Zarzqdzenie Nr 26 /2013
Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia 15 marca 2013r.

zmieniajqce uchwale budietowq na rok 2013

Na podsfa~iieart. 30 us/. 2 pkt. 4 z~stmtyz dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
( Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z poin. zm.) oruz $ 1 0 pkt. 2 Uchwaiy Nr XXXV/303/13 Rady Miasta

Sanokn z dnia 17 stycznia 2013r.

-

Podkarpackiego Urzedy Wojewodzkiego

M)

uchwala hudzeto~ia nu rok 2013

MI

zwiqzku z pismem

Rzeszowie znak F- VI.3 120.1.2013 z dnia 25 lufego 2013r

Burmistrz Miasta Sanoka
zarzqdza co nastepuje:
81

W Uchwale Nr XXn//303/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 stycznia 2017r. - uchwalu
hudieto~)ana rok 2013zmienionej Zarzqdzeniem Nr 12/20]3 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 8 lutego
2013 r., U c h ~ ) u / qNr XXXVII/30t3/13 fiady Miasta Sanoka z dnia 12 lutego 2013r., Uchwaiq
Nr XXWIII/319/13 Rady Miusta Sanoka z dnia I I marca 2013r. dokonuje sie nastepujqcych zrnian:
I. W $ 1 kwotg dochoddw budietowyclt 112.461.738 zl. zastepuje sie kwotq 111.885.938 zl.
2. W 8 2 kwotg wydatkdw budietowyclt 111.529.143 ZL zastepuje sig kwotq 110.953.343 zl.
3. Zmniejsza sie docltody budietowe o k wote 715.500 zl

852
85212

Pomoc spoleczna
715.500,00
Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu
483.900,00
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia spoiecznego
dochody bieiqce, w tym:
483.900,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budietu paiistwa nu realizacje
383.900,OO
zadari hieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz
innych zadaii zleconych gminie (-miqzkom gmin) ~(stawarni.

Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
dochody bieiqce, w tym:
2030 Dotacje celowe otrzynlane z hudzetu paristwa na realizacje
wtasnych zadari biezqcych gmin (m~iqzkdwgmin)
Zasiiki stale
85216
dochody bieiqce, w tym:
2030 Dotacje celowe otrzymane z budietzr paristwa nu reulizacje
w/a.snychzadari bieiqcych gmin (zwiqzkdw gmin)
85295
Pozostala dzialalnoic'
doclioclv bieiqce, w tym:
2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pari.stM?a na realizacje
wiusnych zadari biezqcych
85214

3 Z900,OO
3 7.900,OO
3 7.900,00
7.800,OO
7.800,OO
7.800,OO
I85.900,OO
185.900,OO
185.900,00

4. Zwieksza sic dochody budietowe o k wote 139.700 21

710

DzialalnoSc' uslugowa
50.000,OO
Cmentarze
SO. 000,OO
71035
dochody bieiqce, w tym:
SO. 000,OO
2020 Dotacje celowe otrzymane z hudzetu paristwa na zadania
SO. OO0,OO
hiezqce realizowane przez gmine nu podstawie porozumieri
z organami admini.strcrcji rzqdowej.
Pomoc spoieczna
( 89.700,OO
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby
pobierajqce niektdre Swiadczenia z pomocy spolecznej,
niektdre Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce
w zajgciacl~w centrum integracji spolecznej

zadari hiezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz
innych zadari zleconych gminie (-wiqzkom gmin) ustawami.
Dotacje celowe otrzyrnane z hudietu paristwa na reulizncje
wtasnych zadari hiezqcych gmin (mliqzkdw gmin)
Uslrrgi opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekun'cze
dochody bieiqce, w tym:
Dotacje celo~leotrzyinane z budzetu paristwa na realizucje
zadari hieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz
innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami.

1.100,OO
79.100,OO
79.100,OO
79.100,00

5. Zmniejsza sic wydatki budietowe o kwote 715.500 zl.
852

715.500,OO
Pomoc spoleczna
483.900,OO
~wiadczenia rodzinne, Swiadczenia z f unduszu
85212
alimentacyjnego oraz skladki n a ubezpieczenia eme~ytalne
i rentowe z ubezpieczenia spolecznego
483.900,OO
a/ wydatki bieiqce, w tym:
483.900,OO
I. Swiadczenia na rzecz osdbfizycznych
-183.900.00
3 I I0 Swiadezenia spolecznc
Zasilki i pomoc w naturze oraz skiadki na ubezpieczenia
3 7.900,OO
85214
emerytalne i rentowe

85216

85295

a/ wydatki bieiqce, w tym:
I. Swindczenia na rzecz osdhfiWcznyclt
3 I I0 Swiadczenia spo lecznr
Zasilki stale
a/ wydatki bieiqce, w tym:
1. Swiadczenia na rzecz osdbfizycznych
3 1I0 Sw iadczenia spo/ecznc
Pozostala dzialalnoik
a/ wydatki bieiqce, w tym:
I. Swiadczenia na rzecz osdbfizycznych
31 10 Swiadczenia spolecznc

3 7.900,OO
3 7.900,OO
3 7.900,OO
7.800,OO
7.800,OO
7.800,OO
7.800,OO
185.900,OO
185.900,00
185.900,OO
185.900,OO

6. Zwieksza sie wydatki burlietowe o kwote 139.700 zl.
710
71035

DzialalnoSC uslugowa
Cmentarze
a/ wydatki bieiqce,

w tym:
1. wydatki jednostek hudietowyclt, w tym:
- wydatki zwiqzane z realizacjq zaclnri statutowych
42 70 Zakup uslug remonto~vych
852

SO. 000,OO
SO. 000,OO
SO. 000,OO
50.000,OO
SO. 000,OO
50.000,OO

Pomoc spoleczna
89.700,OO
Skladki na uhezpieczenie zdrowotne opiacane za osoby
85213
10.600,OO
pobierajqce niektdre Swiadczenia z pomocy spolecznej,
niektdre Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce
w zaj~ciaclzw centriim integracji spolecznej
a/ wydatki bieiqce, w tym:
10.600,OO
I. wvdatki jednostek hudietowych, w tym:
10.600,OO
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
10.600,OO
4 I30 Skladki na uhezpieczenie zdrowotne
IO. 600,OO

79.100,OO
79.100,OO
79.100,OO
79.100,OO
79.100,00

Uslugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekuricze
a/ wydatki bieiqce, w tym:
I. wydatkijednostek burlietowyclt, w tym:
- wydatki zwiqzane z realizacjq zadari statutowych
43 00 Zakup t~sizlgpozostalych

85228

5. Dokon uje sie przeniesieri wydatko'w budietowych:
118.956 zI.

a) zmniejszenia:
1600

1

I

I

I Transport i IqcznoSt

I SO0,OO

I a/ wydatki bieiqce, w tym:

I

1 Drogi publiczne gminne

I

1. wydatkijednostek budietowyclt, w tym:
- wynagrodzenia i skladki od niclz naliczane
41 70 Wynugrodzenia beso~c.obowe
750

801

A dministracja publiczna
Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego
75075
a/ wydatki bieiqce, MJ tym:
I. wydatkijednostek budietowych, w tym:
- wydatki zwiqzane z realizacjq zadari statutowyclz
1300 Zakup usjug pozostalych
OSwiata i wychowanie
80101
Szkoty podstawowc
a/ wydatki bieiqce, w tym:
I. wydatkijednostek budietowych, w tym:
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikdw
- wydatki zwiqznne z realizacjq zadan' statutowych
4260 Zakup energii

852
85212

4010
85219

SO0,OO 1
SO0,OO
500,OO
500,OO
15.000,OO
15. 000,OO
15.000,OO
IS. 000,OO
15.000,OO
15.000,00
8.111,OO
8.111,OO
8.111,OO
8.111,OO
11,OO
Il,00
8.100,00
8.I00,OO

Pomoc spoleczna
39.670,OO
Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia
3. 000,OO
emerytalne i rentnwe z ubezpieczenia spolecznego
a/ wydatki bieiqce, w tym:
3.000,OO
1. wydatkijednostek budietowych, w tym:
3.000,OO
- wynagrodzenia i skladki od niclt naliczane
3.000,00
Wynagrodzeniu osobowe pracownikdw
3.000,00
OSrodki pomocy spolecznej
36.6 70,OO

36.670,OO
36.670,OO
35.6 70,OO
35.670,OO
1.000,00

a/ wydatki bieiqce, w tym:
I. wydntki jednostek budietowyclr, w tym:

- wynagrodzenia i skladki od nich nnliczane
401 0

I

I

1

4300

854
85401

4 120
1900

1

I

Wynagrodzenia osobowe pracownikdw
- wydatki zwiqzane z realizacjq zadan' statutowyclt

1 Zakup us/ugpozo.s/a/ych

I

I.OOO,OO

800,00
800,OO
S00,OO
800,OO

Edukacyjna opieka wvchowawcza
~wietliceszkolne
a/ wydatki bieiqce, w tym:
I. wydatki jednostek budietowych, w tym:
- wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane
SkIadki na Fundzlsz Pracy

800,OO
800,OO

I Gospohrka komirnalnn i ochrona Srodowiska

1

1 54.8 75.00

/ a/ wydatki bieiqce, w tym:
I. wydatki jednostek budietowyclr, w tym:

54.8 75.00

- wydatki zwiqzane z renlizacjq zadan statutowych

54.8 75.00

b) zwiekszenin:
60016

I
I

I
I

118.956 21.
Transport i IqcznoSf
Drogi publiczne gminne

600

I

I a/ wydatki bieiqce, w tym:

1

( I. wydatki jednostek budietowych, w tym:
- wydntki zwiqzane z realizacjq zadari statutowyclr
Kary i odszkodowania ~yplacane na rzecz osdb
fizycznyc h

750
75075

31 70

Administracja publicznn
Promocja jednostrk samorzqdu terytorialnego
a/ wydatki bieiqce, w tym:
1. wydatki jednostek budietowych, w tym:
- wynagrodzenia i skladki od niclr naliczane
Wynngrodzenia bezo.sohowe

1

500,OO
500,OO

I

I

500,OO 1
500,OO I
500,OO
500,OO

IS. 000,00
IS. 000,OO
IS. 000,00
IS. 000,00
15.000,OO
15.000,OO

801

OSwiata i wyclt owanie
Szkoly podstawo we
80101
a/ wydatki bieiqce, w tvm:
1. wydatkijednostek budietowych, w tym:
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
4040 Dodutko~vewynagrollzenie roczne
- wydatki zwiqzane z realizacjq zatlnri statutowych
321 0 Zakup materiafdw i ~t)yposazenia
OllrJzialy przedszkolrze w szkolaclt podsta wowych
80103
a/ wydatki bieiqce, w tym:
1. wydatkijednostek budietowycli, w fym:
- wydatki zwiqzane z realizacjq zadak statutowych
321 0 Zaktlp materiaidw i t~gpo.c.al-enia

8.111,OO
6.71 1,OO
6.711,OO
6.711,OO
11,OO
11,OO

6.700,OO
6.700,OO

1.400,OO
1.400,OO
1.400,OO
1.400,OO
1.400,OO

39.670,OO
Pomoc spoleczna
Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu
3.000,OO
alimentacyjnego oraz sklallki na ubezpieczenia
emerytalne i rento we z ubezpieczenia spolecznego
3.000,OO
a/ wydatki bieiqce, w tym:
1. wydatkijednostek budietowych, w tym:
3.000,OO

852

P

85212

3030

85219

- wynagrodzenia i skladki oil niclr naliczane

3.000,OO

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
OSrodki pomocy spoiecznej

3.000,OO

a/ wjviatki bieiqce, w tym:
1. wydatkijednostek budietowyclt , w tym:

- wynagrodzenia i skladki od niclt naliczane
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wydatki zwiqzane z realizacjq zadari statutowych
4580 Pozo.stafe odsetki
I030

854

Edukacyjna opieka wycltowawcza
~wietliceszkolne
85401
a/ wydatki bieiqce, w tym:
I. wydatkijednostek budietowych, w tym:
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
4010 Wynagrodzenie osohowe pracownikdw
4040 Dodatko~lewynagrodzenie roczne

36.670,OO
36.6 70,OO
36.6 70,OO
35.6 70,OO
35.670,OO

1. 000,OO
1.000.00

800,OO
800,OO
800,OO
800,OO
800,OO
764,OO
36,OO

900

Cospotlnrka komunalna i ochrona irodowiska
90095

Pozostala dzialalnoSC

54.8 75,OO
54.8 75,OO

a/ wyrlntki bieiqce, w tym:
I . wydatki jednostek burlietowyclr, w tym:

54.8 75,OO
54.8 75,OO

- wynagrodzenin i skladki od nich naliczane

9.8 75,OO

4110

Skladki nu ubezpieczenia spo/eczne

1.420,OO

3120

Skiadki nu Fundus2 Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
- wydatki zwiqzane z realizacjq zadaii statutowycli
Zakup energii

20500
8.250,OO

41 70
4260

92
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

4xm.00
45.000.00

