Zarządzenie Nr 1 27 12010
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 12 listopada 2010 roku
w sprawie projektu budzetu na2011 rok

Na podstawie ań' 30 ust' 2 pkt'1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz' U. z 2001 roku Nr 142, poz' 1591 z póŹniejszymi zmianami )
oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz. U. Nr '157, poz' 1240 z poŹniejszymi zmianami ) zarządza się co następuje:

1. Ustala się projekt budzetu na 2011 rok w brzmieniu okreŚlonym W załączniku
Nr 1 do niniejszeg o zarządzenia.

s 1.

2.

Materiały informacyjne do projektu budzetu na 2011 rok, o ktorych mowa W s 4
ust. 5 uchwały Nr Xllll/302l2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 czerwca
2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budzetowej
stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia'

s 2. Projekt budzetu na 2011 rok wraz z materiałami informacyjnymi przedkłada się
Radzie Miejskiej W Wągrowcu i przesyła Regionalnej lzbie obrachunkowej

w Poznaniu celem zaopiniowania.

$ 3. Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
01 stycznia2011 roku.

Załącznik Nr

1

dozaządzenia Nr 127I201o Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 12 listopada 2010 roku

UchwałaNr / /2010
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok

Na podstawie ań. 18 ust' 2, pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591

i art. 212, 214, 215, 222, 235-237,
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

ze zm.)

Rada Miejska W Wągrowcu uchwala co
s

1.

258

i 204 ust. 3

ustawy zdnia
( Dz. U. Nr 157, poz. 124Ozezm.)

następuje:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta Wągrowca na 201 't rok
w wysokości
w tym:
1) dochody biezące w kwocie
52 804 363 zł

2) dochody majątkowe w kwocie

53 4o4 363 zł

600 000 zł

zgodnie zzałącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

s

2.

Ustala się łączną kwotę wydatkow budżetu miasta Wągrowca na 2011 rok
w wysokości
w tym:
1) wydatki biezące w kwocie
51 143544zł

2) wydatki majątkowe w kwocie

52 263 863 zł

1 120319zł

zgodnie zzałącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

s

3'

Nadwyzka budzetu w kwocie 1 140 500 zł jest przeznaczona na spłatę wcześniej
zaciąg niętych zobowiązań'

s

4.

określasię łączną kwotę przychodow budżetu w wysokości
zgodnie zzałącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

s

5.

określasię łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości
zgodnie zzałącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
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1

707 000 zł

1 847 500 zł

s

6.

s

7.

określasię limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pozyczek i kredytów
na rynku krajowym w

kwocie

7o7 00o zł

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizaĄązadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok
zgodnie zzałącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

s

8.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta:

1)
2)

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie zzałącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

s

9.

'1.

określasię plan przychodów i kosztów zakładow budzetowych.

2'

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budzetowych.

3.

Postanowienia ust. 1 i 2zgodne

sąz załącznikiem Nr 6 do niniejszej

uchwały.

$ 10. Upowaznia się Burmistrza Miasta Wągrowca do:

1) zacią1ania kredytów i pozyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
pzejściowego deficytu budżetu;

2) zaciągania kredytów i poŻyczek oraz emisji papierów wartoŚciowych
o których mowawań' 89 ust.1 pkt.3 i4iart.90 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009

roku

o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w planie wydatkow budżetu polegających na przenoszeniu
wydatkow między paragrafamii rozdziałami w ramach działu w zakresie
wydatkow na Wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatkow majątkowych;

4)

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niz bank prowadzący obsługę budzetu;

5)

pzekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umóW, ktorych realizacja w roku następnym jest niezbędna
do zapewnienia ciągłościdziałania jednostki i z ktorych wynikające płatności
wykraczĄąpoza rok budżetowy.
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$ 1{. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na spzedaż napojow alkoholowych w kwocie 480 000 zł
przeznacza się na realizację programów:
470 000 zł
1 ) Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
10 000 zł
2) P rzeciwdziałania Narkomanii

$ 12. Dochody z wpływów z opłat i kar o których mowa w ań. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiskaw zakresie określonym
w ań. 400 ust' 1 pkt'2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 w warunkach określonych
w ań.403 ust. 2

zgodnie zzałącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

$ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości

229 435 zł

2) celowąw wysokości

2 164 000 zł

w tym:

a)

na realizację zadań włas n ych z zakr esu zarządzania kryzysowe

b)

na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla

c)

na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla Aquapark

d)

na realizację zadań

pu

g

140 00o zł

o

WTBS

blicznych z zakresu spońu

75 000 zł
889 000 zł
1 060 000 zł

moze samodzielnie zaciągaÓ
$ 14. Ustala się kwotę 2 ooo 000 zł do której Burmistrz Miasta
zobowiązania'

Miasta Wągrowca.
$ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

podjęcia z mocąobowiązującą od 1 stycznia 201 1 roku
$ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

do uchwały Nr I l 20'|0 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
Budzet miasta Wągrowca na rok 2011 po stronie dochodów zamyka się
kwotą

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości
na realizacjęzadań inwestycyjnych tj zakup autobusow dla Zakładu Komunikacji Miejskiej
oraz na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych poprzez wniesienie udziałów.
Budzet miasta Wągrowca na rok 2011 po stronie wydatków zamyka s|ę
kwotą
W roku 2011 nastąpi wykup z dochodÓw własnych papierów
wańościowych w wysokości łącznej

W 2011 roku z dochodÓw własnych nastąpi spłata poŻyczki zaciągniętej w
WFOS i GW na realizację zadania inwestycyjnego pn. TermomodernizaĄa
miejskich obiektów użytecznoŚci publicznej''Ciepły Wągrowiec''
oraz poŻyczki na zadanie inwestycyjne pn. Rekultywacja J. Durowskiego

53 404 363 zł
7o7 o0o zł

52 263 863 zł
1 200 000 zł

560 000 zł
87 500 zł

14751 415 zł

A.

Dochody własne

1.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

4 833 000 zł

*

od gruntów związanych z prowadzeniem działalnościgospodarczej

574 000 zł

*

od gruntów pozostałych

177 000zł

*

od budynkow mieszkalnych lub ich części

*

od budynkow związanych z prowadzeniem działalnościgospodarczej

*

od pomieszczeń sanitarno higienicznych

66 000 zł

od budynków zajętych na prowadzenie działalnościgospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

30 000 zł

od budynkow zajętych na prowadzenie działalnościgospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

40 000 zł
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98 000 zł

2 051 000 zł

2.

*

od budynków pozostałych

-

od budowli

*

wpłaty na zaległoŚÓ - raty

-

102 000 zł

2o/o od ich wańościtj. od kwoty 78779279zł

1 575 000 zł

12o 000 zł

3 148 000 zł

Podatek od nieruchomości od osób tizycznych

*

od gruntow związanych

*

od gruntów pozostałych

642000 zł

*

od budynków mieszkalnych lub ich części

323 000 zł

*

od budynkow zł,tiązanych z prowadzeniem działalnoŚci gospodarczej

*

od pomieszczeń sanitarno higienicznych

z prowadzeniem działalnościgospodarczej

od budynkow zajętych na prowadzenie działalnościgospodarczej w
zakresie udzielania Świadczeń zdrowotnych

od budynków pozostałych

-

od

budowli

-

1 396 000 zł

72 000 zł

od budynkow zajętych na prowadzenie działalnościgospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

*

289 000 zł

1 300 zł

10 000 zł

366 700 zł

2o/o od ich wańości tj. od kwoty 2 418 814

zł zł

48 000 zł

WielkośÓ dochodow z tytułu podatku od nieruchomości określonow oparciu o stawki wynikające
z podjętej uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLV|ll/32712010 z dnia 28 pażdziernika 2010
i dane wynikające z prowadzonej ewidencji.
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r.

3.

4'

5.

Wpływy z różnych opłat
opłaty zazajęcie pasa drogowego
pzewidywane wykonanie 2010 roku

30 000 zł

*

wieczyste

Wpływy z opłatza zarząd, użytkowanie i uzytkowanie
do projektu pzyjęto kwotę niższąo 30 000 zł w porównaniu z przewidywanym
wykonaniem 2010 roku.
Zmniejszenie wynika z przekształceń prawa uzytkowania wieczystego
W prawo własnościoraz kupna prawa własnościprzez dotychczasowych
użytkowników wieczystych nieruchomości.

*

Skarbu

Dochody z najmu i dzierŻawy składników majątkowych
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakteze
dochody przyjęto w znacznĄ częściw oparciu o zawarte juz umowy

25o ooo zł

200 000 zł

"
6.

wieczystego

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania
przysłu g uj ąceg o osobo m fizy cznym W prawo włas noŚci

38 00O zł

Dochody przyjęto w oparciu o plan sprzedazy mienia komunalnego przygotowany przez
Wydział Rozwoju Miasta tutejszego Urzędu, który stanowi materiał informacyjny
ijest dołączony do projektu uchwały budżetowej

7

'

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnościoraz
użytkowania wieczystego nieruchomości

prawa

562 000 zł

Dochody pzyjęto w oparciu o plan sprzedaŻy mienia komunalnego przygotowany przez
Wydział Rozwoju Miasta tutejszego Urzędu, który stanowi materiał informacyjny
ijest dołączony do projektu uchwały budzetowej

8.

9'
10.

- administracji

Wpływy zroŻnych dochodów
w
* specyfikacje, prowizje od opłaty skarbowej, rozliczenia
ubiegłych, Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika,
zwrot za telefony - własne kalkulacje

Grzywny, mandaty i inne kary pienięŻne od
przewidywane wykonanie 2010 roku

zlat

ludności - Straz

Miejska

Podatek od działalnościgospodarczej osob fizycznych, opłacany W
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8 000 zł

45 000 zł

14 000 zł

formie kańy podatkowej
* przewidywane wykonanie 2010 roku

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.

prawnych

Podatek rolny od osób
ustalono w oparciu o wymiar 2010 roku

*

435 zł

prawnych

Podatek leśnyod osob
ustalono w oparciu o wymiar 2010 roku

*

4

prawnych

Podatek od środkow transpońowych od osób
ustalono w oparciu o stawki podatku określoneprzez Radę Miejską
uchwałą Nr XLVIlli328l2010 z dnia 28 pażdziernika 2010 roku i ilośc
pojazdow wynikająca z ewidencji księgowej

*

Podatek od czynnoŚci cywilnoprawnych od osób
przewidywane wykonanie 2010 roku

*

prawnych

194 zł

138 000 zł

30 000 zł

Podatek rolny od osób fizycznych
ustalono w oparciu o wymiar 2010 roku

3 881 zł

Podatek leśny od osob fizycznych
ustalono w oparciu o wymiar 2010 roku

60 zł

*
*

fizycznych

Podatek od środkow transpońowych od osób
ustalono w oparciu o stawki podatku określoneprzez Radę Miejską
uchwałą Nr XLV|ll/32812010 z dnia 28 paŹdziernika 2010 roku i ilość
pojazdów wynikająca z ewidencji księgowej

*

darowizn

325 000 zł

Podatek od spadkow i
przewidywane wykonanie 2010 roku

100 000 zł

Wpływy z opłaty targowej
* przewidywane wykonanie 2010 roku

315 000 zł

*

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób
przewidywane wykonanie 2010 roku

*

tizycznych

880 000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej
przewidywane wykonanie 2010 roku

*

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŻ
* ustalono w oparciu o kalkulacje własne

790 000 zł

alkoholu
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480 000 zł

23.

24'

25.

26'

27

przezjednostki

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
* opłata planistyczna
pzewidywane wykonanie 2010 roku

20

Wpływy z róznych opłat
* koszty postępowania administracyjnego
przewidywane wykonanie 2010 roku

14 000 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
kalkulacje własne

*

i

opłat

odsetki

Pozostałe
odsetki od nieterminowych wpłat od niepodatkowych naleznoŚci
przewidywane wykonanie 2010 roku

*

' *Rożne rozliczenia finansowe
pozostałe odsetki od stanu środków na rachunku

bankowym

OOO

zł

80 000 zł

7 300 zł

95 000 zł

przewidywane wykonanie 2010 roku

28.

Skarbu

Dochody z najmu i dzieżawy składników majątkowych
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
* szkoły
42 000 zł
*
13 060 zł
*
21 000 zł
kalkulacja własna

76 060 zł

podstawowe
pzedszkola
gimnazjum

29.

Wpływy z usług w

oświacie

* przedszkola
* gimnazjum

436 600 zł

385 600 zł
51 000 zł

kalkulacja własna

30.

31'

Wpływy zróŻnych dochodów w
* przedszkola

oświacie

529 900 zł

- MoPS

z
Wpływy zroŻnych dochodów
spłata niesłusznie pobranych zasiłków okresowych zlat ubiegłych 2 000 zł
1 200 zł
spłata niesłusznie pobranych zasiłków stałych z lat
spłata
2000zł
kalkulacja własna

*
*
*

zasądzonychzobowiazań
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ubiegłych

5200zł

32'

33.

Wpływy z usług w opiece społecznej
* odpłatnoŚÓ uczestników Dziennego Domu Seniora
za obiady i przewozy
* usługi opiekuńcze
* odpłatnośÓ osób zobowiązanych za pobyt członka rodziny
w domu pomocy społecznej
kalkulacja własna MoPs

Dochodyjstzwiązanezrealizai1ązadańzzakresu
oraz innych zadań zleconych ustawami
* 5 o/o z opłat za pobyt w ośrodku
* 5 yo z świadczeń
* 5 o/o z usług

Wsparcia
rodzinnych
opiekuńczych

34.

Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu

*
*

35.

36.

pozostałe

administr.

1

53 000 zł
50 000 zł
3 000 zł

rządowej

4155zł

275 zł
3 550 zł
330 zł

alimentacyjnego

odsetki

06 000 zł

25

OOo

zł

5 000 zł

wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej
20 000 zł

wysokości

Wpływy z opłatza korzystanie ze środowiska i administracyjnych
pienięznych
* kalkulacja własna

kar

Skarbu

Dochody z najmu i dzierŻawy składnikow majątkowych
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
* kalkulacja własna osiR

37.

Wpływy z usług
* kalkulacja własna

38.

Wpływy zrÓŻnych dochodów
* kalkulacja własna osiR

80 000 zł

31 130 zł

1 039 00O

osiR

zł

7 500 zł
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B.

Udziały gmin w podatkach stanowlących dochód budżetu państwa

13 2o8 757

zł

*

12813757

Ż

Podatek dochodowy od osób

tizycznych

Ministerstwo Finansów pismem Nr ST 3-482012612010 z dnia
12 października 2010 roku określiłoszacunkowo udział w wysokoŚci
12813757 zł

*

c.

Podatek dochodowy od osób prawnych
przewidywane wykonanie 2010 roku

Subwencja

-

395 000 zł

ogólna

15 801 020 zł

CzęśÓ oświatowa subwencji ogolnej dla jednostek
terytorialnego

*

Częścwyrównawcza subwencji ogolnej dla gmin -

*

CzęŚÓ równowaząca subwencji ogólnej dla

samorządu
podstawowa

gmin

13 60'1 50'1 zł

2 082 246 zł
117 273 zł

PowyŻsze wielkościwynikająz pisma Ministerstwa Finansów Nr ST 3-482012612010
z dnia 12 paŹdziernika2010 roku.

D.

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

ustawami

*

-

publiczna

Administracja
Urzędy wojewodzkie
** na realizacjęzadan zleconych przez administrację rządową

kontroli

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej'
i ochrony prawa oraz sądownictwa
** na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców
Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile
Nr DPL 3101 - 21110 z dnia 5 paŹdziernikaZ}1O roku
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7 285 209 zł

158 200 zł

4140 zł

*

Pomoc

społeczna

7 122 869 zł

** ośrodkiwsparcia

335 52o zł

** Swiadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
z u bezpieczenia społecznego

rentowe

** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

6711 299 zł
15 123 zł

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej

** Usługi opiekuńcze

60 927

A

Wielkości dotyczące realizaĄi zadań zIeconych wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB.l-3.3o'1o-1 8l2o1o z dnia 21 paŹdziernika 2010 roku oraz pisma Krajowego Biura
Wyborczego Delegatury w Pile Nr DPL - 310'l -2112010 z dnia 05 paŹdziernika 2010 roku.

E.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących gmin

*

Pomoc

zadań

społeczna

1 161 639

zł

1 161 639 zł

** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby

39 620 zł

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej

** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na

493 006 zł

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

** Zasiłki stałe

452000 zł

** oŚrodki pomocy społecznej

177 013 zł

pisma Wojewody
Wielkości dotyczące realizai| zadań własnych wynikają z
roku.
Wielkopolskiego Nr FB.l-3.3o1o-18t10 z dnia 21 pażdziernika2010
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F.

bieżące

Dotacje ceIowe otrzymane z gminy na zadania
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytoria!nego

*

509 016 zł

zbiorowy

Lokalny transport
Porozumienie zawańe z GminąWągrowiec w zakresie transpońu zbiorowego.

"

oddziały

przedszkolne

107 297 zł

16 983 zł

* Przedszkola
* Dowożenie uczniów

382130 zł
2 606 zł

WielkośÓ wynika z podpisanego porozumienia w sprawie zwrotu kosztów pobytu
dzieciz gminy wiejskiej w pzedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych
atakŻe dowozu dzieci.
Porozumienie Nr 91l1o z GminąWągrowiec zostało podpisane w dniu 02 listopada 2010 roku.

G.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach

lokalnych

620 646 zł

Częścrekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych
w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych.

*

PFRON

620 098 zł

2011)

306 070 zł

skarbu

548 zł

podatek od nieruchomości od zakładóW pracy chronionej ** wyrównanieza 2010 rok ( środkiuruchamiane w maju
n* 50 % skutkÓw roku

2011

*

podatek od nieruchomości za grunty będące własnością
państwa pokryte jeziorami ( środkipzekazywane W mĄu pzez
'ń/ojewódzki Fundusz ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

)

bieżące

H.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytoria!nego
Zgodnie zzawartym w dniu 05 paŹdziernika 2010 roku porozumieniem
z Powiatem Wągrowieckim.

l.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
śroclków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3
oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, Iub płatnościwramach budżetu środków
europejskich

udziałem

Zgodnie z podpisaną w dniu 29 paŹdziernika 2010 roku umową o dofinansowanie
projektu pt. ''Pałuki - nowoczesna formuła interpretacji dziedzictwa kulturowego
w c zi ałaniach i wydarzeniach kulturalnych prom ujących m iasto Wąg rowiec''.
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314028zł

1 000

zł

65 661 zł

Wvdatki wvnosza ogółem
i

52 263 863 zł

pzedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo iłowiectwo

86

Zadania własne

86 zł

Rozdział 01030 lzby ro!nlcze

86 zł

zł

Wpłata na rzecz lzb Rolniczych w wysokości 2 % z podatku rolnego

(4316złx2o/o)

Dział 600 Transport iłączność

2 529 880 zł

Zadania własne

2 529 880 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport

zbiorowy

1 228 880 zł

Zakup usług pozostałych - rekompensata z tytułu świadczonych usług publicznych
* Gmina Wągrowiec 107 297
Miasto Wągrowiec 771 583

878 880 zł

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa
handloweg o oraz na uzupełnienie funduszy statutowych bankow państwowych
i innych instytucji finansowYch
* wniesienie wkładu do społki na zakup 4 autobusów

350 000 zł

*

zł

zł

pzezZKM'

Rozdział 60014 Drogl publiczne

powiatowe

Koszty zarządzania drogą powiatową ul Lipowa ( droga nr 1626 P ) zgodnie
z podpisanym w dniu 05 paŹdziernika 2010 roku porozumieniem z Powiatem
Wą9rowieckim.
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1 000 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki biezące związane z ulrzymaniem dróg łącznie z opłatąza
odprowadzanie wód opadowych.
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

*

:

Modernizacja ulic: Kcyńska - Rondo Pałuckie - Lipowa - Kasprowicza Słowackiego - Jezyka ( opracowanie dokumentacji )

1

300 000 zł

1

150 000 zł

1

50 000 zł

't50 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

926 269 zł

Zadania własne

926 269 zł

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

356 269 zł

"

356 269 zł

dotacja przedmiotowa do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
do utrzymania lokali mieszkalnych przekazanych w zarządzanie
oraz do utrzymania szaletu miejskiego lokalizacja Rynek oraz szaletu
usytuowanego W Parku 600 lecia zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Wągrowcu Nr XLV|l l 317 l 2010 z dnia 30 wrzeŚnia 2010 roku.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

570 000 zł

Wydatki biezące w tym między innymi:

370 000 zł

*

194 760 zł

komunalizacja, rozgraniczenia, wycena, przygotowanie

dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lokali i mienia komunalnego,
podziały geodezyjne, ogłoszenia

*

ubezpieczenie majątku gminy oraz dzierżawa

87 000 zł

*

podatek od nieruchomoŚci

83 000 zł

*

opłata roczna i podatek leśny

5240 zł

Wydatki inwestycyjne.

200 000 zł

*

200 000 zł

wykupy terenów pod zajęte drogi miejskie oraz pod tereny publiczne:
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710 Działalnośćusługowa

335 000 zł

Zadania własne

335 000 zł

Rozdział 7{095 Pozostaładziałalność

335 000 zł

przestrzenne:

Planowanie
konkurs SARP
miejscowe plany zagospodarowania przestzennego
koszty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
koszty komisji urbanistyczno - architektonicznej, materiały geodezyjne
koncepcje urbanistyczne
* operaty szacunkowe

*
*
*
*

opracowanie programów rozwojowych

miasta

40 000 zł

750 Administracjapubliczna

5 635 264

Diety

zł

5 285 770 zł

Zadania własne

Rozdział 75022 Rady

295 000 zł

gmin

340 000 zł

za udział w posiedzeniach sesji, komisji oraz delegacje

krajowe

305 000 zł

i zagraniczne

innymi:

Zakup materiałów i wyposażenia w tym między
prenumerata czasopism, publikacji, zakup kalendarzy
toner do kserokoPiarki
* wydatki reprezentacyjne ( kawa, ciastka, cukier, herbata )
* wydatki okolicznoŚciowe ( puchary, upominki, dyplomy )
* organizacja uroczystych sesji ( statuetki, kwiaty )

*
*

innymi:

Zakup usług pozostałych w tym między
* usługi introligatorskie - oprawa protokołów sesji i uchwał Rady Miejskiej
* szkolenia radnych, Życzenia okolicznościowe
* uroczyste sesje - konceńy, imprezy towazyszące, nagłośnienie
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16 500 zł

15 000 zł

w

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Świadczonych
ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
* telefon słuzbowy Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej oraz Biura Rady Miejskiej

Rozdział 75023 Urzędy

gmin

4181770 zł

wynagrodzeń:

Wydatki osobowe niezaliczone do
* świadczenia wynikające z przepisów BHP tj. odzieŻ i obuwie robocze
* okulary dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieŻy
* profilaktyczne posiłki i napoje

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą

-

tzw.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
oń
od wynagrodzeń 2 492 395 zł
8,5

kalkulacyjną

trzynastka

-

wynagrodzeń

15,19 % od
Składki na ubezpieczenia społeczne
osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego

-

2,45 % od wynagrodzeń
Składki na FunduszPracy
bezoso bowy ch or az d odatkowego wyn a g rodzen ia roczn

osobowych,

32 550 zł

2 621 025 zł
211 854 zł

423 601 zł

68323zł

eg o

innymi:

Wynagrodzenia bezosobowe w tym między
umowa zlecenia na wywiady środowiskowe- dodatki mieszkaniowe
* umowa zlecenia na prowadzenie PKZP
* umowa zlecenia - pozostałe zadania

"

3 500 zł

:

13 360 zł

179 680 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, W tym między innymi
komputerów,
do
uządzenia
* druki akcydensowe, ksiązki iwydawnictwa fachowe,
* materiały biurowe łączniezzakupem papieru,
* materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek,
* nazędzia warsztatowe i urządzenia do utrzymania terenów zielonych,
* narzędzia do biezących napraw, materiały do remontów,
* prenumerata czasopism, publikacji, opłata za wodę EDEN,
* środkisocjalne dla pracownikow ( herbata, proszek ) do utrzymania czystości,
* środkido utzymania zieleni ( paliwo, nawóz, nasiona )
* zakup niszczarek, czajników elektrycznych' flag uzędowych,
* zakup aparatów telefonicznych oraz baterii do telefonow bezprzewodowych
* zakup mebli biurowych i doposazenie biur, zakup wykładzin podłogowych,
* zakup odśniezarki i wozka transportowego,
* utzymanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej, odnowienie podpisu elektronicznego,
* zakup aktualizacji LEX'a' licencji, noŚnikow pamięci serwis programów unijnych WoKiSS,
* zakupy do CEE i pozostałe materiały

*

,
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Zakup energii
zuŻycie wody, gazui energii elektrycznej

96 100 zł

Zakup usług remontowych:
wykonanie klimatyzacji w dalszych pomieszczeniach biurowych
* konsenłaĄa urządzeń klimatyzacyjnych,
* konserwacja inaprawa maszyn biurowych, kserokopiarek, sprzętu informatycznego,
* konsenruacja i naprawa sprzętu przeciwpożarowego
* konseruacja systemu alarmowego w obiekcie UM i USC,
czyszczenie kotłów Co i pozostałe usługi remontowe

56 060 zł

"

*

*

Zakup usług zd rowotnych
badania profilaktyczne pracowników

*

6 000 zł
(

wstępne, okresowe, kontrolne

)

Zakup usług pozostałych' w tym między innymi:

* wdrożenie systemu lSo w Urzędzie, opłaty za przesyłki pocztowe,
* abonament RTV, monitoring i ochrona obiektow UM i USC'
* usługi informatyczne (opieka autorska) usługi poligraficzne (druki, firmowe,
* ogłoszenia prasowe i w telegazecie, wyrób pieczątek i tablic urzędowych,
* usługi gastronomiczne i hotelarskie ( konferencje, szkolenia )
* usługi introligatorskie ( oprawa Dziennikow Ustaw i Monitorów Polski )
* usługi kominiarskie ( przegląd pzewodÓw spalinowych i wentylacyjnych)
* usługi transportowe, wywóz nieczystości,
* opłata za ściekiiwody opadowe, usługi pralnicze,

*

*
*

-

1

98 989 zł

wizytówki)

dzieżawa dozowników do wody pitnej EDEN
pzegląd nesesera do transpońu gotowki w kasie UM
okresowe przeglądy budowlane budynków administracyjnych
usługi CEE

Zakup usług dostępu do sieci lnternet
* dostęp do internetu, utrzymywanie strony
Serwer wińualny
(
za miejsce
opłata
usługi hostingowe
i opieka autorska ( BlP
na stronie internetowej oraz dostęp do usług przypisanych domenie

)

11

M,

4o0zł

)

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych śWiadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej

9 000 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej

30 000 zł

Podroże służbowekrajowe i zagraniczne

51 000 zł

20 000 zł
RÓŻne opłaty i składki, w tym między innymi:
* opłata za dozor techniczny (kocioł Co i kocioł ciepłej wody) koszty i opłaty komornicze
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odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych
naliczone w oparciu o przewidywane wynagrodzenie za ll półrocze 2010 roku
- 2 900 zł x 37,50o/o x 59,75 = 64978,13zł pracownicy
- 2900zł x 6,250/0 x 20 = 3625,00zł emeryci
- 2900zł x 6,250/o x 5 = 906,25zł pr. niepełnosprawni
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŻby
seminarla

* szkolenia, kursy,

tym:

cywilnej

Wydatki na zakupy inwestycyjne, a w
* zakup komputerów, drukarek i kserokopiarek wymiana sprzętu
łącznie z oprogramowaniem ( system operacyjny + oFFlCE )

inwestycje

Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewÓdztwa na
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst
* lnternet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
na terenie wojewodztwa wielkopolskiego
** dotacja na zakup sprzętu komputerowego

terytorialnego
innymi:

Wydatki związane z promocją miasta, w tym między
* materiały promocyjne ( druki, gadzety, wideo-promocja itp.) promocja
mediach i ogłoszenia prasowe, pozostałe działania PR ( udział w konkursach)
wydarzenia promocyjne w Wągrowcu, targi i doposażenie w sprzęt
wystawienniczy,
* promocja Wągrowca przez

w

sport

Wydatki zwięane z

*

*

współpracązagraniczną:

8 319 zł

740 000 zł
630 000 zł
130 000 zł

500 000 zł

1'10 000

zł

)

33 000 zł

)

20 00o zł

realizai1a umowy partnerskiej z ADENDoRF ( Niemcy
** koszty wizyt oficjalnYch
** koszt realizacjiwspolnych projektów iuroczystości- 10 rocznica
podpisania umowy pańnerskiej
realizai1a umowy pańnerskiej z Schonwalde ( Niemcy

25 000 zł

50 000 zł

-

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu

69 509 zł

** koszty wizyt oficjalnYch
** koszt realizacjiwspolnych projektów iuroczystości ( 10 rocznica

podpisania umowy pańnerskiej, wspÓłpraca zespołów tanecznych,
współpraca grup seniorów

*

)

realizai1a umowy pańnerskiej z Le Plessis - Trevise ( Francja
** koszty wizyt oficjalnYch
** koszt reatizacji wspolnych projektów i uroczystości ( 5 rocznica
podpisania umowy partnerskiej, targi świąteczne,wymiana dzieci
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20 000 zł

*

realizaĄa umowy partnerskiej z Krasnogorskiem ( Rosja

** koszty wizyt oficjalnych
** koszt realizacji wspólnych projektów -

)

z6 000 zł

letnia wymiana dzieci i udział
polskiej młodzieŻy z Wągrowca w festiwalu w Krasnogorsku

*

realizaĄa umowy pańnerskiej z

** koszty wizyt oficjalnych

Gyula ( Węgry

Rozdział 75095 Pozostała działalność

)

t1

000 zł

24 000 zł

Składka na WoKiS , zMP, Stowarzyszenie Komunikacja, Wielkopolska organizacja Turystyczna
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Zadania zlecone

349 494 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego 158 200 zł środkiwłasne 191 294 zl.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

349 494 zł

wynagrodzeń

4

Wydatki osobowe niezaliczone do
okulary dla 3 osob oraz ekwiwalent za ubior służbowy

*

-

zgodnie z tabe|ą

tzw.

trzynastka

Wynagrodzenia osobowe pracownikow
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8,5 o/o od kwoty 229 576 zł

-

kalkulacyjną

Składki na FunduszPracy

-

Wynagrodzenia bezosobowe
na j. polski

2,45 % od

-

39 050 zł

o/o

wynagrodzeń

tłumaczenia ksiąg usc z j.

6298zł

niemieckiego

:

Zakup materiałow i wyposazenia, W tym między innymi
oprawa jubileuszy pozycia małŻeńskiego orcz sędziwych mieszkańców,
prenumerata czasopism, akcedensy i materiały biurowe,
zakup środkow do utrzymania czystości
materiały papiernicze do drukarek i ksero, akcesoria komputerowe

*
*
*
*

Zakup energii (zuŻycie wody, gazu, i energii elektrycznej

15 300 zł

zdrowotnych

500 zł
)

innymi:

Zakup usług pozostałych, w tym między
opłata za naukę ( czesne ) na podstawie zawańej w dniu 5 listopada 2009
roku umowy z pracownikiem, oprawa muzycznajubileuszy,
* oprawa i konserwacja ksiąg USC, usługi informatyczne ( opieka autorska
* opłata za ściekii wody opadowe

*

krajowe

10 000 zł

)

1 000 zł

Podroże służbowe

odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń

1 100 zł

8 000 zł

)

Zakup usług
badania profilaktyczne pracownikow ( okresowe, kontrolne

*

236 463 zł
19 514 zł

wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia społeczne - naliczone od
i dodatkowego Wynagrodzenia rocznego w wysokości 15,19

41o zł

socjalnych

7 359 zł

naliczone w oparciu o przewidywane wynagrodzenie za ll połrocze 2009 r
7 177,50 zł pracownicy
2 900 zł x 37,50 o/o X 6,60
181,25zł pr. niepełnosprawni
6,250/o
29OOzł

*
*

x

=
x 1 =

cywilnej

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
kursy, seminaria

* szkolenia,
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500 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz

Zadania

sądownictwa

zlecone

4140 zł

4140 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów

władzy

państwowej kontroli i ochrony prawa

Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
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4140 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

533 619 zł

Zadania własne

533 619 zł

Rozdział 75412 ochotnicze Straże Pożarne

54 95o zł

fizycznych

Rózne wydatki na rzecz osob
ekwiwalent za udział strazaków w akcji i szkoleniach

*

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

od umów

zlecenia

bezosobowe

5 2oo zł
2 fiO zł

Wynagrodzenia
* umowa zlecenia z kierowcą, umowy z 2 konsenłatorami,

19 800 zł

innymi:

14 35O zł

Zakup materiałów i wyposazenia, w tym między
paliwo do samochodu i motopomp, olej silnikowy, filtry paliw
dopłata do mundurów wyjŚciowych
sygnalizator bezruchu, latarki, środkiczystoŚci,
* wyposazenie specjalne. rękawice, ubrania koszarowe i buty specjalne,

*
*
*

Zakup energii

6 600 zł

Zakup usług remontowych
konsenvacja pomieszlzeń, budynków i budowli
naprawa sprzętu

2 500 zł

*

*

energia, woda, gaz

,

Zakup usług zdrowotnych
badania labolatoryjne i lekarskie

700 zł

*

innymi:

Zakup usług pozostałych, w tym między
3 700
przegląd rejestracyjny samochodu, usługi transportowe, opracowanie dokumentacji na taras.

*

Rozdział 75414 obrona cywilna

5 350 zł

innymi:

Zakup usług pozostałych, w tym między
system SMS powiadamiania społeczeństwa o zagroŻeniach, promocja,
opłata za uŻyczenie pomieszczeń do systemÓw alarmowania.

*

Ż
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5 350 zł

Rozdział 75416 Straż Miejska

473 319 zł

wynagrodzeń:

Wydatki osobowe niezaliczone do
* ekwiwalent za pranie, umundurowanie służbowe,okulary,
* posiłki profilaktyczne, woda mineralna,

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z tabeląkalkulacyjną
Dodatkowewynagrodzenie roczne
8,5 % od kwoty 283 931zł

*

- tzw'

16 470 zł

292 449 zł

tzynastka
wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,19 % od
objętych naliczeniem i dodatkowego Wynagrodzenia rocznego

-

wynagrodzeń

2,45 % od
Składki na FunduszPracy
objętych naliczeniem i dodatkowego Wynagrodzenia rocznego

bezosobowe

Wynagrodzenia
* przegląd i konseruvacja sprzętu monitoringu miejskiego
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi

*
*
*
*
*
*

:

49 760 zł

8026zł
11 000 zł

28 300 zł

materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego
benzyna do samochodu służbowego, olej, płyny, akcesoria, akumulator
ospzęt do modernizacji monitoringu, tonery do drukarki, niszczarka do dokumentów
szafy biurowe, krzesła, druki i ańykuły biurowe, czasopisma i publikacje
podzespoły - modernizacja zestawu komputerowego, Wyposazenie straznikow, rower,
materiały socjalne, środkiczystości do utrzymania samochodu służbowego

8 300 zł

Zakup energii

Zakup usłu g zd rowotnych
badania okresowe i specjalistyczne

550 zł

*

innymi:

Zakup usług pozostałych, w tym między
dostęp do internetu KPP
usługi serwisowe systemu informatycznego monitoringu miejskiego
naprawa samochodu służbowego, rowerów, usługitranspońowe i komunalne,
opłata za monitoring pomieszczeń biurowych, za korzystanie z częstliwości radiowej,
wymiana opon - zimowe, letnie usługi myjni samochodowej,
przegląd techniczny samochodu służbowego,gaśnic,i inne drobne usługi

*
*
*
*
*
*

24134zł
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16 650 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej

1 000 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej

1 000 zł

*

Podroże służbowekrajowe
ryczałI' iwyjazdy słuzbowe

3 480 zł

odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych

8700 zł

* 2900złx37,5%x8osob
Szkolen ia pracown kow
i

n

iebędących członkami korpusu słuzby cywilnej

Dzial756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatkizwiązane z ich poborem

3 500 zł

180 855 zł

80 855 zł

zadania własne

1

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

180 855 zł

należnościbudżetowych

doręczanie decyzjiwymiarowych - zatrudnienie 7 osÓb na
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
powizja za inkaso opłaty targowej, opłaty skarbowej

*
*

zakup niezbędnych materiałow i drukow

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
naliczony od 2 900 zł dla 7 osób
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1

12 600 zł
320 zł
3 500 zł
160 000 zł

3 800 zł

635 zł

Dział 757 obsługa długu publicznego

991 103 zł

Zadanie własne

991 103 zł

Rozdział 75702 obsługa papierów wartośclowych, kredytów

991 103 zł

i

poży czek jed nostek samorząd u terytorial nego

Odsetki od obligacji od ll

i

lll emisji

911 740 zł

Odsetki od pozyczki z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

65 363 zł

odsetki od kredytu na zadanie inwestycyjne: zakup autobusów do ZKM
iwniesienie udziałów do spÓłki Międzygminne Składowisko odpadow
14 000 zł

Komunalnych

Dział 758 Rózne rozliczenia

2 393 935

Zadania własne

2 393 935 zł

Rozdział 75814 Różne roz!iczenia finansowe

zł

500 zł

Koszty i prowizje bankowe

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne

*

*
*
*

*

rezerwa

i

celowe

2393 435 zł

ogólna

229 435 zł

poręczenia

889 000 zł
rezerwa celowa - zobowiązanie z tytułu udzielonego
Spółka Aquapark na realizację inwestycji zaciągnęła kredyt z poręczeniem Gminy Miejskiej,

poręczenia

rezerwa celowa - dotyczy udzielonego
Poręczenie obejmuje zobowiązania Gminy na wypadek gdyby WTBS spółka z o.o. nie
wywiązała się z postanowień umowy kredytowej w wyznaczonym terninie,
rezerwa celowa na realizacjęzadan własnych z zakresu
zaządzania kryzysowego ustalona zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy
z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.
rezerwa celowa narealizacjęzadań publicznych zzakresu
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sportu

75 000 zł

140 000 zł

1 060 000 zł

Dział 801 oświataiwychowanie

18 824 964 zł

Zadania własne

18 824 964 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

8 526 903 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

27 633 zł

w tym między innymi:

*
*

15 333 zł
12 300 zł

fundusz zdrowotny nauczycieli
ekwiwalentza odzieŻ

pracownikow
nauczycieli
basenowe
obsługi

Wynagrodzenia osobowe
* wynagrodzenia
w tym dodatkowe godziny
* wynagrodzenia administracji i

Dodatkowewynagrodzenie roczne

-

tzw.

5 447 020 zł

5111 112zł
47 573 zł
335 908 zł

trzynastka

414773zł

wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,34 % od
objętych naliczeniem i dodatkowego Wynagrodzenia rocznego

- 2,45%odwynagrodzeń

Składki naFunduszPracy
objętych naliczeniem i dodatkowego Wynagrodzenia rocznego

bezosobowe

.

Zakup materiałów i wyposażenia, W tym między innymi
ańykuły chemii gospodarczej, sprzęt gospodarczy, materiały do napraw,
materiały instalacyjne i elektryczne, materiały wyposażeniowe,
materiały biurowe, druki, znaczki, materiały eksploatacyjne (toner, tusz)
wyposażenie i meble szkolne, wykładzina, panele, płytki podłogowe,
artykuły farmaceutyczne i opatrunkowe,
zakup opału, zakup innych drobnych materiałów,

374 488 zł

Zakup energii - elektrycznej i cieplnej, opłata za wodę
Zakup usłu g remo ntowych
remont ogrodzenia w SP Nr 3 od ul. Letniej
roboty malarskie w SP Nr 4
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140 000 zł

23 000 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek
pomoce naukowe idydaktyczne, ksiąk| ipodręczniki,

*

*
*

139585zł
30 000 zł

Wynagrodzenia
* umowy zlecenia - drobne prace remontowe

*
*
*
*
*
*

873 971 zł

21 500 zł
16 500 zł

5 000 zł

Zakup usług

zdrowotnych

7 205 zł

innymi:

Zakup usług pozostałych, w tym między
579 951 zł
usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne itelewizyjne,
spzątanie pomieszczeń,
koszty zawodów spońowych, prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej,
koszty monitoringu obiektu, przegląd obiektÓw, boisk, instalacji,
usługi konserwacji i naprawy sprzętu, wyposazenia, usługi informatyczne,
opłaty za odprowadzanie wód opadowych, wryoz śmiecioraz pozostałe drobne usługi,
dowóz na basen i opłaty za basen, usługi instruktorów

*
*
*
*
*
*
*

Zakup usług dostępu do sieci

lnternet

5 330 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
publicznej sieci telefonicznej
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
publicznej sieci telefonicznej
Podróże słuzbowe krajowe

ruchomej
stacjonarnej

zagraniczne

3 700 zł

10 940 zł

7 300 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
301 449 zł
11 526zł
5 763 zł
101769 A

* nauczycieli
* obsługi
* emeryci i renciści( obsługowi )
* emerytowani nauczyciele

420 507 zł

Wysokośó odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono jako iloczyn
przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i 1lQ o/o kwoty
bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budzetowejw ustawie budzetowej
od 01 września2009 roku w wysokości 2 446,82zł,
a dla pracownikow obsługi 37 ,5 o/o planowanego Wynagrodzenia za ll poł.
a dla emerytów 6,25 o/o'

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne

w

podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do
fundusz zdrowotny nauczycieli

*

szkołach

wynagrodzeń

pracownikow

Dodatkowewynagrodzenie roczne

-

tzw'

tzynastka
wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,34 % od
objętych naliczeniem i dodatkowego Wynagrodzenia rocznego
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720 zł

249 221 zł

Wynagrodzenia osobowe
wynagrodzenia nauczycieli

*

333 758 zł

13445zł
38 995 zł

-

Składki na FunduszPracy
2,45 % od wynagrodzeń
objętych naliczeniem i dodatkowego Wynagrodzenia rocznego

6 228 zł

Zakup materiałów i wyposazenia
* zakup materiałÓw do napraw, w tym i budowlanych, zakup farb

1 900 zł

*

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
pomoce naukowe i dydaktyczne, ksiązki i podręczniki

1 600

Zakup energii - elektrycznej i cieplnej

4 900 zł

Zakup usług pozostałych
usługi konserwacji i naprawy sprzętu

*

zł

600 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

16 149 zł

WysokośÓ odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono jako iloczyn
przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i 110 % kwoty
bazowej określonej dla pracownikow państwowej sfery budzetowej w ustawie budzetowej
od 01 września2009 roku wwysokoŚci 2446,82zł'

Rozdział 80104 Przedszkola

4 725 001 zł

Dotacje celowe przekazane gminie nazadania biezące realizowane na
podstawie porozu m ień m iędzy jed nostka m i samorząd u terytorial nego.
Porozumienie zostało zawarte w dniu 02 listopada2O1O roku z GminąSkoki.

5 255 zł

oświaty

Dotacja podmiotowa z budŻetu dla niepublicznej jednostki systemu
200 000 zł
Środki zabezpieczono zgodnie z uchwałą Nr XLlll/3ogt2o10 Rady Miejskią w Wągrowcu
z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu działaniai rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen
w tym między innymi:
* fundusz zdrowotny nauczycieli, ekwiwalentza odzieŻ,

Wynagrodzenia osobowe pracownikow
* wynagrodzenia nauczycieli
* wynagrodzenia administracji i obsługi
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

1 675 491 zł
976 355 zł

tzw. trzynastka

Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,34 % od wynagrodzeń
objętych naliczeniem i dodatkowego Wynagrodzenia rocznego
Składki na FunduszPracy - 2,45 % od wynagrodzeń
objętych naliczeniem i dodatkowego Wynagrodzenia rocznego
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14 426 zł

2 651 846 zł

'195 366

zł

425 333 zł

68 673 zł

bezosobowe

Wynagrodzenia
umowy zlecenia - drobne prace remontowe

*

26

Zakup materiałów i wyposazenia, w tym między innymi

:

zywności

385 600 zł

ksiązek

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
pomoce naukowe i dydaktyczne, ksiązki i podręczniki

*

Zakup energii - elektrycznej i cieplnej, opłata za

remontowych

Zakup usług
wymiana okien w Przedszkolu Nr 1 i
* obudowa grzejnikÓw w Przedszkolu,6Nr

*

Zakup usług

7
3

26

wodę

5Oo

zł

239 745 zł
41 7Oo zł

38 700 zł
3 000 zł

zdrowotnych

7 2g8 zł

innymi:

Zakup usług pozostałych, w tym między
usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, usługi informatyczne,
opłaty za odprowadzanie wód opadowych' wywoz odpadów komunalnych,
opłaty radiofoniczne i telewizyjne,
* koszty prowadzenia kasy zapomogowo pozyczkowej, monitoringu obiektu,
usługi konserwacji i naprawy sprzętu, wyposazenia,
* przegląd obiektów, placow zabaw, dozór i konserwacja dŹwigów,
* usługi transpońowe oraz inne drobe usługi

*

zł

169 100 zł

* artykuły chemii gospodarczej, sprzęt gospodarczy,
* materiały instalacyjne i elektryczne, materiały do napraw,
* wyposazenie placów zabaw, Wyposazenie i meble przedszkolne,
* materiały biurowe, druki, znaczki, materiały eksploatacyjne (
* artykuły farmaceutyczne i opatrunkowe i inne drobne materiały, tusz, toner)
* zakup kserokopiarki, opału, drzwi do 3 sal, wykładzina, panele,
Zakup środkow

OOO

57 965 zł

-

"

Zakup usług dostępu do sieci

lnternet

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
publicznej sieci telefonicznej
Podróże słuzbowe krajowe

4

stacjonarnej

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
115 736 zł, obsługi 45 059 zł emeryci 35 649 zł.

1 25O zł
196 444 zł

WysokośÓ odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono jako iloczyn
przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i 110 % kwoty
bazowej określonej dla pracownikow państwowej sfery budzetowej w ustawie budzetowej
od 01 września2009 roku w wysokości 2 446,82 zł'
a dla pracownikow obsługi 37 ,5 oń planowanego Wynagrodzenia za ll pół, a emerytów 6,25
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zł

8 50O zł

zagraniczne

* nauczycieli

OOO

o/o.

Rozdział 80110 Gimnazja

5 078

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
g 197 zł
fundusz zdrowotny nauczycieli
ekwiwalentza odzieŻ
4 000 zł

*
*

Wynagrodzenia osobowe pracownikow
n wynagrodzenia nauczycieli
3 065 512 zł
w tym godziny basenowe 51 34o zł
* wynagrodzenia administracji i obsługi 355 92O
zł
Dodatkowe wynagrodzenie

roczne - tzw. trzynastka

539zł

13 197 zł

3 421

432zł

241 479zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,46 % od wynagrodzeń
objętych naliczeniem i dodatkowego Wynagrodzenia rocznego

554 699 zł

Składki na FunduszPracy - 2,45 % od wynagrodzeń
objętych naliczeniem i dodatkowego Wynagrodzenia rocznego

87 905 zł

Wynag rodzenia bezosobowe
umowy zlecenia na drobne naprawy

14 000 zł

*

:

Zakup materiałów i wyposazenia, w tym między innymi
6 2 2OO zł
ańykuły chemii gospodarczej, sprzęt gospodarczy, materiały instalacyjne i elektryczne
* wyposazenie, meble szkolne, zakup kserokopiarki,
materiały eksploatacyjne ( toner, tusz)
* materiały biurowe, druki, znaczki,
ańykuły farmaceutyczne i opatrunkowe,
* materiały do napraw i inne drobne materiały

-

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek
pomoce naukowe i dydaktyczne, ksiązki i podręczniki

*

Zakup energii - elektrycznej icieplnej, opłata za wodę

Zakup usług remontowych
malowanie korytarzy l

*

i

8 000 zł

308 508 zł
15 000 zł

ll piętra

Zakup usług zdrowotnych

4 29o zł

Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:
opłaty za basen, usługi instruktorów
koszty wymiany międzynarodowej, koszty zawodów spońowych,
opłaty za usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne,
koszty prowadzenia kasy zapomogowo pozyczkowej
usługi konserwacji i naprawy sprzętu, usługi informatyczne,
przegląd instalacji elektrycznej, gazowej i gaśnic
* opłaty za odprowadzanie wod opadowych, wywózŚmieci oraz
inne drobne usługi,

*
*
*
*
*

-
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145 660 zł

Zakup usług dostępu do sieci lnternet

3 000 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej

1 20o zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej

3 000 zł

Podróze słuzbowe krajowe i zagraniczne

odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych
* nauczyciele
164 182 zł
* obsługa
14 670 zł
* emeryci i renciści( obsługowi
1 397 zł
)
* emerytowani nauczyciele
8 720 zł

6 000 zł

188 969 zł

WysokoŚÓ odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono jako
iloczyn
przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieliw przeliczeniu na pełne
etaty i 110o/o kwoty
bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budzetowej w ustawie
budzetowej
od 01 wrzeŚnia 2009 roku w wysokości 2 446,82 zł,
a dla pracowników obsługi 37,5 oń planowanego Wynagrodzenia za ll poł,
a emerytów 6,25

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zakup usług pozostałych
* koszty dowozu ucznia niepełnosprawnego do owińsk
14 4oO zł
* dowozenie uczniow do Szkoły Podstawowej Nr
3
21 79O zł
* dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 4
22
* koszt dowozu ucznia niepełnosprawnego do Gimnazjum 260 zł
1 3OO zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zakup usług pozostałych
* dopłaty do czesnego
* dopłaty do kursów kwalif' i doskonalenia
Podróze słuzbowe krajowe
Kwotę wydatkow na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ustalono
wwysokości 1 o/o planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
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o/o.

59 750 zł
59 75o zł

101 013 zł

88 013 zł

13 000 zł

Dział 851 ochrona zdrowia

Zadania własne

492 000 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

10 000 zł

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii, w tym między innymi:

Wynagrodzenia bezosobowe ( dyżury intenłencyjno - wspierające
z zakr esu przeciw działa n a n a rko m a n i - dyŻury specj a isty )
i

i

4 000 zł

l

Zakup materiałów i wyposazenia
wspieranie pozaszkolnych programow profiraktycznych adresowanych
do dzieci i młodzieŻy'
** nagrody i materiały na przedsięwzięcia literackie' quizy
wiedzy,
oraz materiały na wycieczki promujące zdrowy styl zycia ( MBP )
** nagrody i materiały na przedsięwzięcia realizowan pzez
e
KPP
** materiały edukacyjne, ulotki dla uczniów
i rodziców

*

3 000 zł

Zakup usług pozostałych
* wspieranie realizacji programów profilaktycznych
realizowanych w
pla cowkach oświ atowych or az p acowkach wychowaw czy ch

3 000 zł

l

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

470 000 zł

Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2011 rok zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLV|ll/332l2o1}
z dnia 28 pażdziernika 2010 roku w tym między innymi:
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
ekwiwalent za pranie odzieŻy roboczej oraz napoje profilaktyczne

*

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

Dodatkowe wynagrodzenie

roczne

-

- zgodnie ztabeląkalkulacyjną

tzw.13łka 8,5
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oń

od kwoty 2O2 O19 zł

618 zł

216 554 zł

17 172zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,2g % od wynagrodzeń
objętych naliczeniem i dodatkowego Wynagrodzenia rocznego
Składki na FunduszPracy - 2,45 % od wynagrodzeń
objętych naliczeniem i dodatkowego Wynagrodzenia rocznego

36 893 zł

4 576 zł

Wynagrodzenia bezosobowe
40 957 zł
wynagrodzenia dla członków MKRPA za pralę w komisji,
działalnoŚó zespołow: do spraw opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia
na obrót
napojami alkoholowymi' do spraw rozpatrywania wnioskÓw o skierowanie
na
leczenie,
* opinie biegłego sądowego przedmio
* wywiady środowiskowe dla wpotrzeb cie uzaleŻnienia od alkoholu,
Komisji,
* dyżury w zakresie przeciwdziałania przemocy
* konsultacje specjalisty dla dzieci, młodzieŻydomowej,
oraz r.ód'i.Ó*,
* zatrudnienie specjalistów * psycholog
* wspieranie i propagowanie idei ruchóww Świetlicy Socjoterapeutycznej,
samopomocowych i Środowisk
abstynenckich poprzez zatrud n ien ie gospodarza Kl ubu Abstynenta.

*
*

Zakup materiałów i wyposazenia
materiały biurowe, dydaktyczne, biuletyny księgowo płacowe,
" środki czystoŚci, drobne doposazenie,
* nagrody w konkursach, zakupy rzeczowe
z okaĄi imprez okolicznoŚciowych,
* zakup wydawnictw, materiałów profilaktycznych,

*

14 800 zł

Zakup środków zywności
dozywianie dzieci uczęszczĄących do Świetlicy Socjoterapeutycznej

20 000 zł

*

Zakup energii

20 500 zł

*

Zakup usług remontowych
konsenvacja i naprawa urządzeń będących na wyposazeniu ośrodka

700 zł

Zakup usług zdrowotnych
* badania wstępne i okresowe pracowników

700 zł

Zakup usług pozostałych
przeglądy okresowe, opłaty pocztowe, monitoring obiektu, usługi
fotograficzne,
informatyczne, pieczątki, abonament programu komputerowego,
* zĄęcia kulturalno-oświatowe: bilety wstępu, wycieczki,
lodowisko itp.
* bilety komunikacji miejskiej na dojazdy dzieci do
świetlicy
* organizacja wypoczynku letniego dla dzieci ze Swietlicy
Socjoterapeutycznej
* wspieranie ruchów samopomocowych i Środowisk
* wspieranie szkolnych i pozaszkolnych programów abstynenckich
profilaktycznych
* wsparcie działalnościprofilaktycznej w ośrodkuProfilaktyki
i RPA w Pile

*

Zakup usług dostępu do sieci lnternet

80 900 zł

1 800 zł
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opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej

1 800 zł

*

Podróze słuzbowe krajowe
ryczałty, nalezności z tytułu podroŻy słuzbowych

3 000 zł

odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych
naliczone od kwoty 2 900 zł x 37,5Ooń z uwzględnieniem zatrudnionych
osÓb 5,6 etatu,

6 090 zł

opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego
opłata zatrwały zaząd za budynek MOPiRPA,

*

740 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
koszty opłaty sądowej związanej z wnioskami o leczenie odwykowe,

1 200 zł

Szkolenia pracown ków niebędących człon ka m i korpusu służbycywi nej
szkolenia z zakresu uzaleŻnień, socjoterapii, księgowoŚci,

1

*
*

i

l

Rozdzlał 85195 Pozostaładziałalność
Dotacja celowa zbudŻetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
* poprawa bezpieczenstwa mieszkańców - szkolenia
dla ratowników.

12 000 zł

12 000 zł

Udzielenie dotacji nastąpiw oparciu zasady przyjęte w Miejskim Programie
wspołpracy
Gminy Miejskiej Wagrowiec z organizacjami pozarządowymi o'". pód*iotami
wymienionymi
w ań.3 ust. 3 ustawy o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie
na 2011 rok.
Program został przyjęty przez Radę Miejskąw Wągrowcu uchwałą Nr XLvllll331l2o1o
w dniu 28 października 2010 roku.
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000zł

Dział 852 Pomoc społeczna

12 267 559 zł

Zadania własne

5 144 690 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczeniez funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

*
*

zwrot dotacji na podstawie wydanych decyzji
odsetki od dotacji

20 000 zł
5 000 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
orazza osoby uczestniczące w zajeciach w centrum
integracji społecznej

*
*

składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja od Wojewody
składki na ubezpieczenie zdrowotne - wklad własny gminy

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

* zwrot dotacji na podstawie wydanych decyzji
* zasiłki okresowe - finansowane z dotacji
* zasiłki okresowe - wkład własny gminy od Wojewody
* zasiłki celowe
* wsparcie finansowe
* opłata za pobyt w domu pomocy społecznej

Wielkopolsk.

Rozdzlał 85215 Dodatki mieszkaniowe

*

dodatki mieszkaniowe dla osób spełniających kryteria dochodowe

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

*
*
*

zwrot dotacji na podstawie wydanych decyzji
zasiłki stałe finansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego
zasiłki stałe - wkład własny gminy
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25 000 zł

49 530 zł

39 620 zł
9 910 zł

1 657 260 zł

2 000
493 006
123 254
680 000
25 000
334 000

zł
zł
zł
zł
zł
zł

900 000 zł

566 200 zł
1 2a0 zł
452 000 zł
113 000 zł

Rozdział 852{9 ośrodkipomocy

społecznej

1 7O1

OOO

zł

OOO

zł

Rozdział ten obejmuje koszt funkcjonowania MoPS, w tym równiez pracowników socjalnych
Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzen,

w tym między innymi: ekw|walent za odzieŻ i obuwie robocze, napoje

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowewynagrodzenie roczne

-

- zgodnie z tabelą kalkulacyjną

tzw'

trzynastka

-

wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia społeczne
16,02 % od
objętych nal iczen iem i dodatkoweg o Wynag rodzenia rocznego

-

wynagrodzeń

Składki na Fundusz Pracy
2,45 % od
objętych naliczeniem i dodatkowego Wynagrodzenia rocznego

bezosobowe

Wynagrodzenia
* umowa zlecenia prawnik, terapeuta zajęciowy w DDS

22

1 o87 2OO zł

844OOzł
185 .l00 zł

25

7OO

fi

fiO zł

zł

:

Zakup materiałow i wyposazenia, w tym między innymi
1O3 265 zł
materiały biurowe ( drukiwywiadów, segregatory itp. )
materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek, materiały do remontu pomieszczeń,
prenumerata czasopism, publikacji, wydawnictwafachowe
materiały do terapii zajęciowej, Wyposazenie apteczek, środkido utrzymania czystości,
obiady dla uczestników DDS, ańykuły na spotkania integracyjne,
* doposazenie DDS w naczynia kuchenne i sztuÓce
* zestawy komputerowe i akcesoria, program lnfor-Lex,
* aktualizacja programu finansowego, płacowego i antywirusowego
* zakup pieca c.o. do DDS i pozostałe drobne materiały niezbędne do funkcjonowania jednostki,

*
*
*
*

-

Zakup energii - elektrycznej, opłata za wodę, opłata za

gaz

zdrowotnych

1

innymi:

Zakup usług pozostałych, w tym między
opłaty pocztowe
usługi informatyczne, prowiĄa i opłaty bankowe,
wywóz nieczystości, opłata za odprowadzanie ścieków,
przegląd i konserwacja sprzętu i uządzeń, abonament CYFRY +
monitoring i ochrona ob|ektu MoPs i DDS, usługi rehabilitacyjne w DDS,
przedlądy kominiarskie, gazowe, pomiary elektryczne, naprawy biezące,
usługitranspońowe i autobusowe, odŚniezanie dachu,
podłączenie do Elektronicznego Urzędu Podawczego i odnowienie certyfikatu
* koszty zwiazane z organizacją imprezy ( 10 - lecie DDS )

*
*
*
*
*
*

zł

3 000 zł

Zakup usług
badania profilaktyczne pracowników i osob skierowanych na staz z PUP

*

OOO

remontowych

Zakup usług
naprawa sprzętu i urządzeń

*

41

,

"
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5OO

zł

50 000 zł

*

Zakup usług dostępu do sieci lnternet
neostrada w MOPS i DDS

1

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej

25o0ż

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Świadczone w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej

5 600 zł

Zakup usług obejmujących tłumaczenia
współpraca zgminą Adendorf z Niemiec

*

600 zł

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia
garazowe
* czynszza najem pomieszczen magazynowych przy ul.Berdychowskiej
s4
Podroze słuzbowe krajowe
oraz delegacje słuzbowe

-

500zł

ryczałt dla 9 pracowników terenowych

2 500 zł

14 000 zł

Rózne opłaty i składki
ubezpieczenie NW seniorów z DDS oraz pozostałe opłaty

n

700 zł

odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń

socjalnych
* 2900złx37,5o/ox 37,5 = 40781,25zł
* 2 900 zł x 6,250ń x 't osoba = 181 zł ( pr. z umiark.st
,25
* 2 900 zł x 6,250ń x 10 osób = 1812,50Ż
( emeryci

42775 zł
niep.)

irenciści )

opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego
opłata zatrwały zarząd

*

Szkolenia pracown ków

* szkolenia, kursy,
i

560 zł

iebędących człon kam i korpusu słuzby cywi nej
seminaria
n

l

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych
* zakup seruera
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5 000 zł

5 000 zł

Rozdział 85295 Pozostała dzlałalnośó
Dotacja celowa zbudŻetu na finansowanie lub dofinansowanie
zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
* współfinansowanie jadłodajni i noclegowni

245 7OO zł

zadań

20 ooo zł

Udzielenie dotacji nastąpiw oparciu zasady przyjęte w Miejskim Programie
współpracy Gminy Miejskiej Wagrowiec z organizacjami pozauądowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalnościpozytku
publicznego i o wolontariacie na rok2011.
Program został przyjęty przez Radę Miejskąw Wągrowcu uchwałą Nr XLV|ll/331/2o1o
w dniu 28 paŹdziernika 2010 roku.

społeczne

21O

OOO

zł

społeczne

Q

OOO

zł

Świadczenia
dozywianie dzieci w szkołach i przedszkolach - wkład własny gminy

*

Świadczenia
prace społecznie uŻyteczne

*

wyposazenia

Zakup materiałów i
zywnośćna wigilię dla najuboŻszych isamotnych

*

pozostałych

Zakup usług
koszty transpońu zywności otrzymanej z Pilskiego Banku Żywności

*
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1 600 zł

2 fiO zł

Zadania zlecone

7 122869zł

Rozdział 85203 ośrodkiwsparcia

335 520 zł

Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie
335 520 zł
zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
* prowadzenie ośrodka Wsparcia - Środowiskowego
Domu Samopomocy dla osób z
Zaburzeniami Psychicznymi przy ulicy piaskowej 6.
Zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane jest zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
( Dz. U. z2009 roku Nr 175 poz' 1362 z póŹniejszymi zmianami
)

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczkaalimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

_

okulary

1

świadczenia społeczne

* zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłkÓw rodzinnych
* zasiłki pielęgnacyjne i świadczeniapielęgnacyjne
* jednorazowa zapom oga z
* świadczenia alimentacyjne tytułu urodzenia dziecka
Wynagrodzenia osobowe pracowników

540zł

6 351 000

- zgodnie z tabeląkalkulacyjną

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. tzynastka g,5 %

Składki na ubezpieczenia społeczne
od wynagrodzeń osobowych
od świadczeń pielęgnacyjnych

*
*

zł

173 622 zł

13 645 zł

27 826 zł
90 000 zł

Składki na FunduszPracy - 2,45 % od wynagrodzeń
objętych naliczeniem i dodatkowego Wynagrodzenia rocznego
Zakup materiałów i wyposażenia, W tym między innymi
materiały biurowe ( segregatory, teczki, koperty, art.piśmiennicze akcydensy,
)
materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, wymiana drukarki,
Środki socjalne dla pracownikow

*
*

6 711 299 zł

:

117

826zł

4 488 zł

10000zł

-

Zakup energii

5 700 zł

Zakup usług rem ontowych
konsenłacja i naprawa kserokopiarki

*

Zakup usług zdrowotnych
badania profilaktyczne pracowników

*

500 zł

(

wstępne, okresowe, kontrolne)
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400 zł

pozostałych

22700 zł

Zakup usług
przesyłki pocztowe
* dzieżawa dozowników do wody pitnej
* nadzór nad oprogramowaniem EZAR , FA ( opieka autorska

*

)

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w
publicznej sieci telefonicznej
Podróże słuzbowe

stacjonarnej

krajowe

700 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2 900 złx37,5 % x 5 osób
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby
seminaria

* szkolenia, kursy,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

5 438 zł

cywilnej

opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenla z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
orazza osoby uczestniczące W zajęciach w centrum
lntegracji społecznej

*

3 500 zł

15 123 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

*

240 zł

60 927 zł

sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zzaburzeniami psychicznymi
które są realizowane w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy przez 2 opiekunki.

Strona 40

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

542 865 zł

Zadania własne

542 865 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

474 48o zł

Wydatki osobowe niezaliczone do
* fundusz zdrowotny nauczycieli

wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracownikow
* wynagrodzenia nauczycieli
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

950 zł

338 438 zł

- tzw.

trzynastka

Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,46 % od wynagrodzeń
objętych naliczeniem i dodatkowego Wynagrodzenia rocznego

27 212 zł

56 285 zł

Składki na FunduszPracy - 2,45 % od wynagrodzeń
objętych naliczeniem i dodatkowego Wynagrodzenia rocznego

8971zł

*

Zakup materiałów i wyposażenia, W tym między innymi .
środki chemii gospodarczej, materiały do napraw i inne drobne zakupy,

4 500 zł

*

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąek
zakup gier świetlicowych,książek i podręcznikow

3 400 zł

Zakup energii - cieplnej ielektrycznej

8 300 zł

pozostałych

2200zł

Zakup usług
usługi konserwacji i naprawy sprzętu

*

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
WysokośÓ odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono jako iloczyn
przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty i 110 % kwoty
bazowĄ określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej w ustawie budzetowej
od 01 września2009 roku w wysokości 2 446,82 zł'
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24 224 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan
zleconych do realizaĄi stowazyszeniom
* organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieŻy

30 000 zł

30 000 zł

:

Udzielenie dotacji nastąpiw oparciu zasady przyjęte w Miejskim Programie
współpracy Gminy Miejskiej Wagrowiec z organizaĄami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w ań.3 ust. 3 ustawy o działalnościpózytku
publicznego i o wolontariacie na rok2O11.
Program został przyjęty przez Radę Miejskąw Wągrowcu uchwałą Nr XLV|ll/331/2o1o
w dniu 28 października2010 roku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dta uczniów

*

stypendia dla uczniów

-

35 000 zł

wkład własny gminy

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieti

3 385 zł

Zakup usług pozostałych - dopłata do kursów

3 385 zł

Kwotę wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ustalono
o/o planowanych
rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w Świetlicach,
funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez naszą Gminę.
w wysokości 1
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900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania własne

2 687 000 zł

2 687 000 zł

Rozdział 90002 Gospodarkaodpadami

*

28 000 zł

przedsięwzięcia zwiąane z gospodarką odpadami

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast iwsi

545 000 zł

Rozdział 90004 Utrzymanle zieleniw miastach i gmlnach

600 000 zł

*

*
*

utrzymanie czystości i porządku.

przedsięwzięcia zwięane z ochroną przyrody, w tym urządzanie
i utrzymanie terenów zieleni, zadzewień zakzewien i parków
utrzymanie zieleni

Rozdział 90015 oświetlenieulic, placów idróg

*

*

*

580 000 zł

1

000 000 zł

wydatki biezące związane z oświetleniem ulic

Rozdział 90095 Pozostaładziałalność

*

20 000 zł

edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
i zasady zrownoważonego rozwoju
edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
i zasady zrownowaŻonego rozwoju
rekultywacja j.Durowskiego

514 000 zł

17 000 zł
15 000 zł
125 000 zł

Wydatki inwestycyjne
* wniesienie wkładu do Międzygminnego Składowiska odpadow Komunalnych.
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357 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1922248zł

Zadania własne

1 922248 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

105 000 zł

zadań

Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie
zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
organizacja ogólnodostępnych imprez kulturalnych, ochrona i popularyzacja
tradycji regionalnych' organizacja ząęÓ dla dzieci i młodziezy mających
na celu propagowanie kultury - edukacja muzyczna.

75 000 zł

*

Udzielenie dotacji nastąpi w oparc|u zasady przyjęte w Miejskim Programie
wspołpracy Gminy Miejskiej Wagrowiec z organizai1ami pozarządowymi oraz
podmiotamiwymienionymi W ań.3 ust' 3 ustawy o działalnościpozytku
publicznego i o wolontariacie na rok2011.
Program został przyjęty przez Radę Miejskąw Wągrowcu uchwałą Nr XLV|ll/331/2010
w dniu 28 paŹdziernika2010 roku.

organizacja imprez ogolnomiejskich , wsparcie lokalnych
kultu ralnych, popularyzaĄa tradycj i reg ional nych

inicjatyw

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja pod m iotow a z budŻetu d la sa morządowej nstytucj i ku
Miejski Dom Kultury Wągrowcu na działalnoŚÓ bieŻącą
oraz na organizację imprez m iejskich

-

i

ltu

30 000 zł

739 000 zł

ry

Rozdział 921'l6 Biblioteki

590 000 zł

Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorządowej instytucji kultury
Miejska Biblioteka Publiczna na działalnoścbiezącąłącznie z Centrum Edukacji Ekologicznej.

*

411 000 zł

Rozdział 92118 Muzea
Dotacja podmiotowa z budŻetu dla samorządowej instytucji kultury
Muzeum Regionalne w Wągrowcu na działalnośÓ bieżącą

*

Strona 44

Rozdział 92{95 Pozostaładziałalność

77 248 zł

dziedzictwa

77 248 zł

poświęconej

25 640 zł

Realizacja projektu pn. ''Pałuki - nowoczesna formuła interpretacji
kulturowego w działaniach i wydarzeniach kulturalnych promujących miasto
Wągrowiec''
* organizacja wystawy o charakterze etnograficzno-historycznym
kulturze i tradycjom Pałuk - umowy zlecenia dotyczyó będą projektu wystawy
i scenariusza, wykonanie fotografii, przygotowanie tekstów, warsztatów
oraz zaządzanie proj e kte m

*

oraz

Usługi pozostałe tj przygotowanie materiałów promocyjnych
organizaĄa wystawy o charakterze etnograficzno - historycznym poświęconej
kulturze i tradycjom Pałuk.
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51 608 zł

926 Kultura fizYczna isPort

1 997 076 zł

Zadania własne

Rozdział 92604 lnstytucje kultury fizycznĄ

1 947 076 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:
napoje dla Pracownikow

1 500 zł

Różne wydatki na fzecz osób fizycznych
delegacjesędziowskie

2 500 zł

"

*

659 796 zł

Wynagrodzenia osobowe pracownikow zgodnie z tabelą kalkulacyjną

-

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8,5 o/o od wynagrodzeń 646 996 zł

54 995 zł

tzw. trzynastka

-

135 577 zł

16,02 % od wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia społeczne
osobowych, bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego

-

18 464 zl

2,45 % od wynagrodzeń osobowych,
Składki na FunduszPracy
bezosobow y ch or az dod atkoweg o wyn a g rodze n a roczne g o
i

bezosobowe w tym między innymi:
Wynagrodzenia
* 'umówy zlecenia zawarte z osobamiwykonujacymi pracę na kąpielisku
tj. kapitan statku, pzystaniowy, ratownicy, dozór i spzątanie plazy
53 920 zł
i'pomleszczeń

199 260 zł

sanitarnych

*

umowa zlecenia zawartaz pracownikiem gospodarczym w Hali
Sportowej

*

umowy zlecenia z pracownikami dozoru obiektu i pracownikiem

gosodarczym w Pawilonie Spońowym

*

umowy zlecenia zawańe z obsługą Restauracji ( pomoce kuchenne,

kelnerki

*

)

10 260 zł

27 720 zł

87 360

ż

umowy o dzieło na wykonanie prac malarskich celem przygotowania
20 000 zł
obiektów do

sezonu

:

Zakupmateriałów i wyposazenia, W tym między innymi
* materiały, paliwo, olej opałowy, wyposażenie, odziez robocza, środkiczystości,
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133 630 zł

Zakup środków żywnoŚci

291 000 zł

Zakup energii
zuŻycie wody , gaz.J i energii elektrycznej

234 489

*

remontowych:

Zakup usług
usługi konsenłacyjne i naprawcze oraz usługi remontowe

*

57 000 zł

zdrowotnych

Zakup usług
badania profilaktyczne pracownikow ( wstępne, okresowe, kontrolne

*

1 000 zł
)

innymi:

Zakup usług pozostałych, w tym między
usługi pralnicze, usługi komunalne, usługitransportowe, opłaty
radiofoniczne, dozór obiektów, opłaty abonamentowe, wynajem kabin,
przeglądysamochodu, ciągnika, gaśnic,reklama

*

Zakup usług dostępu do sieci lnternet
opłata abonamentu

88 940 zł

1 458 zł

"

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
publicznej sieci telefonicznej

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
publicznej sieci telefonicznej

ruchomej

1 200 zł

stacjonarnej

2 820 zł

Podrclże służbowekrajowe

4 500 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
naliczone w oparciu o pzewidywane Wynagrodzenie za ll połrocze 2010 roku
* 2 900 zł x 37,50 o/o x 22 = 23 925 zł pracownicy
* 2 !l00 zł x 6,25 o/o x 8
= 1 450,00 zł emeryci

nieruchomości

Podatek od
podatek od gruntów i budynków związanych z działalnościągospodarczą

*

A

Pozostałe podatki na rzecz budzetów jednostek samoządu
podatek leśny

*
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terytorialnego

25 375 zł

6 039 zł

252 zł

opłaty na rzecz budżetów j ed n oste k sa m o rząd u te ryto ri a
opłata zatrwały zauąd i opłata za sprzedaz alkoholu

*

l

ne g

10 281 zł

o

Podatek od towarów i usług

Szkolen ia pracown ków

* szkolenia, kursy,
i

15 000 zł

iebędących członkam i korpusu słuzby cywilnej
seminaria

2 ooo zł

n

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

50 000 zł

*

Zakup materiałów i wyposażenia
głównie nagrod dlazwycięŹców zawodów spońowych

30 000 zł

Zakup usług pozostałych
organizaĄaimprez spońowych ogolnomiejskich w tym festyny osiedlowe

20 000 zł

*

T'R Z
|ł/ilczyński
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Załącznik Nr'1
do uchwały Nr / /2010
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia grudnia 20'10 roku

Dział 600 _ Transpoń i łączność

138 297 zł

Lokalnv transpoń zbiorowv

60004

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
biezące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samoządu terytorialnego

107 297 zł

2310

Drooi publiczne powiatowe

60014

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania biezące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami
samoządu terytorialnego

1 000 zł

2320

Drooi oubliczne ominne

6001 6

Wpływy z różnych opłat

1

1 000 zł

30 000 zł
0690
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107 297 zł

30 000 zł

Dział 700

_

Gospodarka mieszkaniowa

1 050 000 zł

Gosoodarka oruntami i nieruchomościami

70005

1 050 000 zł

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomoŚci

0470

250 000 zł

Dochody z najmu i dzierŻawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze

0750

200 000 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
uzytkowania wieczystego przysług ującego
osobom fizycznym W prawo własności

0760

38 000 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własnościoraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

0770

562 000 zł
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Dział 750 - Administracja publiczna

Uzedv woiewódzkie

166 200 zł

75011

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizacj ę zadan bieżących z zakresu
administracji ządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

Urzedv omin

158 2oo

2010

75023

Wpływy z roŻny ch doch odów

158 200 zł

8 000 zł

0970
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ż

8 000 zł

Dział751- Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz

sądownictwa

Uzędy naczelnych organów władzy

państwowei, kontroli i ochrony prawa

4140 zl

4

75101

Dotacje celowe otzymane z budŻetu państwa
na realizację zadań bieŻących z zakresu
administracji ządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

2010
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14o zł

4 140 zł

Dział754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

pzeclwpożarowa

45 000 zł

Straz Mieiska

75416

Gzywny, mandaty i inne kary pienięzne
od osób fizycznych

45 00o zł
0570
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45 000 zł

Dział756 _ Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowościprawnej
oraz wydatki zwiazane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizvcznvch

25 012 273 zł

Podatek od działalnościgospodarczej osob
fizycznych, opłacany w formie kańy podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innvch iednostek oroanizacvinvch

14 oo0 zł

75601

0350

14 000 zł

5 626 275 zł

7561 5

Podatek od nieruchomości

0310

4 833 000 zł

Podatek rolny

0320

435 zł

Podatek leśny

0330

4 194 zł

Podatek od środków transportowych

0340

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0500

30 000 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w
podatkach i opłatach lokalnych

2680

620 646 zł

1

38 000 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadkow i darowizn, podatku od
czynnościcywilnoprawnych oraz podatków
4 681 941 zł

Podatek od nieruchomości

0310

3 148 000 zł

Podatek rolny

0320

3 881 zł

Podatek leśny

0330

60 zł

Podatek od środkow transportowych

0340

325 000 zł
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Podatek od spadków i darowizn

1

Wpływy z opłaty targowej

315 000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

790 000 zł

Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody
iedn. samoz. tervt. na oodstawie ustaw

7561 8

00 000 zł

1 380 000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej

0410

880 000 zł

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż alkoholu

0480

480 000 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
pzezjednostki samoządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw

0490

20 000 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budŹetu oaństwa

75621

13 208 757 zł

Podatek dochodowy od osób tizycznych

001 0

12813757 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych

0020

395 000 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
nalezności budzetowvch

75647

101 300 zł

Wpływy z rożnych opłat

0690

14 000 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

0910

80 000 zł

0920

7 300 zł

podatków i opłat

Pozostałe odsetki
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Dział758 _ Różne rozliczenia

15 896 020

Częśćoświatowa subwencji ogolnej dla
iednostek samozadu tervtorialneoo

75801

Subwencje ogólne z budżetu państwa

75807

Subwencje ogólne z budzetu państwa

Różne rozliczenia

fi

na

13 601 501 zł

2920

Częśćwyrównawcza subwencii ooólnei dla omin

75814

Pozostałe odsetki

75831

Subwencje ogólne z budżetu państwa

95 000 zł

117 273 zł

2920

Strona B

2 082 246 zł

95 000 zł
0920

Cześćrównoważaca subwencii ooólnei dla omin

13 601 501 zł

2082246 zł
2920

nsowe

zł

117 273 zł

Dział 801 - oświata i wychowanie

1 444 279 zł

Szkoły podstawowe

80101

Dochody z najmu i dzieżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samoządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze

oddziały pzedszkolne w szkołach
podstawowych

42 000 zł

0750

80103

Dotacje celowe otzymane z gminy na zadania
biezące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samoządu terytorialnego

Przedszkola

42 000 zł

16 983 zł

2310

80104

16 983 zł

1 310 690

zł

Dochody z najmu i dzieżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samoządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze

0750

13 060 zł

Wpływy z usług

0830

385 600 zł

Wpływy z r oŻny ch dochod ów

0970

529 900 zł

Dotacje celowe otzymane z gminy na zadania
biezące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkam i samorządu terytorialnego

2310

382 130 zł
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Gimnazja

801 10

72 000 zł

Dochody z najmu i dzieżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze

0750

21 000 zł

Wpływy z usług

0830

51 000 zł

Dowozenie uczniów

801 13

Dotacje celowe otzymane z gminy na zadania
biezące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
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2 606 zł

2310

2606 zł

Dział852 _ Pomoc społeczna

8 424 863 zł

ośrodkiwsparcia

85203

Dotacje celowe otzymane z budzetu państwa
na realizację zadań biezących z zakresu
administracji ządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

335 795 zł

2010

335 520A

2360

275 zł

Dochody jednostek samorządu
z r ealizacją zadań z
zakresu administr' rządowej oraz innych zadań
terytorial ne go związane

zleconych ustawami

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funudszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpie czenia
emervtalne i rentowe z ubezoieczenia soołeczn.

85212

6 739 849 zł

Pozostałe odsetki

0920

5 000 zł

Dotacje celowe otzymane z budzetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji ządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

2010

6711299zł

zleconych ustawami

2360

3 550 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernejwysokości

2910

20 000 zł

Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizaĄązadań z
zakresu administr. ządowej oraz innych zadań

Strona
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pob. niektóre św.z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum inteoracii społecznei

85213

54 743

Ż

Dotacje celowe otzymane z budzetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

2010

15 123 zł

Dotacje celowe otzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań biezących gmin

2030

39 620 zł

Zasiłki i pomoc w natuze oraz składki na
ubezoieczenia emerytalne i rentowe

85214

498 006 zł

Wpływy z usług

0830

3 000 zł

Wpływy z roŻnych dochodów

0970

2 000 zł

Dotacje celowe otzymane z budzetu państwa
na realizaĄę własnych zadań biezących gmin

2030

493 006 zł

Zasiłkistałe

85216

453 200 zł

Wpływy z rożny ch dochodów

0970

1 200 zł

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizaĄę własnych zadań biezących gmin

2030

452 000 zł
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oŚrodki pomocy społecznei

85219

232 013 zł

Wpływy z usług

0830

53 000 zł

Wpływy z r oŻny ch dochod ów

0970

2 00o zł

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizację własnych zadań biezących gmin

2030

177 013zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

85228

111 257 zł

Wpływy z usług

0830

50 000 zł

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

2010

60 927 zł

2360

330 zł

Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizaĄązadań z
zakresu administr. ządowej oraz innych zadan

zleconych ustawami
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Dział 900 _ Gospodarka komunalna
środowiska

l

ochrona
80 000 zł

Wpływy i wydatki zuiazane z gromadzeniem
środków zoołatikar za korzvstanie ze środ'

9001 9

Wpływy z róznych opłat

80 000 zł
0690
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80 000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

65 661 zł

Pozostała działalność

65 661 zł

92195

Dotacje celowe w ramach programÓw finansowanych zudziałe środkÓw europejskich oraz
Środków o których mowa w ań.5 ust'1 pkt.3
oraz ust'3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatnosciw
ramach budżetu środków europejskich

Strona 15

2007

65 661 zł

Dział 926 - Kultura tizyczna i spoń

I

nstvtucie

ku ltu

1 o77 630 zł

rv fizv cznei

92604

1 o77 630 zł

Dochody z najmu i dzieżawy składnikÓw
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakteze

0750

Wpływy z usług

0830

Wpływy z róŻny ch dochodów

0970

Strona 16

31 130zł
'1

039 000 zł

7 5oo zł

Dochody łącznie
w tym:

53 404 363

zł

dotacje celowe otzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących zzakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie

s

2010

7 285 209 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieŻących

s

2030

1 161 639zł

ustawami

gmin

dotacje celowe otzymane z gminy nazadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami samoządu
terytorialnego
s 2310

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami

samoządu

terytorialnego

s

2320

509 016 zł

1 000 zł

T}ąZ'
llilcz),tiski
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ZałącznikNr 2
do uchwały Nr //2010
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia grudnia 2010 roku

Dzlał 010 - Rolnictwo i łowiectwo

86

zł

zadania własne

86

zł

lzbv rolnicze

01030

Wpłaty gmin na rzeczizb rolniczych w
wysokości2o/o uzyskanych wpływów z pod.roln.

Strona

86 zł

2850

1

86 zł

Dział 600 _ Transport i łączność

2 529 880 zł

zadania własne

2 529 880 zł

Lokalnv transpoń zbiorowy

1 228 880 zł

60004

Zakup usług pozostałych

4300

878 880 zł

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie
wkładów do społek prawa handlowego oraz na
uzupełnienie funduszy statutowych bankow
państwowych i innych instytucji finansowych

601 0

350 000 zł

Drogi

powiatowe

1 000 zł

600'14

Zakup usług pozostałych

4300

60016

Drooi oubliczne ominne

1 000 zł

1 300 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

120 0o0 zł

Zakup usług remontowych

4270

430 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

600 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

6050

150 000 zł

Strona 2

Dział 7 00 _ Gospodarka mieszkaniowa

926 269 zł

zadania własne

926 269 zł

Zakładv gospodarki

m

ieszkan iowei

70001

Dotacja pzedmiotowa z budŻetu dla zakładu
budzetowego

Gospodarka oruntami i nieruchomościami

356 269 zł

2650

70005

356 269 zł

570 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

194760 zł

Różne opłaty i składki

4430

87 000 zł

Podatek od nieruchomości

4480

83 000 zł

Pozostałe podatki na rzecz budŻetów jednostek
samorządu terytoriaInego

4500

240 zł

opłaty na rzecz budżetow jednostek samorządu
terytorialnego

4520

5 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

6050

200 000 zł
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Dział 710 - Działalnośćusługowa

335 000 zł

zadania własne

335 000 zł

Pozostała działalnośó

71095

335 000 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne

4110

1 a00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

5 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

289 o00 zł

Zakup usłu g obej
analiz iopinii

4390

40 000 zł

m

ujących wykonan ie ekspertyz,
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Dział 750 - Administracja publiczna

5 635

zadania własne

5 285 770 zł

Radv omin

75022

264zł

340 000 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3030

305 000 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

16 500 zł

Zakup usług pozostałych

4300

15 000 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Świadczonych w ruchomej publicznej
sieci telefonicznej

4360

3 000 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej

4370

500 zł

4 181 770 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz

32 550 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2621 025zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

211 854zł

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

423 601 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

68 323 zł

Wynag rodzenia bezosobowe

4170

13 360 zł
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Zakup materiałów i wyposażenia

4210

179 680 zł

Zakup energii

4260

96 100 zł

Zakup usług remontowych

4270

56 060 zł

Zakup usłu g zd rowotnych

4280

6 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

Zakup usług dostępu do sieci lnternet

4350

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej
sieci telefonicznej

1

98 989 zł

11 400 zł

9 000 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej

4370

30 000 zł

Podróze służbowekrajowe

4410

45 000 zł

Podroże służbowezagraniczne

4420

6 000 zł

Rozne opłaty i składki

4430

20 000 zł

socjalnych

4440

69 509 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu słuzby cywilnej

4700

25 000 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

6060

50 000 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

Dotacje celowe przekazane do samorządu
wojewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
m iędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Strona 6

8 319 zł

Promocia iednostek samorzadu tervtorialneoo

75075

74o o0o zł

Wynag rodzenia bezosobowe

4170

14 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

50 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

672 0oo zł

Zakup usług obej

4380

4 0o0 zł

m

ujących tłumaczen ia

75095

Pozostała działalność

24 000 zł
4430

Różne opłaty i składki

Strona 7

24 000 zł

zadania zlecone

349 494 zł

Urzedv woiewódzkie

75011

349 494 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

3020

4 410 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

401 0

236 463 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

19 514 zł

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

39 050 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

6 298 zł

Wynag rodzen ia bezosobowe

4170

1 100zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

8 000 zł

Zakup energii

4260

15 300 zł

Zakup usług zdrowotnych

4280

500 zł

Zakup usług pozostałych

4300

Podroże służbowekrajowe

4410

1 000 zł

socjalnych

4440

7 359 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu słuzby cywilnej

4700

500

'10

000 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

Strona

I

Dział751_ Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

4 140 zł

zadania zlecone

4 140 zł

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowei' kontroli i ochronv prawa

4 140 zł

75101

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

526 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

85 zł

Wynag rodzenia bezosobowe

4170

3 465 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

64ż
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Dział754 _ Bezpieczeństwo publiczne iochrona
przeciwpożarowa

533 619 zł

zadania własne

533 619 zł

ochotnicze straze pożarne

75412

54 950 zł

Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych

3030

5 200 zł

Skład ki na ubezpie czenia społeczne

4110

2 100 zł

Wynag rodzen ia bezosobowe

4170

19 800 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

14 35o zł

Zakup energii

4260

6 600 zł

Zakup usług remontowych

4270

2 500 zł

Zakup usług zdrowotnych

4280

700 zł

Zakup usłu g pozostałych

4300

3 700 zł

75414

Obrona cywilna

Zakup usług pozostałych

5 350 zł

4300

75416
Wydatki osobowe niezaliczone do
Wynagrodzeń

5 35o zł

473 319 zł
16 470 zł

Wynagrodzenia osobowe pracownikÓw

292 449

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

ż

24 134 zł
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Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

49 760 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

8 026 zł

Wynag rodzenia bezosobowe

4170

11 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

28 300 zł

Zakup energii

4260

8 300 zł

Zakup usłu g zd rowotn ych

4280

550 zł

Zakup usług pozostałych

4300

16 650 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej
sieci telefonicznej

1 000 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej

4370

1 o00 zł

PodróŻe służbowekrajowe

4410

3 480 zł

socjalnych

4440

8 700 zł

Szkolenia pracownikow niebędących członkami
korpusu słuzby cywilnej

4700

3 500 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

Strona
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Dział 756

_

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

zadania własne

180 855 zł

180 855 zł

Pobor podatków, opłat i niepodatkowych
należnościbudżetowvch

75647

1

80 855 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń

3020

320 zł

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

401 0

12 600 zł

Wynag rodzenia agencyj no-prowizyjne

41

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

3 000 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

500 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

3 800 zł

odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń
socjalnych

4440

635 zł

Strona 12

00

1

60 000 zł

Dział757 - obsługa długu publicznego

991 103 zł

zadania własne

991 103 zł

obsługa papierow wartoŚciowych, kredytów

i

ooŻv czek iednostek samorzad u tervtorialneoo

odsetki od samorządowych papierów
wańościowych lu b zaciąg n ięty ch przez
jednostki samorządu terytorialnego
kredytow i poŻyczek

75702

991 103zł

81 10
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991 103zł

Dział758 _ Różne rozliczenia

2 393 935 zł

zadania własne

2 393 935 zł

Rózne rozliczenia finansowe

75814

Zakup usług pozostałych

4300

Rezenłv oqólne i celowe
Rezerwy

ogólna

50o zł

75818

500 zł

2 393 435 zł
4810

229 435 zł

4810

889 000 zł

481 0

75 000 zł

Rezerwa ( celowa) na realizaĄę zadań własnych
z zakresu zaządzania kryzysowego

4810

140 000 zł

Rezenła ( celowa ) na realizaĄę zadan
publicznych z zakresu spońu

4810

060 000 zł

(

)

Rezenva ( celowa ) zobowiazaniez tytułu
udzielonego poręczenia Aquapark
Rezerwa ( celowa ) zobowiązaniez tytułu
udzielonego poręczenia dla WTBS
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Dział 801 _ oświatai wychowanie

18 824 964 zł

zadania własne

18 824 964 zł

80'101

Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

3020

27 633 zł

Wynagrodzenia osobowe pracownikÓw

401 0

5 447 020 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

414 773 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

873 971 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

1

Wynag rodzen ia bezosobowe

4170

30 000 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

140 000 zł

4240

23 000 zł

4260

374 488 zł

Zakup usług remontowych

4270

21 5o0 zł

Zakup usług zdrowotnych

4280

7 205 zł

Zakup usług pozostałych

4300

579 951 zł

Zakup usług dostępu do sieci lnternet

4350

5 330 zł

39 585 zł

Zakup pomocy nau kowych, dydaktycznych

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej
sieci telefonicznej

3 700 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej

4370

10 940 zł

Podroze słuzbowe krajowe

4410

4 300 zł

Pod roze słuzbowe zagr aniczne

4420

3 000 zł
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420 5o7 zł

oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych

801 03

333 758 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

3020

720 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

249 221 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

13 445 zł

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

38 995 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

6 228 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

1 900 zł

iksiązek

4240

1 600 zł

Zakup energii

4260

4 90o zł

Zakup usług pozostałych

4300

600 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

4440

16 149 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

801 04

Dotacje celowe przekazane gminie nazadania
biezące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty

Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

4 725 001 zł

2310

5 255 zł

200 000 zł

14 426 zł
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Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1

95 366 zł

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

425 333 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

68 673 zł

Wynag rodzenia bezosobowe

4170

26 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

169 100 zł

Zakup środkow zywności

4220

385 600 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i ksiązek

4240

26 500 zł

Zakup energii

4260

239 745 zł

Zakup usług remontowych

4270

41 700 zł

Zakup usług zdrowotnych

4280

7 298 zł

Zakup usług pozostałych

4300

57 965 zł

Zakup usług dostępu do sieci lnternet

4350

4 000 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej

4370

8 500 zł

Podroze słuzbowe krajowe

4410

1 25o zł

4440

196 444 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
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5 078 539 zł

80110

Gimnazia

Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

3020

13 197 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

421 432zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

241 479 zł

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

554 699 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

87 905 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

14 00o zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

62 200 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i ksiązek

4240

8 000 zł

Zakup energii

4260

308 508 zł

Zakup usług remontowych

4270

15 000 zł

Zakup usług zdrowotnych

4280

4 290 zł

Zakup usług pozostałych

4300

145 660 zł

Zakup usług dostępu do sieci lnternet

4350

3 000 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Świadczonych w ruchomej publicznej
sieci telefonicznej

4360

200

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej

4370

3 000 zł

PodroŻe słuzbowe krajowe

4410

4 000 zł

Podroze słuzbowe zagraniczne

4420

2 000 zł

4440

188 969 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

Strona

1B

Dowozenie uczniów do szkół

Zakup

u

słu g

80113

pozostałych

59 750 zł

4300

Dokształcanie i doskonalenie nauczvcieli

80146

59 750 zł

101 013 zł

Zakup usług pozostałych

4300

88 013 zł

Podroze słuzbowe krajowe

4419',

13 000 zł
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Dział 851

_

ochrona zdrowia

492000 zł

zadania własne

492 000 zł

Zwalczanie narkomanii

851 53

10 000 zł

Wynag rodzen ia bezosobowe

4170

4 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

3 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

3 000 zł

P rzeciw działa

n

ie

a

l

ko

h ol

851 54

izm owi

470 000 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań biezących

2710

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.

3020

618 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

401 0

216 554 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

17 172zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

36 893 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

4 576 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

40 957 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

14 800 zł

Zakup środkÓw żywności

4220

20 000 zł

Zakup energii

4260

20 500 zł

Zakup usług remontowych

4270

700 zł

Zakup usług zd rowotnych

4280

700 zł

Zakup usług pozostałych

4300

80 900 zł
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Zakup usług dostępu do sieci lnternet

1 800 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej

4370

1 800 zł

Podróże słuzbowe krajowe

4410

3 000 zł

odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń
socjalnych

6 090 zł

opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego

740 zł

Koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego

4610

1 20o zł

Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu słuzby cywilnej

4700

1 000 zł

Pozostała działalnoŚc

851 95

Dotacja celowa zbudŻetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
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12 00o zł

2820

12 0o0 zł

Dział 852 _ Pomoc społeczna

12 267 559 zł

zadania własne

5 144 690 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społeczneqo

85212

25 000 zł

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości

2910

20 o00 zł

Pozostałe odsetki

4580

5 000 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pob. niektore świadczenia z pomocy
społecznej niektore świadczenia rodzinne
ofaz za osoby uczestniczące W zajęciach w
centrum integracii społecznei

85213

49 530 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4130

39 620 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4130

9 910 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emervtalne i rentowe
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie

85214

1 657 260 zł

z

przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości

2910

2 000 zł

Świadczenia społeczne

31 10

1 321 260 zł

Zakup usług pzez jednostki samoządu
terytorialnego od innych jedn.sam.teryt.

4330

334 000 zł
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Dodatki mieszkaniowe

85215

Swiadczenia społeczne

900 000 zł
31 10

Zasiłki stałe

85216

900 000 zł

566 200 zł

Zwrot dotacji wykozystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej

wysokości

2910

1 200 zł

Swiadczenia społeczne

31 10

452 000 zł

Świadczenia społeczne

31 10

113000zł

Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń

3020

22 000 zł

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

4010

087 200 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

84 400 zł

Składki na u bezpie czenia społeczne

4110

185 100 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

25 700 zł

Wynag rodzenia bezosobowe

4170

17 100zł

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

103 265 zł

Zakup energii

4260

41 000 zł

Zakup usług remontowych

4270

3 000 zł

Zakup usług zd rowotnych

4280

1 500 zł

Zakup usług pozostałych

4300

50 000 zł

Zakup usług dostępu do sieci lnternet

4350

1 500 zł
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opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej
sieci telefonicznej

2 50o zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej
Zakup usług obejm ujących

tłu maczenia

4370

5 600 zł

4380

600 zł

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki
lokale i pomieszczenia garaŹowe

2 500 zł

Podróże słuzbowe krajowe

14 000 zł

Różne opłaty i składki

700 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

4440

opłaty na rzecz budzetów jednostek
samorządu terytorialnego

4520

Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służbycywilnej

4700

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

42775 zł

5 000 zł

5 000 zł

245 700 zł

85295

Pozostała działalnoŚÓ
Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

2820

20 000 zł

Świadczenia społeczne

31 10

21o 0o0 zł

Swiadczenia społeczne

3't 10

12 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

1 600 zł

Zakup usług pozostałych

4300

2 100 zł
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zadania zlecone

7 122 869 zł

ośrodkiwsparcia

85203

Dotacja celowa zbudŻetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

335 520 zł

2820

335 520 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyj nego oraz skład ki na ubezpie czenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

6711 299 zł

85212
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń

3020

1 540 zł

Swiadczenia społeczne

31 10

6 351 000 zł

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

401 0

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

S

kładki na u bezpie czenia społeczne

4110

173

622zł

13 645 zł

117

826zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

4 488 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

10 000 zł

Zakup energii

4260

5 700 zł

Zakup usług remontowych

4270

Zakup usług zd rowotnych

4280
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Zakup usług pozostałych
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej

4370

240 zł

Podróze służbowe krajowe

4410

700 zł

socjalnych

4440

5 438 zł

Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służbycywilnej

4700

3 500 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pob. niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, n ie kto re świadczen a r odzinne or az
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznei
i

85213

Składk| na ubezpieczenie zdrowotne

15 123 zł

4130

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

85228

Świadczenia społeczne

60 927 zł
31 10
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15 123 zł

60 927 zł

Dział 854

_

Edukacyjna opieka wychowawcza

542 865 zł

zadania własne

542 865 zł

Świetlice szkolne

85401

474 480 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.

3020

950 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

338 438 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

27 212zł

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

56 285 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

8 971 zł

Zakup mater|ałów i wyposazenia

4210

4 50o zł

iksiązek

4240

3 400 zł

Zakup energii

4260

8 300 zł

Zakup usług pozostałych

4300

2200 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

4440

24 224 zł

Zakup pomocy nau kowych, dydaktycznych

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieŻy szkolnej, a takŻe szkolenia
młodziezv

85412

30 000 zł

Dotacja celowa zbudŻetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowazyszeniom

2820

Pomoc materialna dla uczniów

85415

Stypendia dla uczniow

35 000 zł

3240
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30 000 zł

35 000 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczvcieli

85446

Zakup usług pozostałych

3 385 zł

4300

Strona 28

3 385 zł

Dział 900

_

Gospodarka komunalna i ochrona
środowlska

2 687 000 zł

2 687 000 zł

zadania własne

Gosoodarka odpadami

28 o00 zł

90002

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

10 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

18 000 zł

545 000 zł

90003

Oczvszczanie miast i wsi
Zakup materiałów i wyposazenia

4210

15 000 zł

Takup energii

4260

800 zł

Zakup usług pozostałych

4300

529 20o zł

Utrzvmanie zieleni w miastach i gminach

600 000 zł

90004

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

20 000 zł

Zakup energii

4260

200 zł

Zakup usług pozostałych

4300

579 800 zł

oŚwietlenie ulic' placów i dróq

1 000 000 zł

9001 5

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

10 000 zł

Zakup energii

4260

700 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

290 000 zł
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514 00Q zł

90095

Pozostała działalnośc

4210

17 000 zł

Zakup usłu g pozostałych

4300

140 0o0 zł

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego oraz na
uzupełnienie funduszy statutowych bankow
państwowych i innych instytucji finansowych

601 0

357 000 zł

Zakup materiałÓw

i

wyposażenia
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Dzial921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

'l 922248zł

zadania własne

1922248zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury

92105

105 000 zł

Dotacja celowa z budŻetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

2820

75 000 zł

Wynag rodzenia bezosobowe

4170

5 000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

2 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

23 000 zł

Domv i ośrodkikulturv, świetlicei kluby

739 o00 zł

921 09

Dotacja podmiotowa z budzetu dla
samorządowej instytucji kultury

2480

92116

Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budzetu dla
samorządowej instytucj i kultu ry

590 000 zł

2480

Dotacja podmiotowa z budzetu dla
samorządowej instytucji kultury

2480
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590 000 zł

411 000 zł

92118

Muzea

739 000 zł

411 0oo zł

Pozostała działalnośó

92195

77 248 zł

Wynag rodzen ia bezosobowe

4177

21 794 zł

Wynag rodzen ia bezosobowe

4179

3 846 zł

Zakup usłu g pozostałych

4307

43 867 zł

Zakup usłu g pozostałych

4309

7 741 zł
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Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

1 997

076zł

zadania własne

1 997

076zł

1 947

076zł

Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń

1 500 zł

Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych

3030

2 500 zł

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

4010

659 796 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

54 995 zł

Skład ki na ubezpie czenia społeczne

4110

135 577 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

18 464 zł

Wynag rodzen ia bezosobowe

4170

199 260 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

1

Zakup środkow żywności

4220

291 000 zł

33 630 zł

234 489 zł
57 000 zł

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

4280

1 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

88 940 zł

Zakup usług dostępu do sieci lnternet

4350

1 458 zł
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opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej
sieci telefonicznej

1 200 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej

4370

2 820 zł

Podroze słuzbowe krajowe

4410

4 500 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

4444

25 375 zł

Podatek od nieruchomości

6 039 zł

Pozostałe podatki na rzecz budzetów jednostek
samorządu terytorialnego

252 zł

opłaty na rzecz budzetÓw jednostek samorządu
terytorialnego

10 281 zł

Podatek od towarow i usług

15 0O0 zł

Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służbycywilnej

2 000 zł

Zadania w zakresie kulturv fizvcznei i soońu

92605

50 000 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

30 000 zł

Zakup usług pozostałych

4300

20 000 zł
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Wydatki ogółem:

52 263 863 zł

* zadaniawłasne

44 787 360 zł

* zadaniazlecone

7 476 503 zł

w tym finansowanie ze Środków własnych

191 294 zł

TRZ
l|ilcz1,ński
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr / 20'10
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia grudnia 2010 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok

Nazwa

Kwota

Przychody

707 000 zł

Pzychody zzaciągniętych poŻyczek i kredytów na
kĘowym

rynku

s

952

Rozchody
Wykup innych papierów
* wykup obligacji

wartościowych

Spłaty otrzymanych krajowych poŻyczek i

kredytow

* poŻyczka z WFoS i GW - ''Ciepły Wągrowiec''
* poŻyczka z WFoŚ i GW - Rekultywacja J.Durowskiego

707 000

Ż

1 847 500

zł

s

982

1 200 000 zł

s

992

647 500 zł
560 000 zł

87 500

A

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr / / 2010
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia grudnia 2010 roku

Dochody i wydatki związane z realizaĄą zadań z zakresu
administracji rządowĄ oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok
Dochody ogółem:
W tVM:

dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację
zadan z zakresu ad m n istracj i rządowej oraz n nych zadań
zleconych gminie ustawami
i

i

7 285 209 zł
83 100 zł

* dochody budzetu państwa
w tym:

85203
85212
85228

d2.852
d2.852
d2.852

S 0830
S 0970
S 0830

Dział 750 Administracja publiczna

5 500 zł
71 000 zł
6 600 zł

'l58 200 zł

Uzedv woiewódzkie

75011

Dotacje celowe otzymane z budzetu państwa
na realizacj ę zadan bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan
zleconvch ominie ustawami

158 200 zł

2010

158 200 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz

sądownictwa

Urzędy naczelnych organÓw władzy
państwowei, kontroli i ochronv prawa

4 MO zł

75101

4 140 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizacj ę zadan bieŻących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan

zleconvch ominie ustawami

2010

Strona
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4 140 zl

Dział 852 Pomoc społeczna

7 122 869 zł

oŚrodkiwsparcia

85203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizacjęzadan biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

335 520 zł

2010

335 520 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
soołeczneoo

85212

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizacj ę zadań biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami

6 711 299 zł

2010

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pob. niektóre św.z pomocy społecz.
niektóre świadczenia rodzinne orazza osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum
inteoracii soołecznei

85213

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizacjęzadań bieżących z zakresu
administracji ządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

15 123 zł

2010

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

85228

ooiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizacjęzadan biezących z zakresu
administracji aądowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami

15 123 zł

60 927 zł

2010

Strona 2

6 711 299 zł

60927 zł

Wydatki ogółem

Dział 750

7 285209zł

Administracja publiczna

158 200

Uzędy wojewódzkie

75011

zł

158 200 zł

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

4010

134 480 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

4't10

20 427 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

3 293 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

4 140 zł

Uzędy naczelnych organów władzy

państwowei, kontroli i ochronv prawa

75101

4 140 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

526 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

85 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

3 465zł

Zakup materiałow i wyposazenia

4210

64 zł

Dział 852

Pomoc społeczna

7 122 869 zł

ośrodkiwsparcia

85203

Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

Strona 3

335 520 zł

2820

335 520zł

Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emeMalne i rentowe z ubezpieczenia sooł.

85212

6711 299 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020

1 540 zł

Świadczenia społeczne

31 10

6 351 000 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowni ków

4010

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

13 645 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

117 826 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

4 488zł

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

10 000 zł

Zakup energii

4260

5700 zł

Zakup usłu g rem ontowych

4270

500 zł

Zakup usług zd rowotnych

4280

400 zł

Zakup usłu g pozostałych

4300

22700 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn.
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej

4370

240 zł

Podroze słuŻbowe krajowe

4410

700 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

4440

5 438zł

Szkolenia pracowni ków niebędących
członkami korpusu służbycywilnej

4700

3 500 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pob. niektore Świadczenia z pom. sp.
niektore świadczenia rodzinne orazza osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integr sp
Składki na ubezpieczenie zdrowotne

85213

622zł

15 123 zł

4130

Strona 4

173

15 123 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

85228

Świadczenia społeczne

60 927 zł

3't10

60 927 zł

]l"{.-7,

ki
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr / / 2010
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia grudnia 2010 roku

z budżetu w 20{1 roku dla:
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych

Jednostek sektora finansów publicznych

Gospodarka mieszkaniowa
70001

Zakłady gos pod arki

m

ieszkaniowej

Dotacja przedmiotowa z budŻetu dla zakładu
budŹetowego

Administracia państwowa

750

75023

Urzędy gmin
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
l.".li.o*"ne na podstawie porozumień między
nostkami samorządu terytorialnego

oświataiwychowanie
80104

Przedszkola
zadania
Dotacja celowe przekazane gminie na
porozumień
bieŻące realizowane na podstawie
międźy jednostkami samorządu terytorialnego

2'109 843 zl

356 269 zł

356269 zł
356 269 zł

8 3{9

zł

8 319 zł
8 319 zł

5 255 zł
5 255 zl
5 255 zł

921

92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

74o o00 zł

Domy i ośrodkikultury, swietlice i kluby

739 000 zł

2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla
samorządowej instytucj i ku ltury
92116

739 000 zł

Biblioteki

590 000 zł

2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla
samorządowej instytucj i kultury

590 000 zł

Muzea

92118

411 000 zł

2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla
samorządowej instytucj i kultury

2\

411 000 zł

Jednostek spoza sektora flnansów publicznych

801

80104

2540

85{

85195

2820

672 520 zł

oświataiwychowanie

200 000 zł

Przedszkola

200 000 zł

Dotacj a pod

m

iotow a

z budŻetu

jednostki systemu oświaty

d

l

a

n ie p u bl

icznej

200 000 zł

Ochrona zdrowia

12 000 zł

Pozostała działalność

12 000 zł

Dotacja celowa zbudŻetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacj i stowarzyszen iom

12 00o zł

852
85203

2820

Pomoc społeczna

355 520 zł

ośrodkiwsparcia
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

335 520 zł
335 520 zł

lub dofinansowanie zadań zleconych do
r ealizaĄi stowa rzsze n o m
i

85295

2820

Pozostała działalnośc

20 000 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do

20 000

Ż

realizacji stowarzyszeniom

854

85412

2820

921

92105
2820

ogółem ( pkt. 1+2|

Ed u kacyj na opieka wychowawcza
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, atakże szkolenia
młodzieŻy

30 000 zł
30 000 zł

Dotacja celowa z budŹetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacj i stowarzyszeniom

30 000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

75 000 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury

75 000 zł

Dotacja celowa z budzetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
real izacj i stowarzyszen iom

75 000 zł

782 363 zł

rąŁ
rą
q'ński

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr / / 2010
Rady Miejskiej w Wągrowcu
zdnia grudnia 2010 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok

Wyszczególnienie

Przychody

w tym:

dotacja z
budzetu

Zakład Gospodarki

M

ieszkan iowej

- dotacja przedmiotowa do utrzymania 'l m 2 powierzchni

mieszkalnej

-

22108 m 2

- dotacja przedmiotowa do

lokalizacja Rynek
koszt miesięczny 6 000

x

9,90

zł

Koszty

2 192 609

356 269

2 191

2 192 609

356 269

2 191 721

721

218 869 zł

utzymania 1 szaletu miejskiego

zł x

12

m-cy

72

OOO

zł

- dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 szaletu miejskiego

lokalizacja Park 600 lecia
koszt miesięczny 5 450 zł x 12 m-cy

Razem:

65 400 zł

tsU
mgr in

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr / i 2010
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia grudnia 2010 roku

Dochody i wydatki związane z realizacią ustawy Prawo ochrony
Srodowiska na 2011 rok
Dochody

Dział ?ozdzia
2

1

s

Opis

Kwota

3

4

5

900
9001 9

0690

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

80 000 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za kozystanie ze środowiska
Wpływy z róznych opłat

80 000 zł
80 000 zł

Wydatki

Dział 2azrlzia
1

2

s

Opis

Kwota

3

4

5

900
90002

80 000 zł

Gospodarka odpadami

28 000 zł

4210 Zakup materiałow i wyposażenia

10 000 zł

Zakup usłu g pozostałych

18 000 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

20 000 zł

4300

90004

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4210 Zakup materiałow i wyposazenia

20 000 zł

Pozostała działalnośó

32 000 zł

4210 Zakup materiałow i wyposazenia

17 000 zł

4300 Zakup usług pozostałych

15 000 zł
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PROJEKT PLANU FINANSOWY INSTYTUCJI
Rozdział 921'l8
Nazwa jednostki

Muzeum Regionalne
ul. Opacka 15
62_100 Wągrowiec

//
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L-

Wyszczególnienie

Lp.

Plan na 2011
złotych ,'

W

Stan funduszu na początek roku

Przychody ogółem

I

1.
2.
*

*

3.

*

Dotacje podmiotowe z budżetu
Przychody z działalności,w tym:
biletv wstepu do Muzeum

spzedaz pamiatek i wvdawnictw

sponsorzy, organizacja imprez muzealnych i inne
(nadzorv archeoloqiczne)
Przvchodv finansowe, w tvm:
odsetki bankowe

II

Koszty ogółem, w tym:

1.

Wynagrodzenia

2.

Swiadczenia na rzecz pracowników

umowa o prace
umowa o dzieło i umowa zlecenie

*

składki na ubezpie czenia społeczne
235.550 x 15,93%
składki na Fundusz Pracv
235.550 x2,45 o/o
odpisv na Zakładowv Fundusz Swiadczeń Socialnvch
1.087,50 x 7 pracownikow = 7.613,00
181,25x4emerytów
725,00
Materiały
zakup eksponatów oraz ksiązek i czasopism
specialistvcznvch
zakup materiałów do organizacji wystaw i imprez oraz
do zabezpieczenia i konsenłacii eksponatow
zakup specjalistycznych urządzeń do pomiaru wilgoci
itemperaturv
zakup m ultimedialneqo spzętu wvstawienniczeqo
inne (materiały iwyposazenie biurowe, środki
czystoŚci, przedmioty gospodarcze, drobne nagrody
rzeczowe za udział w konkursach muzealnvch)

I
/

435.500
411.000
24.000
4.000
5.000
15.000
500
500

435.500
253.550
235.550
18.000
51.630
37.522
5.770
8.338

=

3.

*
*

*
*
*

4.

Zużvcie enerqii

eneroia elektrvczna

25.720
10.000
4.000
1.000

4,400
6.320
30.000
6.500

'

r,

4

5.
*

*
*
*
*
*

*
*

6.

gaz
woda
Usługi obce, w tym:
wykonanie gablot wvstawienniczvch
usługi poligraficzne

22.000
1.500
64.000
13.000
12.000

przygotowanie i druk folderu - Muzeum Regionalne
W Wąqrowcu
transpoń
nagłośnienieimprez
usługi telefoniczne i pocztowe
qqługi fotograficzne
monitoring i konsenłacia svstemów alarmowvch
przeglądy instalacji energ', przewodów kominowych,
badanie gaśnic
wywóz nieczystości
szkolenia pracowników
Podróże służbowekraiowe i zaqraniczne

10.000

Dane uzupełniające
Srednioroczna liczba zatrudnionych (etaty)

Wąrowiec, dnia 30 września 2010
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PLAN DzlAŁALNoŚcl INsTYTUcJl KULTuRY
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA 2011 ROK

Poz.

1.

Wyszczególnienie

Przychody

Przewidywane
wykonanie za
2010 r.

Plan
na2011 r,

1 327 802

1 331 000

w tym:
1.1

Dotacja podmiotowa z budzetu

728 540

739 000

1.2

Pzychody ze sprzedaży usług własnych
wynajem pomieszczeń
- wyświetlanie filmow
- sponsorzy,współorgan izacj a, konceńy
- wpływy z najmu baru

401 000
23 000
184 000
60 000
10 000
10 000
21 000
52 000
40 000

592 000
20 000
304 000
80 000
'10 000
12 000
'15 000
45 000
50 000
1 000
55 000

-

- odsetki i inne wpływy
- Wpływy z plakatowania
- Wpłyvvy ''NoWe

Horyzonty Edukacji Filmowej''

- reklama firm
- darowizna
-

1_000

wynajem sceny

1.3.

lnne przychody - dotacja celowa
kosztów realizacji inwestycji

1.4

Dofinansowanie przedsięwzięÓ

-

i

z budzetu na finansowanie

dostawa montaż nowych obiektywow systemowych z
Polskiego lnstytutu Sztuki Filmowej Warszawa
- Festiwal 5 Minut zŻycia Urząd Marszałkowski Poznań

178 000

20 262
15 262

5 000

2.

2.1

2.2

Koszty ogółem
w tym: koszty zwiazane z działalnościąstatutową

1 327 064

Wynagrodzenia

411 452

Świadczenia na rzecz pracowników ogÓłem

75 565

89 040

w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne 433'956 x 15,29o/o
- składki na FunduszPracy 363.79't x2'45o/o
- odpis na Z.F.S.S. 2.900 x 12 et. X37,5o/o= 13.050

57 378
7 659
10 528

66 352
8 913
13 775

106 000

106 000

39 000
67 000

39 000
67 000

395 046

236 500

29 396

30 000

42 000

40 000

52 200
5 000

60 000
6 500

64 386

100 000

Materiały i energia ogółem
w tym:
- materiały związane
- energia

z działalnościąpodstawową

2.4. Usługi obce
w tym:
- prowadzenie kół zainteresowań i sekcji

-

prowadzenie Orkiestry Dętej, grupy taneczno_marszowej

"Fart"

usługi poligraficzne, nagłośnienie
- opłaty telefoniczne
_pozostałe usługi: wysyłkifilmów, usługi róŻne, wywóz Śmieci,
tranpoń, ochrona obiektów, konsenłacja klimatyzacji,
monitoringu i sprzętu P.PoZ.,fundusz promocyjny instytucji
oraz usługi inne wg potrzeb
_

zakup sceny zzadaszeniem i aluminiowych barierek
zakup obiektywów systemowych do projekcji filmow
- koszt przygotowania utworów muzycznych - fontanna

163 000
30 524
I 540

-

2.5. Pozostałe koszty ogÓłem
w tym:
- podatki i opłaty: tantiemy
- podrÓzę słuzbowe

noclegi, wyżywienie wykonawców
- organizacja imprez Lata na Pałukach

-

organizacja Dni Europy, Dni Wągrowca oraz imprez

okolicznościowych

4.

ts

403 268

487 240

17 000

15 000

4 000

4 000

207 268

293 200

70 000

70 000

05 000

105 000

738

808

11

12

ZAiKs. Podatek VAT

- pozostałe umowy zlecone, wyświetlenie filmów, konceńy'

3.

1

Wynik finansowy ( poz.1 - poz.Z)
s
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PLAN SPRZEDAZY MIENIA KOMUNALNEGO
NA ROK 201{

Dochodv:
dział7a0

gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005

gospodarka gruntami i nieruchomoŚciami

s 470
Dochody objęte tym paragrafem zaplanowano w wysokości250.000 zł. Kwota ta jest niŻsza

od planu na rok 2010 o 30.000 zł. Zmniejszenie to wynika z przekształceń prawa
uzytkowania wieczystego w prawo własnościoraz kupna prawa własnościpzez
dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomoŚci' Zal<ładana kwota dochodów
jest kwotą opańą na dochodach br. wobec czego dochody te nalezy uznac za realne.

s 750

Dochody objęte tym paragrafem oszacowano na poziomie dochodów roku biezącego w
wysokości200.000 zł' Dochody te, w duzej części,wynikają z zawańych juz umów wobec
czego nalezy przyjąÓ, iż są one całkowicie realne.

s 760
Do kwoty dochodow budzetu planuje się wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania
wieczystego w prawo własnościprzez osoby fizyczne wynikające ze sprzedaŻy bieŻącej

26'000

ż oraz ratalnej (wpłaty w roku pzyszłym z

tytułu przekształceń dokonanych

wcześniej) na kwotę 12.000 zł. Łączna planowana kwota dochodów w tym paragrafie wynosi
38.000 zł.

s 770

1. Planuje się zbycie nieruchomośei gruntowych niezabudowanych

(działek),

zlokalizowanych w Wągrowcu przy ul. Bonowskiego" Działki te zostały już wydzielone
geodezyjnie, objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a do
rozpoczęcia procedury sprzedazy niezbędna jest tylko ich wycena.

l)il{

Projekcję finansową dochodow z tej sprzedazy przedstawia ponizsza tabela:

Lp.

Lokalizacia

1

2.

Bonowskieoo
Bonowskieoo
Bonowskieqo
Bonowskiego

1

2.
3.
4-

Bonowskieqo
Bonowskieqo

5.
6.

lm2l

Cena
szacunkowa

kol.4xkol.5

3,

4.

5.

6

5050/30
5050/31
5050/34
5050/35
5050/37
5050/45

BB7
900

Nr działki

Bonowskieoo
8.
Bonowskieoo
o
Bonowskieoo
10. Bonowskieoo
't1. Bonowskieoo
12. Bonowskiego
13. Bonowskieoo
14. Bonowskieoo
7,

50s0/38
5050/39
5050/46
5050t41
5050/42
5050/43
5050/44
5050/52
5050/53
5050/54

Pow.

Wa rtośó

zł
zł
zl
zł

1162
1652
868
728

80'00 zł
80,00 zł

69 440'00 zł
58 240,00 zł

678
630

80'00 zł
80'00 zł
80,00 zl
80'00 zł

54 240,00 zł
50 400'00 zł
57 440,00 zł

718
718
630
825

80,00 zł

80'00 zł
80'00 zł
80,00 zł

774

696

RAZEM

15.

koryquiacv
7.

80,00
80'00
80,00
80,00

70 960,00
72 o00,0o
92 960,00
132 160,00

Wspólczynnik

Kwota do
budżetu
8.

zł
zł
zl
zł

57 440'00 zł
50 400.00 zł
66 000'00 zł
61 920,00 zl
55 680'00 zł
949 280.00 zł

474 640,00 zł

0,5

Szacunkową wańoŚÓ nieruchomościskorygowano współczynnikiem 0,5 gwarantującym,

iŻ

przyjęta do budzetu kwota dochodow jest wartoŚcią realną"

2.

Z

uwagi na załamanie się, W ostatnich dwóch latach, rynku spzedaży lokali

mieszkalnych, do planowanych dochodóW ze sprzedaży lokali w roku przyszłym przyjęto

niską kwotę 45.000 zł (plan minimum

-

spzedaz jedneoo lokalu

z

uwzględnieniem

bonifikaty).

3.

z nabycia prawa własnościnieruchomości, pzez ich upzednich
uzytkownikow wieczystych i nabywców nieruchomości W trybie bezprzetargowym,
Planuje się przychody

wynikające ze sprzedazy ratalnej, w kwoeie 43.000 zł. Kwota ta opańa jest na danych z
roku bieżącego, a zatem naleŻy uznac jąza realną.

Razem planowane dochody ujęte w

s

770 Wynoszą: 474.000,- + 45.000,- + 43.000,-

562.000,-

Łącznie planowane dochody na 2o1'l rok wynoszą 1.050.000 zł, w tym:

s470
s750
s760

-

250.000 zł

-

200.000 zł

-

38.000 zł

s 770

562.000 zł
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ROCZNA KWOTA SUBWENCJI

częŚc WYRoWNAWcZA
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NEJ DLA GMINY na

2011

15 801 020,00
2 082 246,00

z tego:
-

Kwota podstawowa
Kwota uzupehiająca

cZĘSc RÓWNoWAZĄcA
częsĆ oŚwlRrowR
RocZNA KWoTA WPŁAry Do BUDZETU płŃsrwR
D
L

G
DK

LK

2 082 246,00
0,00
na2011

117 273,00
13 601 501,00
r.

Dochody podatkowe gminy za 2009 r., wg sprawozdania Rb-PDP
Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie Wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
Wskaznik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)
Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju 2a2009 r.
Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
Wskaznik dochodów podatkowvch w kraiu do liczbv mieszkańców w

KALKULACJA KWOry PODSTAWOWEJ

24 410 131,76

WYROWNAWCZEJ

Wskaźnik G
mniejszy niż92% wskaŹnika Gg
od75%iniższy od92'/" wskaznika Gg
vlyższy od4oY" iniewyzszy niŻ75% wskaŹnika Gg
Iub nizszv od 40% wskaŹnika
tre

1.76%*(92"/o*Gg-G)
L. (1 2,92%o*

KALKULACJA KWOTY UZU

w kraju na 1 km2 wg stanu na dzień 31'12.2a09
Gęstość zaludnienia w gminie na 1kmZ Wg stanu na dzień 31.12.2009 r.

r.

KALKULACJA KWOTY WPŁATY na2011
Wskaznik G
większy niz 150% i nie większy niż200% wskaznika Gg
Większy niż20o% i nie większy niz 300% wskaznika Gg
oovwżei 300o/o wskaźnika Go

L.20%.(G-150%-Gg)
L-(1 0%.Gg+25%.(G-200%.Gg))
L.(35%*Go +30%.(G-300%.Go))

y'Vysokośckwoty wpłaty

0,00 zl

s{łąerdzam z god{l<rśc ksetc*mir
z resclą orygłr}#u dokufner*u '

/, {,,'fl,..

r'

Sposób ustalenia kwotv

nie większy niŻ 150"/o wskaŹnika Gg

an.

))

DLA GMIN W KTORYCH G<=150%

a gęstośćzaludnienia

Wącrowlec

Gg+83%.(75%-G g-G
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1 Miasto WĄGRoWlEC
KALKULACJA KWOTY CZĘSC| ROWNOWMĄCEJ SUBWENCJ| OGOLNEJ na2011
dla

DOT_DOM

DOTDOMKl
Lk_1

SR-DOMl
SR_K1

sR_K.l80

SR_NAD1
S_dom
S_domK1
WSP_dom

Kwpl
ProoKwotal

ROWl

DOTDOMK2
Lk_2

SR_DOM2

SR-K2

_K2_90

._NAD2

o dochodach

czĘŚcl RoWNoWMĄcEJ

ROW2

Kwota cz. równoważacei subwencii ooólnei dla ominv - art' 21a Ust. 3 okt 6

KALKULACJA KWow

PIT_r_l

PIT_r_lK

SR_PlTil

SR_PIT_K
sR_PtT_80
SR_u
PlTrl_u
SPlTrl_u

WSP_row
Kwp3

117 273,45zł
172 858 131'76 zł

0,0006784376
324 456 799 zł
220 123.69 zł
117 273.002ł.

0'00 zł
214 103 841'21 zł
1

I 376 785

0'00 zł
11'05 zł

9'95 zł
0'00 zł

krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)

Kwp2
PropKwota2

WSP_dom

75] 342'04 zł

601 209 48o'06 zł
18 790 544
30,29 zl
32'00 zł
25,60 zl
4'69 zł

SUBWENCJ| oGoLNEJ na2011r

dla
n
art
a ust. 1
o dochod
Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2009 r. w gminie
Kwota Wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2009 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich
Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12'2009 r.
Srednia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)
Srednia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DoTDoMK2lLk_2)
90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 'l mieszkańca (90%SR-K2)
Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej

Nadwyżka wydatków na dod' mieszkaniowe W gminie (SR-NAD2-L) art' 21a ust. 3 pkt 3
Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe W gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma
S_dom)
Współczynnik udziału wyd.na dod'mieszk' gminy w nadwyżce wydatkóW (S-dom/S_domK2)
25% kwoty do podziału z cz.równowazącej subwencji ogólnej na 2011 r.
Kwota subwencji równowazącej dla gminy - dod.mieszkaniowe (WSP_dom-Kwp2)

S_dom
S_domK2

r.

Kwoia wydatkÓw na dodatki mieszkaniowe za 2009 r' w gminie
Kwota wydatków na dodatkł mieszkaniowe za 2009 r' w gminach miejskich
Liczba mieszkańców w gminach miejskich Wg stanu na 31.] 2.2009 r'
Srednia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)
Srednia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DoTDoMKllLk_1)
80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)
Nadwyzka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej
krajowej (SR_DOMl -SR*KI 80)
Nadwyzka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie ( SR_NAD1-L) ar1.21a ust. 2 pkt 3
Suma nadwyżek wydatkÓw na dod'mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S-dom)
Wspołczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatkÓw (S_dom/S_domKl)
50% kwoty do podziału z cz. rownowaŻącej subwencji ogólnej na 201 1 r.
Kwota wvnikaiącazal1' 2"la ust' 2 pkt 5 (WSP dom*Kwpl)
Kwota cZ. równoważacei subwencii ooólnei dla ominv - art. 21a Ust. 2 Dkt 6

KALKULACJA KWory

DOT*DOM

art.21a ust.

0'00 zł

-lo5 624 524,14 zł

0,0000000000
162228 400'00 zł
0'00 zł
0'00 zł

czĘŚcl RoWNoWMĄcEJ SUBWENCJ| oGoLNEJ

na 20'11 r
dla omin wieiskich i mieisko-wieiskich ań. 21a ust. 1 okt 3 ustawv o dochodach
Suma dochodów gminy z tyt.: udziałów w PlT, podat. roln., leśn. za 20o9 r.
Suma dochodów gmin w kraju z tyt':udziałów w PlT, podat. roln., leśn'za 20o9 r'
Srednia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca W gminie (PlT_r-l/L)
Srednia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PlT_r_lK/Lk-2)
80% średniejkrajowej WW' dochodóW dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR-P|T-K)

Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR-P|T-80-SR-P|T'1)
Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR-u*L)
Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma P|Trl-u
Wspołczynnik udziału kwoty uzupełniającej W sumie uzupełnienia (PlTrl_uiSPlTrl_u)
25% kwoty do podziału z cz' równoważącej
ogólnej na 201 1 r
z arI- 21a ust. 3 Dkt 5

)

- arl.21a ust. 4 okt 7

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2o11r' KWoTY DocHoDoW Z TYTUŁUUDZIAŁUWEWPŁWVACH
DOCHODOWEGO OD osoB
NK Nalezny podatek dochodowy od osób tizycznych za 20o9 r' w kraju
NG Nalezny podatek dochodowy od osób tizycznych zamieszkałych w gminie za 2009 r '
(NG/NK)
z Wskaznik należnego podatku doch. od osób fizycznychza2009 r.
PP Planowane udziałV Wszvstkich omin w PlT na 2011 r. (37 '12%)
PU Planowane udziałv ominv w podatku dochodowym od osób fizycznvch na 2011 r. (PP"Z\

Strona2l2

0'00 zł

8 382 398 391

zł

'05
0'00 zł
432,60 zl

346'08 zł
0'00 zł
0'00 zł
zł
424 431 147
'10
0,0000000000
162 228 4o0 zł
0'00 zł

Z PODATKU
52.802.056.521,47 zl
30 845 939'00 zł
0,0005841 8064
21 934 579 200 zl

12 813 757.0o zł

