Zalządzenie Nr 1321201 2
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 19 grudnia 2012 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie ustatenia pIanu finansowego dla zadańz zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego ustawami na 2012 rok

o

Na Podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z pożn.zm.)

Burmistrz Miasta Wągrowca ustala
§

1.

co

następuje:

W zarządzeniu Nr 312012 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 05 stycznia 2012 roku

w sPrawie ustalenia planu finansowego zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych
zadan
zleconYch jednostce samoządu terytorialnego ustawami na 2012 rok zmienio iym zaządzeniem:
*

*

Nr 15/2012zdnia 09 lutego 2012roku

Nr 33/20,12zdnia 23 kwietnia 2012 roku
*
Nr 5212012 z dnia 21 czerwca 2012 roku
*
Nr 56/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku
" Nr7212012zdnia 3,t lipca 2012roku
*
Nr 10212012 z dnia 30 pażdziernika 2012 roku
*
Nr 12312012 z dnia 19 listopada 2012 roku
wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:
"§

1. Ustala się plan

finansowy dla zadan zzakresu administracji rządowej
oraz innych zadan zleconych jednostce samoządu terytorialnego ustawami na rok2Q12

w następujących wielkościach:

1)

dochody

8167 546zł

w tym:

a)
b)

2)

dotacje stanowią kwotę
dochody budzetu państwa stanowią kwotę

8 025 946 zł
141 600 zł

wydatki
zgod

n

8 025 946

zł

ie z załącznikiem"

się

§

2. Wykonanie zarządzenia powierza

§

3. Zaządzenie wchodzi w życie z dniem

Skarbnikowi

podjęcia.

F"ą

Z

r,.1,1islti

Strona
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Załącznik
do zarządzenia Nr 13212012
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 19 grudnia 2012 roku

Plan finansowy dla zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
Dochody

na

ogółem:

2012 rok
8 ffi7 546 zl

w tym:

* dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań z zakresu administracji ządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
* dochody budźetu państwa
w tym:

dz.852

85203
85212

8 025 946

zł

'l41 600 zł
§ 0830
§ 0970
§ 0980

Dział 010 Rolnictwo iłowiectwo

6 700 zł

40 000 zł
94 900 zł

3 621 zł

pozostała działalnośc

01

095

3 621 zł

Dotacje ce|owe otrzymane z budżetu państwa
na realizaĄę zadan biezących z zakresu
administracji ządowej oraz innych zadan

zleconych gminie ustawami

2010

Dział 750 Administracja publiczna

3 621 zł

158 200 zł

urzędy woiewódzkie

75011

158 200 zł

Dotacje celowe otzymane z budzetu państwa
na realizację zadan bieżących z zakresu
administracji ządowej oraz innych zadan

zleconych gminie ustawami

2o10
Strona 2

158 200 zł

Dzlał 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

4260 zł

Uzędy naczelnych organów władzy

państwowei, kontroli i ochronv prawa

75101

4 260 zl

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizacjęzadań biezących z zakresu
administracji ządowej oraz innych zadan

zleconych gminie ustawami

2010

Dział 852 Pomoc społeczna

4 260 zł

7 859 865

Ośrodkiwsparcia

85203

337

zł

365zł

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa
na realizaĄę zadan bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami

2o1o

swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

85212

337 365 zł

7 385 000 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizaĄę zadań biezących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan

zleconych gminie ustawami

2o10
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7 385 000 zł

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

85213

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

pozostała działalnośó

36 500 zł

2010

85295

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

36 500 zł

10'1 000

2010

Wydatkiogółem

101 000 zł

8 025 946

Dział 010 Rolnictwo iłowiectwo

zł

zł

3 621 zł

pozostała działalność

01095

3 621 zł

Zakup usług pozostałych

4300

71zł

Rózne opłaty i składki

4430

3 550 zł

Dział 750

Administracja publiczna

158 200 zł

Urzędy woiewódzkie

75011

158 200 zł

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

4010

134 480 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

20 427 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

3 293 zł
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Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organow władzy
państwowei, kontroli i ochrony prawa

4260 zł

4 260 zł

75101

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

608 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

88 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

3 564zł

Dział 852

7 859 865 zł

Pomoc społeczna

337 365 zł

85203

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

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośópożytku publicznego

świadczeniarodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emervtalne i rentowe z ubezoieczenia społ.

2360

337 365 zł

7 385 000 zł

85212

Świadczenia społeczne

31 10

6 968 450zł

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

4010

160 000 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

13 482 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

223 000 zł

Składki na Fundusz Pracy

4120

4 000 zł

Zakup usłu g pozostałych

4300

10 598 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

4440

5 470 zł
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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

36 500 zł

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

pozostała działalność

85295

Świadczenia społeczne

36 500 zł

10'1 000 zł
31 10

101 000 zł
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