
Zarządzenie Nr 2/2013 
Burmistrza Borku Wlkp. 

z dnia 07 stycznia 2013 roku

w sprawie : ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku 
z Uchwałą Nr IY/9/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 stycznia 2011 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borek Wlkp. na 2011 rok, zarządzam, co 
następuje:

§ 1.Ustalam na 2013 rok plan finansowy zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:
1) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2) Dochody (dotacje) i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 
Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B u Bhi i s bzz

Mari^in^Jnńcztjk

opracowała:
Mirosława Kozłowska



Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 r.
Zał, Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2013 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 07 stycznia 2013 r.

Razem: 2 317 542,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
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2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 65 000,00

aisO®® Urzędy naczelnych organów władz
^iilliilili Oy^lhyóhprganów^władżypaństwo^ikpntrpiijbchronypfafe :'ll 1 ■ ijii: ,T 296,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 296,00

li® ISli Pomoc społeczna llllil11 iii’;:;:!:; 11 li.i :llll:lli»^
ll':'::85212l; Świadczenia, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki; na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 •

2248 300,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 248 300,00

'■■■.■i 85213
.......... 1 I''-'!'. 2946,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 946,00

Razem: 2 317 542,00



PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 
ROK 2013

Zał nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2013 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 07 stycznia 2013 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

750 Administracja publiczna GS 000,00

75011 Urzędy wojewódzkie . ■ : : ■ 65 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 371,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 297,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 332,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa : 1 296,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 396,00

4300 Zakup usług pozostałych 900,00

£5'2 251 246,00

/■■'■V852l2:t? ■ < '
Świadczenia rodzinne,: świadczeńia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ■ ■ ■ 
ubezoieczenia soołeczneoo

■■■,££' 2248 300,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00

3110 Świadczenia społeczne 2 141 037,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 352,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 734,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 020,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 080,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 935,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00

4260 Zakup energii 1 264,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 62,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 770,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 308,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00



4410 Podróże służbowe krajowe 200,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 438,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia ■ rodzinne oraz za osobv uczestniczące w zaieciach w centrum intearaci i społecznej. 2 946,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 946,00

Razem: 2 317 542,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOREK WLKP. NA ROK 2013

Razem:| 26 900,00|

Dział Rozdział Paragraf Treść Watrość
852 26 900,00

85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz ąkłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z :: 
ubezpieczenia społecznego ■'.<'7 ''' 26 900,00

0980 Wypływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 26 900,00


