
§ 1 

I 
Przyjmuje siy plan finansowy zadaf z zakresu administracji rZ,!-dowej oraz 
innych zadan zleconych jednostc~ samorz'!-du terytorialnego odrybnymi 
ustawami na 2022 rok, zgodnie z zal'!-f znikiem do niniejszego zarz,!-dzenia. 

§2 

Zarz,!-dzenie wchodzi w Zycie z lem podpisania obowi,!-zuje w roku 
budzetowym 2022. 

Zmiany ustawy opublikowano w Oz. u. z 2021 r., poz. 1834. 

2 Zmiany ustawy opublikowano w Oz. U. z 2021 r., poz. 1535 POZ 1773. 
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Zalqcznik 
do Zarzqdzenia Nr 0050.3.2022 
W6jta Gminy Slubice 
z dnia 4 stycznia 2022 r. 

lPRtam 
fillllallllSOW)' zadailll :z :za k eSilll :aJrilmnITllllstra-c ' j r:z~dlow;ej 

1l1l3 'W22 Irok 

Dz. Rozdz. ~ '1 resc Dochody Wydatki 
750 Administqlcja publiczna 57.841,00 57.841,00 

75011 Urz~dy vOjew6dzkie 5 7. 841 ,00 5 7. 841 ,00 
2010 Dotacje celowe )trzymane z budzetu 

panstwa n~alizaCk zadan . 
biezqcych z z esu administracji ' 

rzqdowej or z innych zadan 30.160,00 
zleconych I inie ustawami 

(0 aktach stanulYWilnego ewidencji 
ludnosci i do ,odach osobistych) 

2010 Dotacje celowe ~trzymane z budzetu 
panstwa na ~ealizacjy zadan 

biezqcych z za~esu administracji 
rzqdowej or innych zadan 27.681,00 
zleconych ~inie ustawami 
(pozostale zladania z zakresu 

administr :1cji rzqdowej) 
4010 Wynagrodzenia osobowe 

44.182,00
pracIDwnik6w 

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.200,00 
4110 Skladki na ubez pieczerua spoleczne 8.274,00 
4120 Skladki na Fundusz Pracy oraz 

1.185,00
Fundusz Sblidarnosciowy 

751 Urz~dy nac~elnych organow 
wladzy panstJvvowej, kontroli i 930,00 930,00 

ochrony praw~1 oraz s~downictwa 
75101 Urzydy naczeln ch organ6w wladzy 

panstwowej, "ontroli i ochrony 930,00 930,00 
r,rawa 

2010 Dotacje celowe ptrzymane z budzetu 
panstwa na realizacjy zadaiJ. 

biezqcych z zakresu administracji 930,00 
rzqdowej orf innych zadan 
zleconych gminie ustawami 

4210 Zakup materiajl6w i wyposatenia 930,00 
852 PomoG spoleczna 1.523,00 1.523,00 

85219 Osrodki pO~1OCy spolecznej 1.523,00 1.523,00 
2010 Dotacje celowe btrzymane z budzetu 

panstwa na ~ealizacjy zadan 
I 

biezqcych z za~esu administracji 1.523,00 
rzqdowej o~~z innych zadan 
zleconych minie ustawami 

3110 Swiadcze,nia spoleczne 1.500,00 
4210 Zakup materiail6w i wyposaZenia 23,00 



855 R ~dzilllla 4.387.000,00 4.387.000,00 
85501 Swiadczenip wychowawcze 1.973. 000, 00 1. 973. 000, 00 

2060 Dotacje celowe ptrzymane z budzetu 
pans twa na zada ~ia biezqce z zakresu 

[administracj i rzqdowej zlecone Igminom (zwiqzl om gmin, zwiqzkom 
powiatowo-gtinnym), zwi:jZane 1.973.000,00 

z realizac q swiadczenia 
wychowawc ego stanowiqcego 

pomoc panstw~ w wychowywaniu 
Qzieci 

3110 Swiadcz~nia spoleczne 1.966.489,00 
4010 Wynagrodzenia osobowe 

2.273,00I 'k' ,
pracownI ow 

4040 Dodatkowe W'y!nagrodzenia roczne 3.136,00 
4110 Skladki na ube pieczenia spoleczne 969,00 
4120 Skladki na F ~ndusz Pracy oraz 

133,00
Fundusz Splidarnosciowy 

85502 Swiadczenia rddzinne, swiadczenia 
zJunduszu ali'tnentacyjnego oraz 

skladki na ubezf ieczenia emerytaine 2.348.000,00 2.348.000,00 
i rentowe f ubezpieczenia 

spo~ecznego 
2010 Dotacje celowe btrzymane z budzetu 

panstwa na realizacj y zadan 
biezqcych z za kresu administracji 

rzqdowej 0 az innych zadan 2.348.000,00 
zleconych gmir ie (zwiqzkom gmin, 

zwiqzkom p0't'iatow?-gminnym) 
us awaml 

3110 Swiadcz~ nia spoleczne 2.137.560,00 
4010 Wynagrodzenia osobowe 

50.000,00I 'k'pracowm ow 
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.695 ,00 
4110 Skladki na ube :pieczenia spoleczne 9.628,00 
4110s Skladki na ube :pieczenia spoleczne 140.000,00 
4120 Skladki na FFdusz Pracy oraz 

1.316,00
Fundusz Sblidarnosciowy 

4210 Zakup materi~16w i wyposazenia , 538,00 
4300 Zakup usrpg pozostalych 3.600,00 
4440 Odpisy na zaIdadowy fundusz 

1.663,00swiadcz~n socjalnych 
85513 Skladki na ubetpieczenie zdrowotne 

oplacane za f soby pobierajqce 
niekt6re swi4dczenia rodzinne, 
zgodnie z pr5episami ustawy 0 1 

SWiadczeniachr OdZinnYCh oraz za 66.000,00 66.000,00 
osoby pobie ajqce zasilki dia 

opiekun6w, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia ~ kwietnia 2014 r. ° 
ustaleniu i WY~laCie zasilk6w dia 

op ,ekun6w 
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2010 

4130 

Dotacje celowe ptrzymane z budzetu 
paitstwa na ealizacjy zadait 

biezCj.cych z zakresu administracji 
d . I · h d'rzCj. oweJ orr z mnyc za an 

zleconych gmile (zwiCj.zkom gmin, 
zwiCj.zkom po . iatowo-gminnym) 

us awaml 

. . 66.000,00 

Skladki na ubez pieczenie zdrowotne 66.000,00 
Og6lem: 4.447.294,00 4.447.294,00 
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