
WOJT GMINY CZARNKÓW
ul. Rybaki 3

\54.7OQCZAR N K6w

Zarządzenie Nr 154/111/2013

Wójta Gminy Czarnków

z dnia 02 stycznia 2013 roku.

w sprawie: planu finansowego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 12401 z póź. Zm.L zarządzam co następuje:

§1. Ustalam plan finansowy na 2013 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie

z załącznikiem 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Ustalam plan dochodów na 2013 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu

państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy (zarnków.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 201Or. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96 poz.G20, Nr 238 poz.

1578, Nr 257 poz.l72G, Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429.



Załącznik Nr l
do Zarządzenia Wójta Gminy Czamków

Nr 154/lll12012 z dnia 02 stycznia 2013 roku

Plan dotacji związany z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami na 2013 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone
750 Administracja publiczna 79900,00

75011 Urzędy wojewódzkie 79900,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z 79900,00
budżetu państwa na real izację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

852 Pomoc społeczna 3476298,00

85212 Swiadczenia rodzinne, 3466500,00
świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i

~
rentowe z ubezpieczenia
społecznego

2010 Dotacje celowe otrzymane z 3466500,00
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

85213 Składki na ubezpieczenie 9798,00
zdrowotne opłacane za osoby
pobierajace niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji
społecznej.

2010 Dotacje celowe otrzymane z 9798,00
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawarni

Razem 3556198,00

Strona:



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Czarnków

Nr 154/III/2012 z dnia 02 stycznia 2013 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresn administracji rzadowej zleconych gminie i innych zleconych ustawarni na 2013 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone
750 Administracja publiczna 79900,00

75011 Urzędy wojewódzkie 79900,00

4010 Wynagrodzenia osobowe 61962,00
pracowników

I 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4821,00

4110 Składki na ubezpieczenia ł 1480,00
społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 1637,00

852 Pomoc społeczna 3476298,00

85212 Swiadczenia rodzinne, 3466500,00
świadczenia z funduszu

~
alimentacyjneego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego

3110 Swiadczenia społeczne 3283151,00

4010 Wynagrodzenia osobowe 54950,00
pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4668,00

4110 Składki na ubezpieczenia 83999,00
społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 1441,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1434,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 184,00

4260 Zakup energii 1420,00

4270 Zakup usług remontowych 63,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 25000,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci 520,00
Internet

4370 Opłata z tytułu zakupu usług l 525,00
telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej.

I 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00

I 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2845,00
świadczeń socjalnych

I
4700 Szkolenia pracowników 1000,00

niebędącycb członkami korpusu
służby cywilnej

85213 Składki na ubezpieczenie 9798,00
zdrowotne opłacane za osoby
pobierajace niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji
społecznej.

4130 Składki na ubezpieczenie 9798,00
zdrowotne

Razem 3 556 198,00

Strona:



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Czarnków

Nr l 54/Ill/2012 z dnia 02 stycznia 2013 roku

Dochody związane Z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
852 Pomoc społeczna 78700,00

85212 I Swiadczenia rodzinne, 78700,00
świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego

0970 Wpływy z różnych dochodów 2700,00

0980 Wpływy z tytułu zwrotów 76000,00
wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego

Razem 78700,00

Strona: 1


