
Zarządzenie Nr 501/2017 
Wójta Gminy Janów 

 
z dnia 23 października 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 500/2017 Wójta Gminy Janów 
z dnia 23 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  Gminy na 2017 rok. 

 
 
 

 
 

Wójt Gminy Janów 
zarządza: 

 
 

§ 1 
 

 
Dokonać zwiększenia planu dochodów 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 501/2017 
              Wójta Gminy Janów 
              z dnia 23 października 2017 roku  

 
 
 
 
 

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW  
 URZĘDU GMINY JANÓW NA 2017 ROK 

 
 
 
 

Dział Rozdział § Nazwa 

Zwiększenie 

Dochody Wydatki   

852   Pomoc społeczna 10 378,00 - 

 

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 1 647,00 - 

 2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 1 647,00 - 

85214  

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 
naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 1 531,00 - 

 2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 1 531,00 - 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 7 200,00 - 

 2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 7 200,00 - 

855   Rodzina 207 122,42 - 

 

85502  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 203 500,00 - 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 203 500,00 - 



85504  Wspieranie rodziny 3 622,42 - 

 2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 3 622,42 - 

R   A   Z   E   M 217 500,42 - 

 


