2.2.4.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I. GMINA – MIASTO SŁUPSK
Symbol

Wyszczególnienie

75011-OK/G

Urzędy wojewódzkie

Kwota w zł

684 000

Środki przewidziane na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (36,25 etatów) należące do kompetencji
gminy, w tym:
- prowadzenie ewidencji ludności (rejestracja danych o miejscu pobytu osób, urodzeniach,
zgonach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz rejestracja
danych dotyczących obowiązku wojskowego),
- prowadzenie spraw związanych z dowodami osobistymi,
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

75101-SO/G

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej kontroli i ochrony prawa

16 145

Wydatki na prowadzenie aktualizację rejestru wyborców (osób zamieszkałych na terenie
miasta Słupska).

85195-ZSS/G

Pozostała działalność

6 000

Środki na wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
osobom nieubezpieczonym

85203-ZSS/G

Ośrodki wsparcia

780 000

Środki na utrzymanie domu dla osób z upośledzeniem umysłowym
1. Wydatki osobowe
w tym:
- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- pochodne od wynagrodzeń
2. Wydatki rzeczowe

85212-ZSS/G

490 363
382 078
31 748
76 537
289 637

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach
rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej na podstawie
przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

26 050 000

85213-ZSS/G

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej

129 600

Kwota jest przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby
pobierające zasiłki z pomocy społecznej.

85219-ZSS/G

Ośrodki pomocy społecznej

44 000

Środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z postanowieniami
Art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2008r, Nr 115, poz. 728 z późn.zm.)

85228-ZSS/G

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

330 000

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi,
przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
Usługi są świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadaniem osób świadczących
te usługi jest obok zabiegów pielęgnacyjnych – praca socjalna oraz terapeutyczna na rzecz
przełamywania barier organizacji życia codziennego i usprawniania podopiecznych do
funkcjonowania w społeczeństwie.

OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE

28 039 745

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Symbol

Wyszczególnienie

70005-GN/P

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota w zł

30 000
30 000

Wydatki rzeczowe
Regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz
wycena nieruchomości.
Symbol

Wyszczególnienie

71013-GK/P

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Kwota w zł

52 000

Wydatek na realizację geodezyjnych i kartograficznych usług realizowanych w ramach
Porozumienia Partnerskiego między miastami na prawach powiatu i powiatami województwa
pomorskiego w celu wspólnego działania na rzecz modernizacji Powiatowych Zasobów
Geodezyjnych i Kartograficznych.
Sezonowość:
-nierytmiczna (jednorazowa)

71014-GK/P

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

18 000

Wydatek zostanie przeznaczony na aktualizację bazy ewidencji gruntów i budynków
w zakresie nowych funkcji budynków w celu dostosowania tego rejestru do Rozporządzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy
zasadniczej.
Sezonowość:
- nierytmiczna (jednorazowa)

71015-UAB/P

Nadzór budowlany

404 000

Środki przeznaczone na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska realizującego zadania zlecone
z zakresu nadzoru budowlanego.
Do zadań organu nadzoru budowlanego należy m.in.:
1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,
2) kontrola działania organów administracji architektoniczno – budowlanej,
3) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
4) współdziałanie z organami kontroli państwowej.
1. Wydatki osobowe

345 600

2. Wydatki rzeczowe

58 400

75011-OK/P

Urzędy wojewódzkie

248 000

Środki na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników zatrudnionych
w Urzędzie Miejskim (15,8 etatu) i w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
(8 etatów), realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji
Powiatu. Środki wydatkowane przede wszystkim na:
- prowadzenie spraw związanych z prawem geodezyjnym i kartograficznym,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz dodatkowe uposażenia,
- prowadzenie spraw związanych z mieniem Skarbu Państwa,
- zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej.

75045-SO/P

Kwalifikacja wojskowa

19 000

Wydatki związane z pracami polegającymi na przygotowaniu i przeprowadzeniu
kwalifikacji wojskowej w 2014 r., w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, art. spożywczych
- wykonanie pieczątek, wynajem sal, usługi transportowe, pranie,
- wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych przy kwalifikacji wojskowej.

75411-BIZK/P

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

10 237 000

Środki na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
w tym:
1. Wydatki osobowe

8 191 070

2. Wydatki rzeczowe

2 045 930

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk
żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych
w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez
inne służby ratownicze,
- kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek
ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
- prowadzenie prac naukowo - badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
oraz ochrony ludności,
- współpraca z szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie
niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,
- współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw
oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących RP umów
międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,
- realizacja innych zadań wynikających z wiążących RP umów międzynarodowych
na zasadach i w zakresie w nich określonych.

85156-ZSS/P

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Kwota przeznaczona jest na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających
w Centrum Administracyjnym Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przyszłość” w Słupsku.

17 971

85321-ZSS/P

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

480 000

Zespół realizuje zadania administracji rządowej z zakresu orzecznictwa, a w szczególności:
- przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób w wieku do 16 roku życia,
m.in. dla celów: uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego,
ulg i uprawnień związanych z niepełnosprawnością
- przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób w wieku
powyżej 16 roku życia, m.in. dla celów: odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, uczestnictwa
w terapii zajęciowej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce
techniczne ułatwiające funkcjonowanie, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia
w samodzielnej egzystencji, zasiłku pielęgnacyjnego, korzystania z karty parkingowej,
ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnoprawnym,
- wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.
Wydatki na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Słupsku:
1. Wynagrodzenia
2. Pochodne od wynagrodzeń
3. Wydatki rzeczowe

OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE

99 143
28 783
352 074

11 505 971

