
Zarządzenie Nr 491/2017 
Wójta Gminy Janów 

 
z dnia 29 września 2017 roku 

 
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 

 

 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym           
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) , art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ) , Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 
2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2017 rok oraz Zarządzenia Nr 490/2017 Wójta Gminy Janów 
z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  Gminy na 2017 rok. 

 
 
 

 
 

Wójt Gminy Janów 
zarządza: 

 
 

§ 1 
 

 
Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Urzędu Gminy na 2017 rok zgodnie z 
załącznikiem Nr 1. 
 
 

 
§ 2 

 

 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.  

 
 

§ 3 
 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wójt Gminy Janów 
/-/ Joanna Ścigaj



                                                                                                                             Załącznik Nr 1 do  
              Zarządzenia Nr 491/2017 
              Wójta Gminy Janów 
              z dnia 29 września 2017 roku  

 
 
 
 
 

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW 
 URZĘDU GMINY JANÓW NA 2017 ROK 

 
 
 
 
 

Dział Rozdział § Nazwa 

Zwiększenie 

Dochody Wydatki   

852   Pomoc społeczna 49 214,00 - 

 

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 692,00 - 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 692,00 - 

85216  Zasiłki stałe 48 522,00 - 

 2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 48 522,00 - 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 
1 241,00 1 241,00 

 

85415  
Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze socjalnym 

 

1 241,00 1 241,00 

 

2040 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
gmin z zakresu edukacyjnej opieki 
wychowawczej finansowanych w całości 
przez budżet państwa w ramach 
programów rządowych 1 241,00 - 

3260 Inne formy pomocy dla uczniów - 1 241,00 



855   Rodzina 351 889,00 - 

 

85501  Świadczenia wychowawcze 351 875,00 - 

 2060 

Dotacje celowe otrzymane 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 351 875,00 - 

85503  Karta Dużej Rodziny 14,00 - 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 14,00 - 

R   A   Z   E   M 402 344,00 1 241,00 

 


