
ZZaarrzząąddzzeenniiee  NNrr    22//22000099  
 

Wó ie jta Gminy Ustronie Morsk

z dnia 0055    ssttyycczznniiaa    22000099  rr.. 
 
 
 

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych Gminie Ustronie Morskie na 2009 rok. 

 
 Na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 
1217 i 1218, Nr  249, poz. 1832;, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr  88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 
180, poz. 1112) oraz  § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania 
pobranych dochodów związanych z realizacją zadań (Dz.U. z 2006r. Nr 135, poz. 955) - WWóójjtt  GGmmiinnyy  
UUssttrroonniiee  MMoorrsskkiiee zarządza, co następuje: 
 
 
     
§ 1.  Zatwierdzam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie 
Ustronie Morskie na rok 2009 w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. Zbiorczy plan 
finansowy stanowi zzaałłąącczznniikkii  nnrr  11  do zarządzenia.  
 
 
§ 2.    Zatwierdzam plan finansowy innych zadań zleconych Gminie Ustronie Morskie odrębnymi 
ustawami przyjmując jako podstawę tego planu kwotę dochodów w roku 2009 związanych  
z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w szczegółowości: dział, 
rozdział, paragraf. Szczegółowy podział dochodów i wydatków stanowi zzaałłąącczznniikk  nnrr  22 do 
zarządzenia.  
 

§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Ustronie Morskie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



do przekazania na 
dochody budżetu:

1 2 3 4 5 6 7

750 Administracja publiczna 5 600 280 5 320
75011 Urzędy wojewódzkie 5 600 280 5 320

2350
Dochody budżetu państwa związane z 
realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego

5 320 0 5 320

(opłaty za wydanie dowodu osobistego i za 
udostępnienie danych ze zbiorów 
meldunkowych)

2360

Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami

280 280  

(5% wpływów z uzyskanych dochodów z 
opłat za wydanie dowodu osobistego)

852 Pomoc społeczna 5 000 2 500 2 500

Przewidywane 
wykonanie za 2008 rok 

państwa

Dochody gminy 
związane z 

realizacją zadań 
zleconych  razem - 
plan na 2009 rok

Załącznik nr 1.

do Zarządzenia Wójta Gminy Ustronie Morskie

Nr 2/2009 z dnia 05.01.2009 r.

 dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego

Dział Rozdział § Wyszczególnienie

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2009 rok

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka 
alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

5 000 2 500 2 500

2350
Dochody budżetu państwa związane z 
realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego

2 500 0 2 500

(ściągnięcia należności z tytułu 
wypłaconych zaliczek alimenatcyjnych)

2360

Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami

2 500 2 500

(50% wpływów z uzyskanych dochodów)

OGÓŁEM 10 600 2 780 7 820
w tym:
-dochody budżetu państwa 7 820 0 13 140
-dochody budżetu gminy 2 780 2 780 0
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