
Zarządzenie nr 713/2022 
Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

     z dnia 3 stycznia 2022 r. 
 
 

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie Syców ustawami na rok 2022. 

 
 
Na podstawie art.249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz.U z 2021r. 
poz.305)zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie 
Syców na rok 2022 odrębnymi ustawami-dotacje, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia. 

 
§ 2. 

 
Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie 
Syców na rok 2022 odrębnymi ustawami-wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia. 

 
§ 3. 

 
Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie 
Syców na rok 2022 odrębnymi ustawami-dochody budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 
Zarządzenia. 
 

§ 4. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą do 01 stycznia 2022 r. 

 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Dariusz Maniak 
 
 
 
 
 
 

 
        

Sporządziła:   Radca prawny: 

B. Solecka   M. Nogala 

 



Załącznik nr 1

Plan finansowy zadań z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Syców na rok 2022
odrębnymi ustawami-dotacje

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

750 Administracja publiczna 278 090,00

75011 Urzędy wojewódzkie 278 090,00

2010

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

278 090,00

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

3 382,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

3 382,00

2010

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

3 382,00

752 Obrona narodowa 300,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00

2010

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

300,00

852 Pomoc społeczna 34 600,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 600,00

2010

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

34 600,00

855 Rodzina 13 601 500,00

85501 Świadczenie wychowawcze 7 662 000,00

2060

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),
związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

7 662 000,00

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

5 896 000,00

2010

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

5 896 000,00

85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów

43 500,00

2010

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

43 500,00

Razem: 13 917 872,00
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Załącznik nr 2

Plan finansowy zadań z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Syców na rok 2022
odrębnymi ustawami-wydatki

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

750 Administracja publiczna 278 090,00

75011 Urzędy wojewódzkie 278 090,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 278 090,00

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

3 382,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

3 382,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 382,00

752 Obrona narodowa 300,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00

852 Pomoc społeczna 34 600,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 600,00

4300 Zakup usług pozostałych 34 600,00

855 Rodzina 13 601 500,00

85501 Świadczenie wychowawcze 7 662 000,00

3110 Świadczenia społeczne 7 636 486,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 166,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 639,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 509,00

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

5 896 000,00

3110 Świadczenia społeczne 5 260 180,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 498 700,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 700,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 720,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 200,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

1 000,00

85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów

43 500,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 43 500,00

Razem: 13 917 872,00

BeSTia Strona 1 z 1



Załącznik nr 3

Dział Rozdz. § Nazwa - określenie Plan na 2022 r.

852 Pomoc społeczna 18 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18 000,00

0830 Wpływy z usług 18 000,00

855 Rodzina 210 000,00

85502
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 
emerytale i rentowe z ubezpieczenia społecznego

210 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 107 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00

0980
Wpływy z tytułu zwrotó wypłaconych z funduszu 
alimenatacyjnego 

102 000,00

ogółem: 228 000,00

PLAN DOCHODÓW I PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU Z BUDŻETU PAŃSTWA 
NA ROK 2022


