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ZARZADZENIE NR ~ A I JDI :, 

PREZYDENTA MIASTA SWI~TOCHtOWICE 

z dnia ........D.~ ... . O' .~.............. 2013 roku 

w sprawie: 	 w sprawie opracowania planu finansowego zadan z zakresu administracji rzE/dowej oraz innych 
zadan zleconych jednostce samorzE/du terytorialnego na rok 2013. 

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 pozn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 , Nr 142, poz. 1591 z p6Zn. zm.) oraz na podstawie Uchwaly Nr XXVII/318/12 z dnia 
19 grudnia 2012 roku Rady Miejskiej w Swi~tochlowicach w sprawie uchwalenia budzetu Miasta Swi~tochlowice 
na 2013 rok 

Prezydent Miasta: 

§ 1. 

Ustala plan finansowy zadari z zakresu administraCji rzqdowej oraz innych zadari zleconych jednostce 
samorzqdu terytorialnego na rok 2013 w szczegolowosci : dzial, rozdzial i paragraf 

§ 2. 

Plan finansowy zadari z zakresu administracji rZqdowej oraz innych zadari zleconych jednostce samorzqdu 
terytorialnego na rok 2013 realizowanych przez powiat , ktory stanowi zalqcznik nr 1 do zarzqdzenia 

§ 3. 

Plan finansowy zadari z zakresu administracji rZqdowej oraz innych zadari zleconych jednostce samorzqdu 
terytorialnego na rok 2013 realizowanych przez gmin~, ktory stanowi zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia 

§ 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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Zatilcznik nr 1 

do Zarz~dzenia nr ,A1 . l.:>..,.c:.~ ,~ Prezydenta M,a st. 

SW'~ ! lXhtow,ce z d nia ...a.~.. " ...01... " 20 13 roku w spraw ie 

opracowanla planu finansowego zadan z zak res u adm lnlstraql 

n:~dowej oraz innych zada n zleconych jednostce samorz~du 

terytori alnego na rok 20 13. 

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

terytorialnego na rok 2013 realizowanych przez powiat 

I. Plan dochodow 

700 

70005 

710 

71012 

71013 

71014 

750 

75011 

75045 

Gospodarka mieszkaniowa 

wtym: 

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 

2110 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu pari stwa na zadania biezijce z zakresu 

administracji rZijdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

Dziatalnosc ustugowa 

wtym: 

Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

2110 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu pans twa na zadania biezijce z zakresu 

administracji rZijdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

Prace geodezyjne i kartograficzne 

2110 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezijce z zakresu 

administracji rZijdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowan e przez powiat 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

2110 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biezijce z zakresu 

administracji rZijdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

Administracja publiczna 

wtym: 

Urz~dy wojewodzkie 

2110 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezijce z zakresu 

administracji rZ ijdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

Kwalifikacja wojskowa 

2110 
Dotacje ce lowe otr zymane z budzetu paristwa na zadania biezqce z zakresu 

administracji rZ ijdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizo wane przez powiat 

36679 zt 

36679 zt 

36679 zf 

29628 zt 

6604 zt 

6604 zf 

16498 zt 

16498 zf 

6526 zt 

6526 zf 

142454 zt 

123454 zt 

123454 zf 

19000 zt 

19000 zl 
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754 

75411 

75414 

851 

85156 

852 

85205 

853 

wtym: 

85321 Zespoty do spraw orzekania 0 niepetnosprawnosci 

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

administracji rZqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

Ogotern plan dochodow zadan z zakresu adrninistracji rZCldowej oraz innych zadan 

zleconych odr~bnyrni ustawarni realizowanych przez powiat 

>Rl...ZYl)f 

2110 

2110 

Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 

wtym: 

Komendy powiatowe Panstwowej Straiy Poiarnej 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biezqce z zakresu 

administracji rzqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

Obrona Cywilna 

Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na zadania bieiqce z zakresu 

administracji rZqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

2110 

Ochrona zdrowia 

wtym: 

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osob nie 

objE:tych obowi,!zkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biezqce z zakresu 

administracji rZqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

2110 

Pornoc spoteczna 

wtym: 

Zadania w zakresie przeciwdziatania przemocy w rodzinie 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biezqce z zakresu 

administracji rZqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej 

3294000 zt 

3292 000 zt 

3 292 000 zt 

2 000 zt 

2000 zt 

1641139 zt 

1641139 zt 

1641139 zt 

421200 zt 

421200 zt 

421200 zt 

88200 zt 

88200 zt 

88200 zl 

5653300 zt 

\ 
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----------------------------------------------------------------------------------------

II. Plan wydatk6w 

~ - ~. .~':~-.. 
-

700 Gospodarka mieszkaniowa 36679 zt 

wtym: 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 36679 zt 

4300 Zakup ustug pozostatych 32000 zl 

4380 Zakup ustu g obejmujqcych t lumaczenia 1000 zl 

4430 Raine op taty i sk ladki 1 000 zl 

4590 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osob f1z ycz nych 679 zt 

4610 Koszty post~powania sqdowego i prokuratorskiego 2000 zt 

710 Dziatalnosc ustugowa 29628 zt 

wtym: 

71012 Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 6604 zt 

4300 Zakup uslug pozostatych 6604 zt 

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 16498 zt 

4300 Zakup ustug pozostatych 16498 zt 

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6526 zt 

4300 Zakup ustug pozostatych 6526 zt 

750 Administracja publiczna 142454 zt 

wtym: 

75011 Urz~dy wojew6dzkie 123 454 zt 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 103266 zt 

4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 17658 zt 

4120 Sktadki na Fundusz Pracy 2530 zt 

75045 Kwalifikacja wojskowa 19000 zt 

4110 Sktadk i na ubezpieczenia spoteczne 1 300 zt 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 200 zt 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 200 zt 

4210 Zakup materiatow i wyposazenia 500 zt 

4300 Zakup ustug pozostalych 4000 zt 

4410 Podroie slu ibowe krajowe 100 zt 

4700 Szkolenia pracownikow nieb~dqcych cztonkami korpusu stuiby cywilnej 700 zt 
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754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 

75411 

75414 

851 

3070 

4010 

4020 

4040 

4050 

4060 

4070 

4080 

4110 

4120 

4170 

4180 

4210 

4260 

4270 

4280 

4300 

4360 

4370 

4410 

4430 

4440 

4480 

4510 

4550 

4700 

4300 

3294000 It 

3292000 zt 

181 177 zt 

24882 zl 

29255 zl 

4602 zt 

2284639 zl 

158388 zt 

190310 zt 

76 530 zt 

10532 zt 

1 439 zt 

8060 zt 

112 254 zt 

35638 zl 

78000 zt 

6740 zl 

12000 zl 

39 550 zt 

4500 zt 

3500 zt 

11 000 zt 

600 zt 

2600 zt 

12000 zt 

1804 zt 

1500 zt 

500 zt 

2000 zt 

2000 zt 

1641139 zt 

wtym: 

Komendy powiatowe Panstwowej Straiy Poiarnej 

Wydatki osobowe niezaliczone do uposazeri wyptacane zotnierzom 

funkcjonariuszom 

Wynagrodzenia osobowe pracownikaw 

Wynagrodzenia osobowe cztonkaw korpusu stuzby cywilnej 

Dodatkowe wynagrodzeni e roczne 

Uposazenia zotnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 

Pozostate naleznosci zolnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 

Dodatkowe uposazenie roczne dla zotnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla 

fu nkcjona riuszy 
Uposazenia i swiadczenia pieni~ine wyptacane przez okres roku zotnierzom i 

funkcjonariuszom zwo lnionym ze stuzby 

Sktadki na ubezpieczenia spo teczne 

Sk tadki na Fundusz Pracy 

Wynagrodzenia bezosobowe 

Rawnowazniki pieniE;:zne i ekwiwalenty dla iotnierzy i funkcjonariuszy 

Zakup materia law i wyposaienia 

Zakup energii 

Zakup ustug remontowych 

Zakup ustug zdrowotnych 

Zakup ustug pozostatych 

optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych 

publicznej sieci telefonicznej 
Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w 

publicznej sieci telefonicznej 

Pod raze stuzbowe krajowe 

Raine optaty i sk tadki 

Odpis na zaktadowy fundusz swiadczeri socjalnych 

Podatek od nieruchomosci 

Optaty na rzecz budzetu paristwa 

Szkolenia cz lonkaw korpusu stuzby cywi lnej 

Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych cztonkami karpusu stuiby cywilnej 

Obrona Cywilna 

Zakup ustug pozostatych 

Ochrona zdrowia 

wtym: 
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Og6fern plan wydatk6w zada 

85156 

852 

85205 

853 


85321 

wtym: 

Zespoty do spraw orzekania 0 niepetnosprawnosci 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 

4110 Sk!adki na ubezpieczenia spo!eczne 

4120 Sk!adki na Fundusz Pracy 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

1641139 zt 

1641139 z! 

421200 zf 

421200 zf 

410 z! 

226024 z! 

19 170 z! 

38600 z! 

5300 z! 

56320 z! 

3 303 z! 

300 z! 

50 z! 

28400 z! 

100 z! 

60 z! 

10 500 z! 

584 z! 

1 150 z! 

1020 z! 

19963 z! 

1468 z! 

8478 z! 

88200 zf 

88200 zt 

57000 z! 

10 000 z! 

1200 z! 

20000 z! 

4130 

3020 

4010 

4040 

4110 

4120 

4170 

4210 

4220 

4230 

4260 

4270 

4280 

4300 

4350 

4360 

4370 

4400 

4410 

4440 

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla os6b nie 

obj~tych obowiqzkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

Sk!adki na ubezpieczenie zdrowotne 

Pornoc spofeczna 

wtym: 

Zadania w zakresie przeciwdziatalnia przemocy 

w rodzinie 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 

Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

Sk!adki na ubezpieczenia spo!eczne 

Sk!adki na Fundusz Pracy 

Wynagrodzenia bezosobowe 

Zakup materia!6w i wyposazenia 

Zakup srodk6w zywnosci 

Zakup lek6w, wyrob6w medycznych i produkt6w biob6jczych 

Zakup energii 

Zakup us!ug remontowych 

Zakup us!ug zdrowotnych 

Zakup us!ug pozostatych 

Zakup us!ug dostE;pu do sieci Internet 

Op!aty z tytu!u zakupu us!ug telekomunikacyjnych swiadczonych 

publicznej sieci telefonicznej 
Op!aty z tytu!u zakupu us!ug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej 

publicznej sieci telefonicznej 

Op!aty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe 

Podr6ze s!uzbowe krajowe 

Odpis na zak!adowy fundusz swiadczen socjalnych 

Pozostafe zadania w zakresie polityki spofecznej 

w ruchomej 

z zakresu adrninistracji rZCldowej oraz innych zadan 

re7 1izo ranych przez powiat 

~ Strona 3 z 3 



Zal~cznik nr 2 

do Zarzqdzenia nr ~..1..\ .').o1.~ .. Prezydenta Miasta 

SW I ~tochlow i ce , dnia .... .. O.~ ... .. .Q.I , ..... 2013 roku w 
sprawie opracowania pfanu finansowego zadan z zakresu 

administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych jednostce 

samorzqdu terytonalnego na rok 2013. 

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

terytorialnego na rok 2012 realizowanych przez gminE: 

1. Plan dochodow 

------- -- ---r.----.-...,.. ..-
[ ______ ________ -- --_ _ 1·_ _- _ __ _ _____ _ _ . __ . _ ~ _ .___ · . . 

750 Administracja publiczna 191642 zt 

w tym: 

75011 Urz~dy wojew6dzkie 191642 zt 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu 
2010 191 642 zt 

administracji rZqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zw iqzkom gmin) ustawami 

Urz~dy naczelnych organow wtadzy panstwowej, kontroli i 
751 8600 zt

ochrony prawa oraz sqdownictwa 

wtym : 

Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony 
75101 8600 zt 

prawa 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realiza cj~ zadari biezqcych z zakresu 
2010 8600 zt 

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

851 Ochrona zdrowia 10218 zt 

w tym: 

85195 Pozostata dziatalnosc 10218 zt 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari bieiq cych z zakresu 
2010 10218 zt 

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

852 Pomoc spoteczna 12583938 zt 

wtym: 

85203 Osrodki wsparcia 760320 zt 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu 
2010 760320 zt

administracji rZqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 
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85212 

2010 

85213 

2010 

85219 

2010 

85228 

2010 

Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sktadki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu 

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

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajqce 

niekt6re swiadczenia z pomocy spotecznej 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu 

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

Osrodki pomocy spotecznej 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu 

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

Ustugi opiekur'icze i specjalistyczne ustugi opiekur'icze 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu 

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

Ogofem plan dochodow zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan 

zleconych odr~bnymi ustawami gminie 

11 667 042 zt 

11 667 042 zt 

14 191 zt 

14 191 zl 

1900 zt 

1900 zl 

140485 zt 

140485 zl 

12794398 zf 

PRE:0 J 

kl 

lA 

/ 
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- -- -----

--- ---- - ------- --- ----- -

751 

851 

2. Plan wydatk6w 

.:\; .... __~ .. -~::c;--' .=~_ 
, ~ ( .,I" ._~ .~. __ ' N ..:-r::~:~>:~ . "..~o;~, 

750 

75011 

75101 

85195 

852 

85203 

Adrninistracja publiczna 

wtym: 

Urz~dy wojew6dzkie 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikciw 

4110 Sk!adki na ubezpieczenia spo!eczne 

4120 5k!adki na Fundusz Pracy 

4210 Zakup materia!ciw i wyposazenia 

4300 Zakup us!ug pozosta!ych 

Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli 

ochrony prawa oraz sildownictwa 

wtym: 

Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli ochrony 

prawa 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikciw 

4110 Sk!adki na ubezpieczenia spo!eczne 

4120 Sk!adki na Fundusz Pracy 

Ochrona zdrowia 

wtym: 

Pozostata dziata Inose 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikciw 

4110 Sk!adki na ubezpieczenia spo!eczne 

4120 Sk!adki na Fundusz Pracy 

4210 Zakup materia!ciw i wyposazenia 

4260 Zakup energii 

4300 Zakup us!ug pozosta!ych 

Pornoc spoteczna 

wtym: 

Osrodki wsparcia 

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeri 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikciw 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

191642 zt 

191642 zt 

158 146 z! 

27043 z! 

3874 z! 

1579 z! 

1000 z! 

8600 zt 

8600 zt 

7 194 z! 

1 230 z! 

176 z! 

10218 zt 

10218 zt 

7 312 z! 

1 308 z! 

187 z! 

332 z! 

664 z! 

415 z! 

12583938 zt 

760320 zt 

1800 z! 

470500 z! 

34500 z! 
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4110 Sk!adki na ubezpieczenia spo!eczne 85000 z! 

4120 Sk!adki na Fundusz Pracy 10 000 z! 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000 z! 

4210 Zakup materia!aw i wyposazenia 26 232 z! 

4220 Zakup srodkaw zywnosci 15000 z! 

4260 Zakup energii 50000 z! 

4270 Zakup us!ug remontowych 5000 z! 

4280 Zakup us!ug zdrowotnych 600 z! 

4300 Zakup us!ug pozosta!ych 35000 z! 

4350 Zakup us!ug dost~pu do sieci internet 588 z! 

Op!aty z tytu!u zakupu us!ug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej
4370 3000 z!

publicznej sieci telefonicznej 

4410 Pod raze s!uzbowe krajowe 100 z! 

4440 Odpis na zak!adowy fundusz swiadczen socjalnych 19 000 z! 

4700 Szkolenia pracownikaw nieb~dgcych cz!onkami korpusu s!uzby cywilnej 1000 z! 

Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na 
85212 11667042 zl 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 

3110 Swiadczenia spo!eczne 11 317 031 z! 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikaw 291895 z! 

4110 Sk!adki na ubezpieczenia spo!eczne 50965 z! 

4120 Sk!adki na Fundusz Pracy 7 151 z! 

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajClce 
85213 14191 zl 

niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej 

4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 14 191 z! 

85219 Osrodki pomocy spolecznej 1900 zl 

3110 Swiadczenia spo!eczne 1853 z! 

4300 Zakup us!ug pozosta!ych 47 z! 

85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 140485 zl 

4300 Zakup us!ug pozosta!ych 140485 z! 

Og6tem plan wydatk6w zadan z zakresu administracji rZijdowej oraz innych zadan 
12794398 zt 

zleconych odr~bnymi ustawami gminie 

Strona 2 z 2 


