Zarządzenie Nr

l 2011
Wągrowca
20'|.1 roku

136

Burmistrza Miasta
z dnia 16 listoPada

zakresu
sprawie ustalenia projektu Planu finansowego dla zadań z jednostce
oraz innych zadań zleconych
administracji rządowej
samorządu terytorialnego ustawami na 2012 rok

w

podstawie ań' 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póŹniejszymi zmianami )

Na

o

Burmistrz Miasta Wągrowca ustala

co

następuje:

Ustala się projekt planu finansowego dla zadań z zakresu administracji
terytorialnego ustawami
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
na rok 2012 w następujących wielkościach:
$ 1.

7 708767

dochody

1)

w tym:

a)
b)

7 567 167 zł
141 600 zł

dotacje stanowią kwotę

dochody budżetu państwa stanowią kwotę

7 567 167 zł

wydatki

2)

zg od

nie z załącznikiem

-

$2'WykonaniezaządzeniapowiezasięSkarbnikowiMiejskiemu'

3. Zarządzenie wchodzi
od 01 stYcznia 2012 roku.
$

zł

W

Życie z dniem podjęcia

Strona

1

z mocą obowiązującą

Załącznik
do zaządzenia Nr 13612011
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 16 listopada 201 1 roku
Projekt planu finansowego dla zadań z zakresu
administracji rządowĄ oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok
Dochody

ogółem:

7 708767 zł

w tym:

dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację
zadańzzakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

7 567 167 zł
'l41 600 zł

dochody budŻetu państwa
w tym:

dz.852

85203
85212

S 0830
S 0970

s 0e8o

'l58 200 zł

Dział 750 Administracja publiczna

l

6700 zł
40 000 zł
94 900 zł

158 200 zł

75011

lrzedv woiewódzkie

Dotacje celowe otzymane z budŻetu państwa
na realizację zadań bieŻących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan
zleconvch qminie ustawami

2010

158 200 zł

Dział 751 Urzędy naczetnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

Uzędy naczelnych organÓw władzy

naństwowei. kontroli i ochrony prawa

4260 zł

4260 zł

75101

Dotacje ce|owe otrzymane z budzetu państwa
na realizacjęzadań bieŻących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconvch qminie ustawami

_-------

2010
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4 260 zł

7 404707 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

340 200 zł

85203

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

2010

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
al mentacyjnego oraz skład ki na ubezpie czenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
soołeczneoo

340 200 zł

i

7 042 980 zł

85212

Dotacje cetowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

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

2010

21 527 zł

85213

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na reatizację zadań bieŻących z zakresu
administracji ządowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami

2010
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7 042 980 zł

21 527 zł

7 567 167 zł

Wydatki ogółem

158 200 zł

Dział 750 Administracja publiczna

158 200 zł

75011

Urzedv woiewódzkie

Wynagrodzenia osobowe pracowni ków

40'10

134 480 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

20 427 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

3 293 zł

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

Uzędy naczelnych organów władzy

4 260 zł

4 260 zł

75101

oaństwowei' kontroli i ochrony prawa
Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

542zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

87 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

3 564 zł

Zakup materiałów i wyposaŻenia

4210

67 zł

Dział 852

7 404707 zł

Pomoc społeczna

340 200 zł

85203

oŚrodkiwsparcia
Dotacje celowe z budŻetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie arl.221 ustawy
na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnoŚÓ pożytku publicznego
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2360

340 200 zł

Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emervtalne i rentowe z ubezpieczenia społ.

7 042 980 zł

85212

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020

ozł

Świadczenia społeczne

3'110

6 661 691 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowni ków

4010

148 551 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

13 992 zł

Skład ki na ubezpie czenia społeczne

4110

194 426 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

3 424 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

1 771 zł

Zakup energii

4260

3 000 zł

Zakup usług rem ontowych

4270

0zł

Zakup usłu g zd rowotnych

4280

0zł

Zakup usług pozostałych

4300

9 700 zł

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

4360

50 zł

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

4370

50 zł

PodróŻe służbowekrajowe

4410

200 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

4440

625 zł

Szkolenia pracowni ków niebędących
członkami korpusu służbycywilnej

4700

3 500 zł

Strona 5

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

21 527 zł

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

21 527 zł

TTąZ
lłilt'zyński
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