ZARZADZENIE NR {35 I2O'IO
BURMlsTRzA MlAsTA WĄGRoWGA
z dnia 23 listopad a 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

Na podstawie ań. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 0B marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U' z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z poŹn' .^.
')) oraz art.257 usiawy
z dnję 27 sie.rpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 1 57 poz. 1240 z póżi.
zm.'') Burmistrz Miasta Wągrowca postanawia:

S 1. W uchwale z dnia 29 grudnia 2009 roku Nr XXXV|lt266t2}Og Rady Miejskiej
Wągrowcu w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok zmienionój ucńwałą
Nr XXXlXl278l2010 z dnia 31 marca 2010 roku, Nr XLll286t2O1O z dnia Zti kwietnia
2010 roku, Nr Xllli295l2010 z dnia 25 mĄa 2010 roku, Nr Xllll/3ool2o1o z dnia
29 czerwca 2010 roku, Nr XLVl/312l2010 z dnia 13 sierpnia 2010 roku, zarządzeniem
Burmistrza Miasta Wąrowca Nr 103/2010 z dnia 07 września 2010 roku, uchwiłą Rady
Miejskiej Nr XLVll/31812010 z dnia 30 września2010 roku' Nr XLVlll/326l2O1o z onii

W

28 paŹdziernika 2010 roku wprowadza

1) wS

się

następujące zmiany.

1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

,1. Ustala się dochody budzetu miasta Wągrowca na 2010
z tego:
dochody biezące w
dochody majątkowe w

kwocie
kwocie

2)

3)

4)

5)

rok w wysokości
59 037 228 zł

53 247 741 zł
5 7B9 4B7 zł"

załącznik Nr 1 do uchwały budzetowej ulega zmianie zgodnie zzałącznikiem Nr
do niniejszej uchwały;

W

s

1

1 ust. 2 pkt.1 kwotę,,7 565 207 zł" zastępuje się kwotą ,,7 607 358 zł'';

w S 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,1. Ustala się wydatki budzetu miasta Wągrowca na 2010

rok w wysokości
60 431 328 zł"

załącznik Nr 2 do uchwały budzetowej ulega zmianie zgodnie zzałącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały;

6) w

$ 2 ust. 2 pkt'1 kwotę ,,45 B97 507

zł" zastępuje się kwotą

,,45

986 335

7) w $ 2 ust. 2 pkt' 1a kwotę

,,16

8) w S 2 ust. 3 pkt.1 kwotę

565 207 zł" zastępuje się kwotą ,'7 607 358 zł";

,,7

zł";

606 843 zł" zastępuje się kwotą ,,16 606 343

zł,,;

9) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV|l/266/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
29 grudnia 2009 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały'

$ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca'

$ 3.

Zarządzenie wchodziw zycie z dniem podjęcia.

TRZ
11łilczvński

1)

w Dz' lJ. z 2OO2 roku Nr 23
Nr 113 po2.984, Nr 153 poz. 1221, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 roku Nr 80 poz. 7'17 Nr 162 poz. 1568 22004 roku Nr 116 poz. 1203 Nr 167 poz.
1759, 22005 Nr 172 po2.1441, 22006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 1B'1 po2.1337 z2OO7 Nr 48
po2.327, Nr 138 poz. 974 i Nll73 poz. 1218 2 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.
1458 22009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, 22010 roku Nr 28 po2.142, Nr 40 poz.23O,
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone

poz.220,

Nr

62

poz.

558,

Nr 106 po2.675.

2)

zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz' U. z2O1O

roku

Nr

28,

poz. 146'

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 135 l 2010
Burmistrza Miasta Wąrowca
z dnia 23 listopada2010 roku

W

załączniku Nr 1
dnia 29 grudnia
dochodów:

z

Dział

Rozdział

010 * Rolnictwo
łowiectwo
010

-

i

01095 - Pozostała
działalność

s
2010

ogółem:

-

Pomoc
społeczna
852

do uchwały Nr XXXV|l126612009 Rady Miejskiej W Wągrowcu
2009 roku wprowadza się następujące zmiany po stronie

852 _ ogółem:

ZwiększvÓ

Zmnieiszvc

2 651
2 651

85212 - Swiadczenia
rodzinne, świadczenie z
fund uszu alimentacyjnego
oraz składki na
ubezpieczen ia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społeczneqo

2010

85213 _ Składki na
ubezpieczen ie zd rowotne
opłacane za osoby
pobierające niektore
świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące W
zajęciach w centrum
integracji społecznej

2010

85214 - Zasiłki i pomoc w
naturze oraz składki na
ubezpieczen ia emerytalne
i rentowe

2030

40 000

500

46 677

86 677

500

zena I zmn

Dochody łącznie

59 037 228

w tym:

Dotacje celowe otrzymane

z

budzetu państwa na

7 607 358

Dotacje celowe otrzymane

z

budzetu państwa na

1 898 903

Dotacje celowe otrzymane

z

budzetu państwa na

3 566 500

z gminy na zadania biezące
podstawie porozumień między

420 599

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezące
podstawie porozumień miedzy
realizowane
jed nostkam i samorząd u terytorialnego

1 000

realizację zadan z zakresu administracji rządowe1 oraz
innych zadan zleconych gminie ustawami
realizację własnych zadan biezących gmin

realizai1ę inwestycji i zakupow inwestycyjnych własnych

gmin

Dotacje celowe otrzymane

realizowane

na

jed nostkam i samorząd u terytorialnego

na

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 135 l2010
Burmistrza Miasta Wąrowca
z dnia 23 listopada2010 roku

\N załączniku Nr

z

dnia 29 grudnia

wydatków:

Zadania zlecone

010 - Rolnictwo
łowiectwo

-

i

01095 - Pozostała
działalność

s
4300
4430

oqółem:

-

Pomoc
społeczna
852

do uchwały Nr XXXV|l126612009 Rady Miejskiej W Wągrowcu
2009 roku wprowadza się następujące zmiany po stronie

Rozdział

Dział

010

2

Zwiekszvć

Zmnieiszvó

52
2 599

2 651
Zadania zlecone
85212 - Swiadczenia

rodzinne, świadczenie z
fu nd uszu alimentacyjnego
oraz składki na
u bezpieczen ia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społeczneoo
85213 _ Składki na
ubezpieczen ie zd rowotne
opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące W
zajęciach w centrum
integracji społecznej

3110

40 000

4130

500

Zadania własne

85214 - Zasiłki i pomoc w
naturze oraz składki na
ubezpieczen ia emerytalne
i rentowe

852 _ ooółem

3110

46 677

86 677

500

ogółem wydatki
w tym:

*
*

zadaniawłasne
zadania zlecone
w tym finansowanie ze środków własnych

60 431 328
52 608 248
7 823 080

215722

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 135 I 2010
Burmistrza M iasta Wągrowca
z dnia 23 listopada 2010 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 rok
Dochody ogółem:

7 614158zł

w wm:

dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację
zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan

zleconych gminie ustawami
dochody budżetu państwa

7 607 358 zł
6 800 zł

w tym:

85203
85212
85228

d2.852
dz.852
dz.852

S 0830
S 0970

S 0830

Dział 010 Rolnictwo iłowiectwo

2000 zł

0zł

4 B00 zł

3 926 zł

Pozostała działalność

0'1095

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizaĄę zadan biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan
zleconvch ominie ustawami

3 926 zł

2010

Dział 750 Administracja publiczna

3 926 zł

167 393 zł

Urzędy wojewódzkie

75011

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizaĄę zadań biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan
zleconvch ominie ustawami

158 200 zł

2010

Strona

1

15B 200 zł

Spis powszechnv i inne

75056

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizaĄę zadan biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan
zleconvch ominie ustawami

9 193 zł

2010

9 193 zł

Dział 75'| Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

fiS

419

zł

Urzędy naczelnych organów władzy
oaństwowei. kontroli i ochronv orawa

75101

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizaqę zadan biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan
zleconvch ominie ustawami

4 160 zł

2010

Wvborv Prezvdenta Rzeczoosoolitei Polskiei

75107

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizai1ę zadań biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan
zleconvch qminie ustawami

44 384 zł

2010

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmikow
wojewodztw, wybory wojtow, burmistrzow i prezydentów miast oraz referenda gminne,
oowiatowe i woiewodzkie
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizacjęzadan biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan
zleconvch qminie ustawami

75109

44 384 zł

56 875 zł

2010

Strona 2

4 160 zł

56 875 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

7 330 620

ośrodkiwsparcia

85203

zł

380 520 zł

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa

na realizaĄę zadań biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami

2010

380 520 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz skład ki na u bezpie czenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
85212

soołeczneqo
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizaĄę zadan biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami

6 876 600 zł

2010

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

85213

6 876 600 zł

15 500 zł

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa

na realizaĄę zadan biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami

2010

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

85228

15 500 zł

58 000 zł

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa

na realizaĄę zadan biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

2010

Strona 3

58 000 zł

Wydatkiogółem

Dział 010

7 607 358 zł

Rolnictwo iłowiectwo

3 926

Pozostała działalnośÓ

01095

zł

3 926 zł

Zakup usług pozostałych

4300

77 zł

RÓzne opłaty i składki

4430

3 849 zł

Dział 750

Administracja publiczna

167 393 zł

75011

Urzedv woiewódzkie

158 200 zł

Wynag rodzenia osobowe pracown ikow

4010

134 480 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

20 427 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

3 293 zł

Sois oowszechnv i inne

75056

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

9 '193 zł
3020

5 000 zł

o wyn ag rodzeń

3040

1 000

Składki na ubezpie czenia społeczne

4110

1 085 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

175 zł

Wynag rodzenia bezosobowe

4170

1 133zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

400 zł

Zakup usług pozostałych

4300

150 zł

Podróze służbowekrajowe

4410

250 zł

Nagrody o charakterze szczególnym nie

zaliczone

d

Strona 4

zł

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

'l05 419 zł

Urzędy naczelnych organow władzy
oaństwowei. kontroli i ochronv orawa

75101

4 160 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

526 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

85 zł

Wynagrodzen ia bezosobowe

4170

3 465 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

84 zł

Wvborv Prezvdenta Rzeczoosoolitei Polskiei

75107

44 384 zł

Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych

3030

24 750 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

1922zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

310 zł

Wynag rodzen ia bezosobowe

4170

12 652 zł

Zakup materiałow i wyposazenia

4210

1 600

Zakup usług pozostałych

4300

2900 zł

Podróze słuzbowe krajowe

4410

250 zł

RÓzne wydatki na rzecz osob fizycznych

3030

30 920 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

1 973 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

300 zł

Wynagrodzen ia bezosobowe

4170

12 9B2 zł

Zakup materiałów i wyposazenia

4210

zł

Wybory do rad gmin, rad powiatów isejmikow
wojewÓdztw, wybory wójtów' burmistrzow i pre-

zydentow miast oraz referenda gminne,

Strona 5

1 300

zł

Zakup usług pozostałych

8 650 zł

PodroŻe słuŻbowe krajowe

Dział 852

750 zł

Pomoc społeczna

7 330 620 zł

oŚrodkiwsparcia

85203

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

380 520 zł

2820

380 520 zł

Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
6 876 600 zł

Swiadczenia społeczne

31 10

6 589 802zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

141 612 zł

Dodatkowe wynag rodzen ie roczne

4040

11 768 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

103 700 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

3 500 zł

Zakup materiałow i wyposazenia

4210

870 zł

Zakup energii

4260

4 800 zł

Zakup usług zdrowotnych

4280

230 zł

Zakup usług pozostałych

4300

15 000 zł

opłaty z tytułu zakupu usług
telekom unikacyjnych telefon i stacjonarnej

4370

180 zł

Podroze słuzbowe krajowe

4410

100 zł

i

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

4 5o0 zł

Strona 6

Szkolenia pracownikow niebędących
członkami korpusu słuzby cywilnej

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

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

15 500 zł

4130

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
ooiekuńcze

85228

Świadczenia społeczne

58 000 zł
31't0

Strona 7

15 500 zł

58 000 zł

UZASADNIENIE
DozARzĄDzENIA NR 135 l2010
BURMlsTRzA MlAsTA WĄGRoWGA
zdnia 23 listopada2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.l-3.3011-357l10 z dnia 27 pażdziernika 2O1o
roku zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę
2 65.,l zł
z przeznaczeniem na zwrot częścipodatku akcyzowego zawańego W cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentow rolnych.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.l-4.301 1-422110 z dnia 15 listopada 2010
roku zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę
40 000 zł
z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z u bezp ieczenia społecznego.

Pismem jak wyŻej Wojewoda Wielkopolski zmniejszył plan dotacji celowej na

zadania zlecone o kwotę
Zmniejszenie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne.

500 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.l-2.301 1-420110 z dnia 18 listopada 2O1O
roku zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę
46 677 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań dotyczących wypłat zasiłków
okresowych.

oprocz załącznika Nr 1 o dochodach i Nr 2 o wydatkach zmianie ulega załącznik
Nr 3 do uchwały określającyplan dochodow i wydatkow związanych z realizacją
zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostce

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Biorąc powyzsze pod uwagę zachodzi koniecznośćdokonania zmian w budzecie.

