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ZARZADZENIE NR A.Q / W AQ, 
PREZYDENTA MIASTA SWI~TOCHtOWICE 

z dnia .. .......... ;1.-1 ..... . .1.: ....... 2012 roku 


w sprawie: 	 w sprawie opracowania planu finansowego zadari z zakresu administracJi rZqdowej oraz innych 
zadari zleconych jednostce samorzqdu terytorialnego na rok 2012 . 

Na podstawie art . 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U 
z 2009 r. Nr 157 poz . 1240 z p6i:niejszymi zmianami) , art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (DzU z 2001, Nr 142, poz . 1591 z p6i:n . zm.) oraz na podstawie Uchwaly Nr 
XIV/169/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku Rady Miejskiej w Swi~tochlowicach w sprawie uchwalenia budzetu 
Miasta Swi~tochlowice na 2012 rok : 

Prezydent Miasta : 

§ 1. 

Ustala plan finansowy zadari z zakresu administracji rZqdowej oraz innych zadari zleconych jednostce 
samorzqdu terytorialnego na rok 2012 w szczeg61owosci dzial, rozdzial i paragraf 

§ 2. 

Plan finansowy zadari z zakresu administracji rZqdowej oraz innych zadari zleconych jednostce samorzqdu 
terytorialnego na rok 2012 realizowanych przez powiat, kt6ry stanowi zalqcznik nr 1 do zarzqdzenia 

§ 3. 

Plan finansowy zadari z zakresu administracji rZqdowej oraz innych zadari zleconych jednostce samorzqdu 
terytorialnego na rok 2012 realizowanych przez gmin~ , kt6ry stanowi zalqcznik nr 2 do zarzqdzen ia 

§ 4. 

Wykonanie Zarzqdzenia powierza si~ Skarbnikowi Miasta oraz Kierownikom miejskich jednostek budzetowych . 

§ 5. 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podj~cia 
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Laf~(Znll( nr 1 f)()tI f) /"'\ 
do Zarzqdzenla nr ~ .~ , ot,.U,~of-, Prez ydenla Miasta 

Swi~to(hfowice z dnia ......!l . .......O/L.. 2012 roku w sprawie 

opracQwania planu finansowego zadan z zakresu administraq l 

rzetdowej oral innych zada n zleconych jednos(ce samorz'ld u 

terytorialnego na (ok 2012 , 

Plan finansowy zadan z zakresu administracji rZqdowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorzqdu 

terytorialnego na rok 2012 realizowanych przez powiat 

I. Plan dochodow 

Dzial Rozdzial § Nazwa dzialu, rozdzialu i paragrafu Kwota 

700 Gospodarka mieszkaniowa 26478 

wtym . 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 

2110 
Ootacje celowe otrzymane z budietu panstwa na zadania bieiqce z zakresu 

administracji rZ'ldowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 
26478 

710 Dziafalnosc usfugowa 68894 

wtym' 

71012 Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

2110 
Ootacje celowe otrzymane z budietu panstwa na zadania biei'lce z zakresu 

administracji rZ'ldowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powial 
16547 

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 

2110 
OOlacje celowe olrzymane z budielu parislwa na zadania biei'lce z zakresu 

adminislracji rZ'ldowej oraz inne zadania zlecone uslawami realizowan e przez powi al 
46244 

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

2110 
Ootacje celowe otrzymane z budietu parislwa na zadania biei'lce z zakresu 

adminiSlracji rZ'ldowej oraz inne zadania zlecone uslawami realizowane przez powial 
6103 

750 Administracja publiczna 167487 

w tym : 

75011 Urzt;:dy wOjew6dzkie 

2110 
Ootacje celowe olrzymane z budietu parislwa na zadania bi ei'lce z zakresu 

administracji rZ'l dowej oraz inn e zadania zlecone usl awami realizowane przez powial 
148487 

75045 Kwalifikacja wojskowa 

2110 
OOlacje celowe olrzymane z budietu paristwa na zadania bieiqce z zakresu 

administracji rZ'ldowej oraz inne zadania zlecone uslawami realizowane przez powial 
19 000 
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754 

75411 

75414 

851 

85156 

852 

85205 

853 

85321 

Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 

wtym . 

Komendy powiatowe Panstwowej Straiy Poiarnej 

Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na zadania bieiqce z zakresu 
2110 

administracji rzqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

Obrona Cywilna 

Dotacje celowe otrzymane z bud ietu paris twa na zadania bieiqce z zakresu 
2110 

administracji rZqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

Ochrona zdrowia 

wtym: 

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla os6b nie 

obj~tych obowi'lzkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na zadania bieiqce z zakresu 
2110 

administracji rZqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

Pornoc spoteczna 

w tym: 

Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na zadania bieiqce z zakresu 
2110 

administracji rZqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej 

wtym: 

Zespo!y do spraw orzekania 0 niepelnosprawnosci 

Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na zadania bieiqce z zakre su 
2110 

administracji rZqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

Ogotern plan dochodow zadan z zakresu adrninistracji rZildowej oraz innych zadan 

zleconych odr~bnyrni ustawarni realizowanych przez powiat 

3293 000 

3291000 

3 291000 

2000 

1212723 

1212723 

414700 

414700 

55500 

55500 

5238782 
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II. Plan wydatk6w 

Dzial Rozdzial § Nazwa dzialu, rozdzialu i paragrafu Kwota 

700 Gospodarka mieszkaniowa 26478 

wtym: 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 26478 

4300 Zakup uslug pozostalych 21978 

4380 Zakup uslug obejmujqcych tlumaczenia 1000 

4430 Raine oplaty i sktadki 1000 

4590 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osab fizycznych 2000 

4610 Koszty post~powania sqdowego i prokuratorsk iego 500 

710 Dziatalnosc ustugowa 68894 

wtym . 

71012 Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 16547 

4210 Zakup materiataw i wyposaienia 1547 

4300 Zakup uslug pozostalych 15000 

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 46244 

4300 Zakup uslug pozostalych 46244 

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6103 

4300 Zakup uslug pozostalych 6103 

50 Administracja publiczna 167487 

wtym : 

75011 Urz~dy wojew6dzkie 148487 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikaw 115500 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7235 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 20986 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 3006 

4210 Zakup materia law i wyposaienia 760 

4300 Zakup uslug pozostalych 1000 

75045 Kwalifikacja wojskowa 19000 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 960 
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754 

75411 

4120 Sktadki na Fundusz Pracy 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

4210 Zakup materiat6w i wyposaienia 

4300 Zakup ustug pozostatych 

4410 Podr6ie stuibowe krajowe 

4700 Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych cztonkami korpusu stuiby cywilnej 

Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa 

wtym" 

Komendy powiatowe Panstwowej Straiy Poiarnej 

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposaien wyptacane iotnierzom i funkcjonariuszom 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 

4020 Wynagrodzenia osobowe cztonk6w korpusu stuiby cywilnej 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

4050 Uposaienia iotnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 

4060 Pozos tate naleinosci iotnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 

Dodatkowe uposaienie roczne dla iotnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla
4070 

funkcjonariuszy 
Uposaienia i swiadczenia pieni~ine wyptacane przez ok res roku iotnierzom i

4080 
funkcjonariuszom zwolnionym ze stuiby 

4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 

4120 Sktadki na Fundusz Pracy 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

4180 R6wnowainiki pieni~ine i ekwiwalenty dla iotnierzy i funkcjonariuszy 

4210 Zakup materiat6w i wyposaienia 

4260 Zakup energii 

4270 Zakup ustug remontowych 

4280 Zakup ustug zdrowotnych 

4300 Zakup ustug pozostatych 

Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchonej
4360 

publicznej sieci telefonicznej 
Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej

4370 
publicznej sieci telefonicznej 

4410 Podr6ie stuibowe krajowe 

4430 R6ine optaty i sktadki 

4440 Odpis na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych 

4550 Szkolenia czlonk6w korpusu sluiby cywilnej 

4700 Szkolenia pracownikow nieb~dqcych cztonkami karpusu stuiby cywilnej 

160 

10980 

1000 

5100 

100 

700 

3293000 

3291000 

181177 

24882 

2925S 

4602 

2284639 

158388 

190310 

76530 

9357 

1439 

8060 

112254 

46407 

81000 

10000 

11 000 

40000 

4 sao 

4 sao 

9 000 

600 

2600 

250 

250 
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75414 Obrona Cywilna 2000 

4300 Zakup uslug pozostalych 2000 

851 

85156 

852 

85205 

4130 

3020 

4010 

4040 

4110 

4120 

4170 

4210 

4220 

4230 

4260 

4270 

4280 

4300 

4350 

4360 

4370 

4400 

4410 

4440 

Ochrona zdrowia 

wtym : 

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia 

obj~tych obowiClzkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

5kladki na ubezpieczenie zdrowotne 

Pomoc spoteczna 

wtym : 

Zadania w zakresie przeciwdziatalnia przemocy 

w rodzinie 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 

Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

5kladki na ubezpieczenia spoleczne 

5kladki na Fundusz Pracy 

Wynagrodzenia bezosobowe 

Zakup materialow i wyposaienia 

Zakup srodk6w iywnosci 

Zakup lekow, wyrob6w medycznych i produktow biob6jczych 

Zakup energii 

Zakup uslug remontowych 

Zakup uslug zdrowotnych 

Zakup uslug pozostalych 

Zakup uslug doste:pu do sieci Internet 

dla osob nie 

Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej 

publicznej sieci telefonicznej 
Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej 

publicznej sieci telefonicznej 

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe 

Podr6ie sluibowe krajowe 

Odpis na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych 

1212723 

1212723 

1212723 

414700 

414700 

400 

226000 

18000 

35600 

5410 

50820 

8080 

1000 

50 

27 900 

100 

150 

10400 

600 

1160 

1080 

15500 

1 700 

10750 
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Pozostafe zadania w zakresie polityki spofecznej 853 55500 


w tym: 

85321 Zespoty do spraw orzekania 0 niepetnosprawnosci 55500 


4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 38000 


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7000 


4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 5000 


4120 Sktadki na Fundusz Pracy 500 


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000 


4260 Zakup energii 


4300 Zakup ustug pozostatych 


g6fem plan wydatk6w zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan 
5238782 


zleconych odr~bnymi ustawami realizowanych przez powiat 

I 
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Zalijcznik nr 2 (') / C)r'\A '1 
do Zarz~dze(lia nr 1~"?l~~rezydenta MI3sta SWiE:tochtowlCe z 

dnla ...I.l.~... ,:,......al\..,........ 2012 (oku w sprawle opracQwanla 

planu flnansowego zadan z zakresu admlnis tracJi rz~doweJ oraz 

innych zadan zleconych je dnostce samorle,du terytorialnego na rok 

2012 . 

Plan finansowy zadan z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadan zleconych jednostce samorz~du 

terytorialnego na rok 2012 realizowanych przez gmin~ 

1. Plan dochod6w 

Dziat Rozdziaf § Nazwa dziatu, rozdziatu i paragrafu Kwota 

750 

75011 

2010 

751 

75101 

2010 

851 

85195 

2010 

852 

85203 

2010 

Administracja publiczna 

w tym: 

Urz~dy wojew6dzkie 

Dotacje ce lowe otrzymane z budietu paristwa na realizacj~ zadari bieiqcych z zakresu 

administracji rZqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 

Urz~dy naczelnych organ6w wfadzy panstwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz s~downictwa 

wtym: 

Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony 

prawa 

Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacj~ zadari bieiqcych z zakresu 

administracji rZqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 

Ochrona zdrowia 

wtym: 

Pozostala dzialalnosc 

Dotacje celowe otrzymane z budietu paris twa na realizacj~ zadari bieiqcych z zakresu 

administracji rZqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 

Pomoc spofeczna 

w tym : 

Osrodki wsparcia 

Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacj~ zadari bieiqcych z zakresu 

administracji rZqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 

Sirona 1 z 2 

164534 

164534 

8700 

8700 

4181 

4181 

12696874 

720240 



Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na 
85212 

85213 

2010 

2010 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan bieiqcych z zakresu 

administracji rZqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 

5kladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj<lce 

niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej 

Dotacje celowe otrzymane z budietu paris twa na realizacj~ zadari bieiqcych z zakresu 

administracji rZqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 

11 819 813 

15336 

85219 Osrodki pomocy spolecznej 

85228 

2010 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacj~ zadan bieiqcych z zakresu 

administracji rZqdowej ora z innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 

Uslugi opiekurlcze i specjalistyczne uslugi opiekurlcze 

Dotacje ce lowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan bieiqcych z zakresu 

administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gmin ie (zwiqzkom gmin) ustawami 

1000 

140485 

Ogotem plan doc hod ow zadan z zakresu administracji rZ<ldowej oraz innych zadan 

zleconych odrE:bnymi ustawami gminie 
12874289 
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2. Plan wydatk6w 

Dziaf Rozdziaf § Nazwa dziafu, rozdziafu i paragrafu Kwota 

750 

75011 

751 

75101 

851 

85195 

852 

85203 

4010 

4040 

4110 

4120 

4110 

4120 

4170 

4010 

4110 

4120 

4210 

4260 

4300 

3020 

4010 

4040 

4110 

Adrninistracja publiczna 

wtym : 

Urz~dy wojew6dzkie 

Wynagrodzenia osobowe pracownikow 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

Sk!adki na ubezpieczenia spo!eczne 

Sk!adki na Fundusz Pracy 

Urz~dy naczelnych organ6w wJadzy panstwowej, kontroli 

ochrony prawa oraz sijdownictwa 

wtym 

Urz~dy naczelnych organ6w wfadzy panstwowej, kontroli ochrony 

prawa 

Sk!adki na ubezpieczenia spo!eczne 

5k!adki na Fundusz Pracy 

Wynagrodzenia bezosobowe 

Ochrona zdrowia 

w tym: 

Pozostala dziafalnosc 

Wynagrodzenia osobowe pracownikow 

Sk!adki na ubezpieczenia spo!eczne 

Sk!adki na Fundusz Pracy 

Zakup materia!ow i wyposaienia 

Zakup energii 

Zakup us!ug pozosta!ych 

Pornoc spoJeczna 

w tym : 

Osrodki wsparcia 

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeri 

Wynagrodzenia osobowe pracownikow 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

Sk!adki na ubezpieczenia spo!eczne 

164534 

164534 

129400 

8230 

23534 

3370 

8700 

8700 

1244 

178 

7278 

4181 

4181 

2900 

471 

70 

140 

200 

400 

12 696 874 

720240 

1800 

460940 

38540 

80000 
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4120 Sktadki na Fundusz Pracy 12800 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1500 

4210 Zakup materiatow i wyposazenia 13 760 

4220 Zakup srodkow zywnoki 10000 

4260 Zakup energii 40500 

4270 Zakup ustug remontowych 10000 

4280 Zakup ustug zdrowotnych 600 

4300 Zakup ustug pozostatych 30000 

4350 Zakup usfug dost~pu do sieci internet 600 

4370 
Optaty z tytutu zakup u ustug 

pubticznej sieci tetefonicznej 

tetekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej 
2500 

4410 Podroze stuzbowe krajowe 100 

4440 Odpis na zak tadowy fundusz swiadczeri socjatnych 16000 

4700 Szkolenia pracownikow nieb~dqcych cztonkami korpusu stuzby cywilnej 600 

85212 
Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 

na 
11819813 

3110 Swiadczenia spoteczne 11 465 219 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 300044 

4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 47200 

4120 5ktadki na Fundusz Pracy 7350 

85213 
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane 

niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej 

za osoby pobierajC}ce 
15336 

4130 Sktadki na ubezpieczenie zd rowotne 15336 

85219 Osrodki pomocy spolecznej 1000 

3110 Swiadczenia spoteczne 1000 

85228 Uslugi opiekurlcze i specjalistyczne uslugi opiekurlcze 140485 

4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 18700 

4120 Sktadki na Fundusz Pracy 2900 

4170 Wyna grodzenia bezosobowe 118 885 

Ogotem plan wydatkow zadan z zakresu administracji rZ'ldowej oraz innych zadan 
12874289 

zleconych odr~bnymi ustawami gminie 

L 

Strona 2 z 2 


