Zarządzenie Nr 1't2 I2011

Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
o zmianie zarządzenia

samorządu terytorialnego ustawami

na 2011

rok

ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z pÓżniĄszymi zmianami)
publicznych
finansach

Na podstawie ań. 249

o

Burmistz Miasta Wągrowca ustala

co

następuje:

W zarządzeniuNr 7t2O11 Burmistza Miasta Wągrowca z dnia 10 stycznia 20'11 roku
w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji ządowej
oraz innych zadan zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2011 rok
s

1.

zarządzeniem'.
Nr 18 / 2011 z dnia 31 stycznia 20't1 roku
Nr 47 t 20112 dnia 31 marca 2011 roku
Nr 62 / 2011z dnia 23 mąa2011 roku
Nr 70 / 2011 z dnia 09 czerwca 2011 roku
Nr 76 / 2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku
Nr 85 / 20112 dnia 19 liPca2011 roku
dotychczasowy zapis $ 1 otrzymuje brzmienie:

zm ien ionym

''s

1. Ustala

się ptan finansowy dla zadań z zakresu

riądowej oraz innych zadań zleconych jednostce samoządu

administracji
terytorialnego ustawami

na rok 2O11 w następujących wielkościach:

1)

7 465252zł

dochody
w tym:

a)
b)

2)

dotacje stanowią kwotę

dochody budżetu państwa stanowią kwotę

7 382152zł

wydatki
zg od

n

i

e

7 382152zł
83 100 zł

z załączniki e m d o n

i

n i ej

sze

g

o zarządzenia."

się

Skarbnikowi Miejskiemu'

s

2. Wykonanie zarządzenia powierza

s

3. Zaządzenie wchodzi W Życie z dniem

Strona

1

podjęcia'

Załącznik
do zaządzenia Nr 112l 2011
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 30 września 2011 roku

Plan finansowy dla zadań z

zakresu
jednostce
zleconych
administracji rządowej oraz innych zadań
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 201'l rok
7 465 252zł

Dochody ogółem:
WryM
dotacje celowe otzymane z budŻetu państwa na realizację
zadań z zakr esu ad m n istracj i rząd owej oraz n nych zadań
zleconych gminie ustawami
dochody budzetu państwa
i

i

w tym:

d2.852
d2.852

85203
85212

852

85228

7 382 152 zł
83 100 zł
S 0830
S 0970

s 0e80
S 0830

000zł

60 000 zł
6 600 zł

646 zł

Dział 010 Rolnictwo iłowiectwo

Pozostała działalność

5 500 zł
11

646 zł

01095

Dotacje celowe otrzymane z budŻetu państwa
na realizaĄę zadan bieŻących z zakresu
administracji ządowej oraz innych zadań

2010

zleconvch qminie ustawami

646 zł

206 38'l zł

Dział 750 Administracja publiczna

158 200 zł

75011

Urzedv woiewÓdzkie
Dotacje celowe otzymane z budżetu państwa
na realizacj ę zadan biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconvch qminie ustawami

2010
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158 200 zł

Spis powszechnv i inne

48 181 zł

75056

Dotacje celowe otrzymane z budŻetu państwa
na realizacj ę zadań biezących z zakresu
administracji ządowej oraz innych zadań
zleconvch ominie ustawami

2010

48 181 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy

47 889zł

4 140 zł

75101

państwowei, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieŹących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań

2010

zleconvch ominie ustawami

43749 zł

75108

Wvborv do Seimu i Senatu
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizaĄę zadan biezących z zakresu
administracji ządowej oraz innych zadań
zleconvch qminie ustawami

4 140 zł

2010

Dział 852 Pomoc społeczna

43749 zł

7 127

335 520 zł

85203

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

2010
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236zł

335 520 zł

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

85212

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

6 711 299 zł

2010

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

85213

6 711 299 zł

19 490 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

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

2010

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

85228

19 490 zł

60 927 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizaĄę zadań biezących zzakresu
administracji ządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

2010

Wydatkiogółem

Dział 010 Rolnictwo iłowiectwo

7 382 152

zł

646

zł

646 zł

01095

Pozostała działalnoŚÓ

60927 zł

Zakup usług pozostałych

4300

13 zł

Różne opłaty i składki

4430

633 zł
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Dzlał 750

Administracja publiczna

206 381 zł

Urzedv woiewódzkie

75011

158 200 zł

Wynag rodzenia osobowe pracownikow

4010

134 480 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

20 427 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

3 293 zł

Sois oowszechnv i inne

48 181 zł

75056

Wynag rodzenia osobowe pracownikow

3020

25 685 zł

Nagrody o charakterze szczególnym
niezaliczone do wynag rodzeń

3040

13 570 zł

Skład ki na ubezpie czenia społeczne

4110

1025zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

165 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

6736 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

150 zł

Podróże służbowekrajowe

4410

850 zł

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

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
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47 889 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

75108

Wvborv do Seimu i Senatu

43749 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3030

16 830 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

2 661 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

409 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

17 719 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

2 800 zł

Zakup usłu g pozostałych

4300

2670 zł

PodrÓze służbowekrajowe

4410

660 zł

Dział 852

Pomoc społeczna

7 127 236 zł

85203

ośrodkiwsoarcia

335 520 zł

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,
na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnoŚÓ poŻytku publicznego

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emervtalne i rentowe z ubezpieczenia
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2360

335 520 zł

6 711 299 zł
1 540 zł
6 351 000 zł

Świadczenia społeczne

173 622 zł

Wynag rodzenia osobowe pracownikÓw
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Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

13 613 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

120 826 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

4 488zł

Zakup materiałÓw i wyposażenia

4210

10 000 zł

Zakup energii

4260

5700 zł

Zakup usług remontowych

4270

500 zł

Zakup usług zd rowotnych

4280

400 zł

Zakup usłu g pozostałych

4300

19 700 zł

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

4370

24o zł

PodróŻe służbowekrajowe

4410

700 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

5 470 zł

Szkotenia pracowników niebędących
członkami korpusu służbycywilnej

3 500 zł

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

85213

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

ooiekuńcze

19 490 zł

60 927 zł

85228
31 10

Świadczenia społeczne

19 490 zł

60 927 zł

'{-_7-
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'ilczvński

