
BURMISTRZ
Miasra sulei6wek
woj mxzowieokjc

ZARZ4DZENIE NR 88M.0050,2.201 3
BURMISTRZA MIASTA SULEJOWEK

z dnia 7 stycznia 2013 r.

w sprawie: opracowania planu linansowego zadari z zakresu administracji rzQdowei
oraz innych zadari zleconych odrpbnymi ustawami oraz planu dochod6w
rwi4zanych z realizacj4 zadari zleconych dla Miasta Sulej6wek na 2013 rok

Na podstawie:
art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27
Nr 157 poz. 1240 zp62n. zm.')

- Uchwaly Bud2etowej na rok
z dnia21 |.]'ndnia20l2 t.

iierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.

1990 roku o samorz4dzie gminnlm

2013 Miasta Sulej6wek Nr XXXVII/2'78D012

- a1t.30 ust.2 pkt 4 i aft. 61 ust.l ustawy z dnia 8 marca

1Dz.  U.  z  2001 r .  \ r  142 poz .  l5s Izp6 in .zm )

- $ 8 ust. 5 rozporz4dzenia Minislra Finans6w z dnia 7 grudnia 2010 r' w spnwie sposobu

irowadzenia gospoa-U finansowej jednostek budzetowych i samorz4dowych zaklad6w
budzetowych (Dz. U. Nr 241 poz. 1616) zarz4dza siQ, co nastQpuje:

$ 1. Ustala sig plan finansouy zadaii z zakesu administracji rz4dowej oraz innych zadan

zleconych jednostkom samorzqdu teq'torialnego odrgbnl'rni ustawami na2013 rok o 1d6rym mowa

w zal4czniku Nr 1 do niniejszego zarz4dzenia.

$ 2.Ustala siQ plan dochod6w zwiqzanych z rcali,zaciq zadari zleconych z zaloesu
adrninisiracji rz4dowej oraz innych zadan zleconych jednostkom samorz4du ter''torialnego
odrqbnymi ustawami na2013 rok o L16rym mowa w zal4cz'fku Nr 2 do niniejszego zafl4dzenia'

$ 3. Wykonanie zarz4dzenia powierza siq Skarbnikowi Miasta Sulej6wek

$ 4. Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zmiany tekstu jednolitego wyrnienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. V. z 2002 r. Nr 23' poz 220, Nr 62,
poz. sSi,  Wr l t : ,  poz. er4, Nr 153, poz. 12'71 iNr2l4,poz. i806,22003r Nr80,poz 7-17 iNr 162'poz i568,

i  zoo+ , .  t l '  toz. ob' .  1055 i  Nr I  l6 poz. 1203, z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441 i  Nt 17s'  poz. 1457,22006 r.Nr r1'poz

1 2 8 i N r 1 8 1 , p o z .  1 3 3 7 , z 2 0 0 7 r . N r 4 8 , p o z . 3 2 7 , N r I 3 8 , p o z . 9 7 4 i N r 1 ' 1 3 ' p o ' . 1 2 1 a . 2 2 0 0 8 ( . N r 1 8 9 , p o z  l i I I

i Nr 223, poz. 1458, z 200qr. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz l24l oraz z 2010 r' Nr 2a' poz 142 i 146 i Nr 40,
poz. 230 i  Nr 106. po7-.675, z 2011 t .  Nr 21, poz l  I3 ,Nr 117, poz 679, Nr 134. poz'7 77,Nr 149. poz 887, Nr 217,
Doz. 128 1. 2 2012 t. oo2. 567.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2009 r' Nr 157'poz 1240 i 1Al

z 20l0;. Nr 28;poz.1a6;Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz 835, Nr 152, poz. i020, Nr 238' poz.l578, Nt 2si poz l'726'

z 2011 r. Nr 185, po2.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240' po 2.1429,Nr 291' poz l'10'7 '



Zal{cznik Nr 1
do ZB Nr BBM.0050.2.2013
z dl.la 7 sryczllia 2013 r .

Klasyfikacj a
budietowa

Rozdzial

75011

75101

Plan
dochod6w

na 2013 rok

ADMINISTRAC,IA PUBLICZNA

Urz€dy wojew6dzkie

Dotacie celou€ otzymane z budzetu paistwa na realizacjE
2010 zadai biez4cych z zakresu administracji rz4dowej oraz innych

zadan zleconych gminie ustawaml

91.553,00

91.553,00

91.553.00

3.253,00

3.253,00

3.25i,00

500,00

s00,00

500,00

300J0

751
URZ4DY NACZELNYCH ORGANOW WI,ADZY
PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PR{WA
ORAZ SADOWNICTWA

Urz€dy naczelnych organdw rvladzy pafshvowej, kontroli
i ochronv Drawa

Dotacje celowe otzymane z budzetu paistwa na realizacjg
2010 zadai biez4cych z zakesu administracji rzqdowej oraz innych

zadan zleconych gminie ustawamr

bronne

otrzymane z budzetu pairstwa na realizacjQ
L z zakresu administrac.ji rz4dowej oraz imych
L gminie usta$.ami

bliczne i ochrona przeciwpozarowa

zymane z budzetu paistwa na realizacjQ
zakresu administracji rz4do*ej oraz innych
ninie ustawami

ZNA

)nia rodzinne, Swiadczenie z funduszu
cyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne

300,00

300.00

3.032.380,00

2.957.000,00

Plan finansowy dochoddw budietu Miasta Sulej6wek zadai z zakresu administracji rz4dowej
oraz innych zadai zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Obrona narodowa

7 < t t t Pozostale wydatki o

2010
Dotacje celowe otrz]
zadan biez4cych 7- za
zadan zleconych gmi

751 Bezpieczefstwo pu

75111 Obrona clwilna

2010
Dotacje celou'e otrzy
zadai breiqcych z za
zadari zleconych gmi

85212

852 POMOC SPOLEC

Swiadczenia rodzin
alimentacvineso or
i renlo$e / ubezpieczenia spolec/nego

Ptt



Plan finansowy dochod6w budZetu Miasta Sulej6wek zadai z zakresu administracii rzqdowej
oraz innych zadaf zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Dotacie celo\!e otrzymane z bud2etu paistwa na realizaciQ
2010 zadail biez4cych z zakresu administracji rz4dowej oraz innych

zadali zlecon,vch gminie usta$'aml
2.957.000,00

85213

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplncane za osoby
pobierajqce niekt6re Swiadczenia z pomocv spolecznej'
niekt6re awiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz4ce w
zajt(iach \i cenlrum inlegracji \polccznej

Dotacje celowe otrzynane z budzetu paistwa na.ealizacjQ
zadai bieiqcych z zakxesu admin istracii rz4dowej oraz innych
zadai zleconych gminie ustawami

Uslugi opiekuricze i specialistyczne uslugi opiekuricze

Dotacje celowe otrzymane z budZetu paistwa na realizacjg
zada{ bie2qcych z zakesu administracji rz4dowej oraz innych
zadai zlecorych gminie ustawami

Podr62e sluzbowe krajorve

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne

Skladki na Fundusz Pracy

s.900,00

5.900.00

85228

2010

2010

69.,r80,00

69.480.00

tt*l

400.00

URZEDY NACZELNYCH ORGANOW WI-ADZY
PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
S4DOWNTCTWA

Urzgdy nacz€lnych organ6w rvladry parisfwowej, kontroli
i ochrony prawa

3.253,00

46'7.00

67,00

3.253,00

2.719.00

4t20

Plr

RAZEM DOCHODY

Plan finansowy wydatk6w budietu Miasta Sulej6wek zadai z zakresu administracji rz4dowej
oraz innych zadali zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Klasyfikacj a
budietowt TreSd

PIan
wydatk6w

na 2013 rokDzial Rozdzial s
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 91.553,00

75011

1120 !k!q\l.1I""dI1 Pl":y
4210 Zakup material6w i wyposa2enia

+:OO li"t"p wf"g p*"rt"fy"ft

Urzgdy wojew6dzkie

,101 0 Wynagrodzenia osobou,elracowrik6*

4040 Dodatkowe wl'nagrodzenie roczne

4l l0 rkladki n" rO"rpi".r.niu .f.t..r*

e1j!s109
58.141,00

16 71lqq
12.867.00

183190
1q09,00

600,00



Plan finqnsowy {'ydatk6w budZetu Miasta Suleidwek zadai z zakresu administracji rz4dowej
or^z innych zadar[ zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Obrona narodowa

75212 Pozostale wydatki obronne

Zakup mate al6w i wyposazenia

4300 Zakup uslug pozostalych

Bezpieczerist{o publiczne i ochrona przeciwpoiarowa

75414 Obrona c)'rvilna

4210Zakup material6w i wyposa2enia

Zakup rNtug pozostallch

POMOC SPOLECZNA

Swiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne
i r€ntowe z ubezpieczenia spolecznego

Swiadczenia spoleczne

500,00

500,00

300,00

300,00

150.00

150.00

3.032.380,00

2.957.000,00

2.808.500,0031  l0

4010

4040

4t20

4300

Wynagrodzenia osobowe pracownikdw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

41  10 Skladki na ubezpieczenia spoleczne

65.000,00

5.000,00

72.00,00

Skladki na Fundusz Pracy

Zakup uslug pozostalych

1.700.00

3.000.00

8s213

4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczei socjalnych

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby
pobierajece niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej,
niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce
w zajgciach w centrum integracji spolecznej

4130Skladki na ubezpieczenie zdrowotne

Uslugi opiekuicze i specjalistyczne uslugi opiekufcze

Zakup uslug pozostalycb

5.900.00

69.480,00

69.480,00

RAZEM WYDATKI

i .800,00

5.900,00



Zalqcznik Nr 2
do ZB Nr BBM.0050.2.2013
zdna1 slyczma 2013 r.
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