
BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA                                       
           ul. Plac Sobieskiego 18 
             37-100 ŁAŃCUT 
 

 
 

ZARZĄDZENIE  Nr 70/2014 
BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA  

z dnia 25 lutego 2014 r. 
 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2014 
 

Na podstawie art. 30 ust 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. 
U.  z  2013 r. poz.594) oraz art. 257 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 885.) postanawiam: 

 

§ 1.W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany: 
1.Zwększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 673.050 zł, jak poniżej: 
Klasyfikacja 
budżetowa Wyszczególnienie Kwota zł 

852 POMOC SPOŁECZNA 673 050 

85212 
Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

408 000 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących  z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

408 000 

 
85213 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej  

1 000 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących  z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

300 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 700 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16 400 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 16 400 

85216 Zasiłki stałe 400 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 400 



85219 Ośrodki pomocy społecznej 150 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 150 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 31 900 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących  z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

31 900 

85295 Pozostała działalność 215 200 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 215 200 

 
2.Zwiększa się wydatki bieżące  budżetu o kwotę  673.050 zł zgodnie z poniższym 
zestawieniem: 
Klasyfikacja 
budżetowa Wyszczególnienie Kwota zł 

852 POMOC SPOŁECZNA 673 050 

85212 
Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

408 000 

3110 Świadczenia społeczne  408 000 

 
85213 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej  

1 000 

4130 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne  
- zadania zlecone 300 zł, 
- zadania własne 700 zł 

1 000 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16 400 

3110 Świadczenia społeczne  16 400 

85216 Zasiłki stałe 400 

3110 Świadczenia społeczne  400 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 150 

4300 Zakup usług pozostałych 150 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 31 900 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  26 500 



Pismo przygotowała: Zofia Baran 
Skarbnik Miasta Łańcuta 

tel. +48 17 249 04 35 
e.mail: z.baran@um-lancut.pl 

 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 400 

85295 Pozostała działalność 215 200 

3110 Świadczenia społeczne  215 200 

 

 

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta. 

 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                                         Burmistrz 
                                                                                                                Stanisław Gwizdak 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


