
Zarządzenie Nr 152/2014

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych  zadań  zleconych  jednostce  samorządu  terytorialnego  odrębnymi  ustawami  na
2014 rok
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2013 r. poz. 594, poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w
związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 249 ust. 3 i 4 oraz art. 257
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.
938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146), uchwały budżetowej miasta Płocka
na  rok  2014  (uchwała  Nr  695/XLII/2013  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  30  grudnia  2013  r.),
zarządzenia Nr 124/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w
planie  dochodów i  wydatków Budżetu  Miasta  Płocka  na  2014 r.  oraz §  10 ust.  1  Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2164/2012 Prezydenta Miasta
Płocka z dnia 26 września 2012 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr
3337/2013 z dnia 08 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniami Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013
r., Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 r., Nr 3908/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r., Nr 3949/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r., Nr 4177/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. i Nr 4294/2014 z dnia 24 marca
2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dostosowuję do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2014 plan finansowy zadań z
zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  jednostce  samorządu
terytorialnego  odrębnymi  ustawami  w  pozycjach  według  załącznika  do  niniejszego
zarządzenia. 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka. 

§ 3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem podpisania,  z  mocą  obowiązującą  od  dnia  22
grudnia 2014 roku. 

 Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski



Dział Rozdział Paragraf Zadanie Treść
Zmiana dochodów Zmiana wydatków

1 2 3 4 5 6

OGÓŁEM 0,00 0,00 

Zespół Szkół Technicznych 46,80 46,80 

851 OCHRONA ZDROWIA 46,80 

85156 46,80 

2110 46,80 

01/TMZST Nauczanie i wychowanie 46,80 

851 OCHRONA ZDROWIA 46,80 

85156 46,80 

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 46,80 

Zarząd Jednostek Oświatowych -46,80 -46,80 

851 OCHRONA ZDROWIA -46,80 

85156 -46,80 

2110 -46,80 

03/ZJO/P -46,80 

851 OCHRONA ZDROWIA -46,80 

85156 -46,80 

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne -46,80 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 

08/MOPS/G Realizacja świadczeń rodzinnych 0,00 

852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 

85212 0,00 

3110 Świadczenia społeczne 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Załącznik
do Zarządzenia Nr 152/2014

Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2014 roku

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 
dla osób nieobj ętych obowi ązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 
nieobj ętych obowi ązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 
dla osób nieobj ętych obowi ązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 
uczniów

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 
dla osób nieobj ętych obowi ązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego
Zarząd Jednostek Oświatowych

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

-11 471,00 

11 471,00 


