozdział Paragraf 

26 Ay, A e » Uullgkc | TE na = a UFA = AM 

nagro. zenia osobowe pracowników 64 400,00 

1 050,00 

  

        Razem: 65 450,00 
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Żałącznik nr 3 do Zarządzenia nr 94/2022 Wójta Gminy 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi 

ustawami, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie 

  

Rozdział Paragraf Wartość 

| 3110 _ | Świadczenia społeczne 
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Składki na ubezpieczenia społeczne 15 714,00 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 205,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 183 960,00 
            Zakup usług pozostałych 167 621,00 

  

  

  

          

          

Świadczenia społeczne 1 495 422,00 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 178,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 000,00 

Razem: 2051 700,00 
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mgr Ryszard Siępkowski 
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Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 94/2022 Wójta Gminy 

Płan dochodów podlegający odprowadzeniu do budżetu państwa związanych z 

realizacją zadań — realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Bądkowie 
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2| 852 85228 11.400,00 

3 | 855 85502 4.800,00 

ogółem a 16.200,00         

     



Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 94/2022 Wójta Gminy 

realizacją zadań — realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Plan dochodów podlegający odprowadzeniu do budżetu państwa związanych z ą 

Bądkowie 

  

    
  

  

        

mgr e 6 Stępkowski 

   


