
Zarządzenie Nr 0050.2.2021 
Wójta Gminy Słubice 

z dnia 4 stycznia 2021 r. 

w sprawie: przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 
terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok 

Na podstawie art. 30 ust. \ 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U, 

pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
z 2020 r., poz. 713 ze zm. 1) oraz art. 249 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 869 ze zm.2) i Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021 
Nr XXI.145.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 r., zarządza się, co 
następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 
ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 
budżetowym 2021. 

Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U . z 2020 r., poz. 1378. 
• Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, pz. U. z 2019 r., poz. 1649, Dz. U. ź 2020 r., poz.284, poz. 374, poz. 568, 
poz. 695, poz. 1175, poz. 2320. 

http://XXI.145.2020


finansowy zadań z zakresu administracji rzą 
na 2021 rok 

Załącznik 
do Zarządzenia Nr 0050.2.2021 
Wójta Gminy Słubice 
z dnia 4 stycznia 2021 r. 

Plan 

Dz. Rozdz. Treść Dochody Wydatki 
750 Administracja publiczna 58.133,00 58.133,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 58.133,00 58.133,00 
2010 Dotacje celowe 

państwa na 
bieżących z 

rządowej 
zleconych 

(o aktach stanu 
ludności i 

otrzymane z budżetu 
realizację zadań 

zakresu administracji 
oraz innych zadań 
Arminie ustawami 
cywilnego ewidencji 

dowodach osobistych) 

30.452,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 
(pozostałe zadania z zakresu 

administracji rządowej) 

27.681,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 44.526,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.100,00 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.315,00 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy 1.192,00 

751 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 
918,00 918,00 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony 918,00 

Drawa 
918,00 

2010 Dotacje celowe 
państwa na 

otrzymane z budżetu 
realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 
rządowej ofaz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 

918,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 918,00 
852 Pomoc społeczna 2.600,00 2.600,00 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 

2.600,00 2.600,00 
2010 

2.600,00 

3110 Świadczenia społeczne 2.561,00 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39,00 



855 Rpdzina 7.450.000,00 7.450.000,00 
85501 Świadczeni a wychowawcze 4.784.000,00 4.784.000,00 

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone 
gminom (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gihinnym), związane 
z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego 
pomoc państwa w wychowywaniu 

dzieci 

4.784.000,00 

3110 Świadczą •nia społeczne 4.743.336,00 
4010 Wynagroc 

prac 
zenia osobowe 
owników 29.350,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.892,00 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.781,00 
4120 Składki na Fjmdusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy 790,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 1.551,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez 
podmiot zatrudniający 300,00 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

2.463.000,00 2.463.000,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

2.463.000,00 

3110 , 
Świadczenia społeczne 2.239.110,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 50.000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.280,00 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.554,00 
4110 s Składki na ubezpieczenia społeczne 150.000,00 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy 1.306,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.199,00 
4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 1.551,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej 400,00 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez 
podmiot zatrudniający 500,00 



85504 Wspieranie rodziny 161.000,00 161.000,00 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 

161.000,00 

3110 f 

Świadczenia społeczne 
155.700,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 4.000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 718,00 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 

Fundusz Solidarnościowy 98,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 484,000 
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne, 
zgodnie z przepisami ustawy o 

świadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

42.000,00 42.000,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

42.000,00 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 42.000,00 
Ogółem: 7.511.651,00 7.511.651,00 


