ZARZĄDZENIE NR 231/2013
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 07 stycznia 2013r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych ( Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) oraz
art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
DZ. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) oraz § 6 ust. 4 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. z 2006 roku Nr 135 poz. 955)
Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:
§ 1
1. Przyjąć plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Urząd
Gminy według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez
Ośrodek Pomocy Społecznej według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Przyjąć plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych według załącznika nr 3
do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z mocą obowiązującą
w roku budŜetowym 2013

Z upowaŜnienia Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Aleksandra Ignaszak

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr 231/2013 Wójta Gminy Walim

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE WALIM
NA 2013 ROK REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY

DOTACJE
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Rozdział 75414 - Obrona cywilna
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
OGÓŁEM DOTACJE
WYDATKI
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet
§ 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
§ 4410 - PodróŜe słuŜbowe krajowe
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu słuŜby cywilnej
DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Rozdział 75414 - Obrona cywilna
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia
OGÓŁEM WYDATKI

69.019,-zł
69.019,-zł

69.019,-zł

1.000,-zł
1.000,-zł

1.000,-zł
70.019,-zł

69.019,-zł
69.019,-zł
37.820,-zł
4.992,-zł
7.360,-zł
1.049,-zł
5.000,-zł
5.000,-zł
1.200,-zł
1.500,-zł
4.000,-zł
1.098,-zł
1.000,-zł
1.000,-zł
1.000,-zł
70.019,-zł

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 231/2013 Wójta Gminy Walim

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE WALIM
NA 2013 ROK REALIZOWANYCH PRZEZ
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

DOTACJE

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami

1.923.400,-zł

1.914.000,-zł

1.914.000,-zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9.400,-zł
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
9.400,-zł

OGÓŁEM DOTACJE

1.923.400,-zł

WYDATKI
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 3110 - Świadczenia społeczne
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
§ 4300 - Zakup usług pozostałych

1.923.400,-zł

1.914.000,-zł
1.791.580,-zł
48.100,-zł
72.520,-zł
1.030,-zł
770,-zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9.400,-zł
§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne
9.400,-zł

OGÓŁEM WYDATKI

1.923.400,-zł

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 231/2013 Wójta Gminy Walim

DOCHODY
związane z realizacją zadań zleconych podlegające
odprowadzeniu do budŜetu państwa.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.000,-zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

1.000,-zł

§ 0690 - Wpływy z róŜnych opłat

1.000,-zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

37.000,-zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

37.000,-zł

§ 0970 - Wpływy z róŜnych dochodów

1.000,-zł

§ 0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego

36.000,-zł

OGÓŁEM DOCHODY

38.000,-zł

1

