
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej  i Kartograficznej 800 000

Biuro Geodety Miasta

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
nadzór nad ewidencją gruntów i koordynację uzgadniania dokumentacji projektowych, realizowanych
przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

  Sezonowość:    
- miesięcznie 1/12  planu

  Podstawy prawne:
- uchwała Rady Miasta z dnia 24 lutego 1997 r. Nr XXXI/393/97 w sprawie utworzenia zakładu
  budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- uchwała Rady Miasta z dnia 22 lutego 1999 r. Nr VI/46/99 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego
  pod nazwą "Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej" oraz zmiany statutu Miejskiego Ośrodka 
 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 - uchwała Nr XV/473/99 Rady Miasta z dnia 25 października 1999 r. zmieniająca uchwałę o utworzeniu
   zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 100 poz.1086 ze zm.).

Prace geodezyjne i kartograficzne 1 200 000
Biuro Geodety Miasta
Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

1. Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży:
    podziały działek, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic, opisy nieruchomości,
    wypisy z ewidencji gruntów oraz dokumentacja do celów prawnych 600 000

2. Środki przeznaczone na wykonanie projektu i modernizacji sieci osnów, 
    aktualizację map, aktualizację i modernizację ewidencji gruntów i budynków, modernizację 
    oprogramowania oraz informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 600 000

  Sezonowość:    
 - nierytmiczna

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 100 poz.1086 ze zm.).

Planowanie przestrzenne 371 200
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

Pozostałe wydatki bieżące:
z tego:
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 75 000

75 000

Zakup materiałów i wyposażenia 5 000
   - zakup materiałów, publikacji, filmów do aparatu fotograficznego, itp.  

Zakupy  usług pozostałych 291 200
201 200   - podkłady sytuacyjno-wysokościowe do projektów koncepcyjnych  wynikających

     z bieżących potrzeb planistycznych miasta, odbitki,  ksero, usługi fotograficzne, 
     wypisy z rejestru gruntów, itp., rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych 
     wynikających z zapisów pozwoleń na budowę na podstawie ustawy z dnia
     7 lipca 1974 r. - Prawo budowlane, umowy zlecenia, opinie, ekspertyzy, 
     orzeczenia, analizy wynikające ze zmiany ustawy o planowaniu i zagospo-

    - nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta za prace dyplomowe oraz nagrody 
      dla laureatów konkursów urbanistyczno-architektonicznych.



    - konkurs - tematycznie związany z bieżącymi potrzebami Miasta. 90 000

  Sezonowość:
  - nierytmiczna

  Podstawy prawne:

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta 3 805 000

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

Planowane zatrudnienie na 2004 r. - 45 etatów

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 2 240 053
z tego:
1) Wynagrodzenia osobowe 1 739 701
 - wynagrodzenia osobowe 
   ( 45 etatów x 2 980 śr. płaca x 12  m-cy) 1 609 507
 - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat        
   ( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne) 130 194
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 697
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok 134 697
3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 365 655
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego oraz umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,73%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: luty/marzec 

Pozostałe wydatki bieżące: 1 564 947
z tego:
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 6 000
   -  wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11 000
   - ustawowo obowiązkowe dokonywanie wpłat na Państwowy Fundusz
     Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zakup materiałów i wyposażenia 30 000
  - materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, zakup środków czystości, 
    zakup znaczków pocztowych, wydawnictw, prasy itp.
Zakup usług remontowych 20 000
  - remont pomieszczeń, naprawa i konserwacja sprzętu.
Zakup usług zdrowotnych 6 000
  -  badania okresowe pracowników
Zakup usług pozostałych 1 416 843
  - studia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
    ekspertyzy wynikające z bieżących zadań, seminaria, szkolenia
    pracowników, zlecenia, opinie, zakup informacji w systemie PESEL
    i Wojewódzkim Urzędzie  Statystycznym 82 947
  - koszty opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
    miasta Szczecina - zlecanych do realizacji  innym podmiotom

1 333 896

    1. Studium konserwatorsko-urbanistyczne 14 000
    2. Studium krajobrazowe 30 000
    3. Ekofizjografie 833 217
    4. Prognoza oddziaływania na środowisko 65 000
    5. Prognoza skutków finansowych 65 000
    6. Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 326 679

     darowaniu przestrzennym, opracowania koncepcyjne, opinie orzeczenia, 
     szkolenia, ekspertyzy, itp.

 - ustawa z dn.27.03.03 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717)
 - ustawa z dn. 7.07.1994 r. - Prawo budowlane  (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016),

    Koszty opracowań obejmują niżej wymienione miejscowe plany zagospodarowania  
    przestrzennego:



Nazwa planu
Pow.
(ha)

Nr uchwały o 
wszczęciu planu

GŁĘBOKIE 90,3 LI/1068/2002
ZAWADZKIEGO - KLONOWICA 131,7 LI/1075/2002
POGODNO - SOMOSIERRY 113,6 LI/1080/2002
GUMIEŃCE - MIERZYŃSKA 90,9 LI/1086/2002
GUMIEŃCE - KRAKOWSKA 90,9 LI/1087/2002
GUMIEŃCE - OKULICKIEGO 120,4 LI/1088/2002
STOŁCZYN - KOŚCIELNA 171,8 LI/1099/2002
ŻELECHOWA - ŁĄCZNA 129,0 LI/1108/2002
ŻELECHOWA - ROBOTNICZA 81,9 LI/1111/2002
GOLĘCINO - GOCŁAW 151,9 LI/1112/2002
OS. BUKOWE 137,0 LI/1122/2002
KIJEWKO 187,8 LI/1123/2002
OS. PŁONIA ZACHÓD 360,8 LI/1126/2002
OS. SŁONECZNE 99,7 LI/1124/2002
DRZETOWO, GRABOWO 149,1 LI/1132/2002
TURZYN 142,1 LI/1134/2002
ŚRÓDMIEŚCIE - ZACHÓD 48,7 LI/1149/2002
ŁĘKNO - OSIEDLE 62,4 LI/1135/2002
BOLINKO - OSIEDLE 93,8 LI/1148/2002
MIĘDZYODRZE - WIELKA KĘPA 316,8 V/78/03
D.14 (MAŁE DĄBIE - ROKICINY) 981,4 XIV/150/95
PILCHOWO 31,7 LI/1069/2002
PARK LEŚNY ARKOŃSKI - DOLINA 7 MŁYNÓW 589,4 LI/1070/2002
KRZEKOWO - POPIEŁUSZKI 69,6 LI/1078/2002
POGODNO - UNII LUBELSKIEJ 148,8 LI/1079/2002
ŻELECHOWA - PARK BRODOWSKI 91,3 LI/1109/2002
OS. ZAŁOM 432,6 LI/1128/2002
MIĘDZYODRZE - DZIEWOKLICZ 250,9 LI/1137/2002
DĄBIE-TRZEBUSZ 389,6 V/82/03
WIELGOWO - ZACHÓD 822,7 V/79/03
SKOLWIN - LAS MŚCIĘCINO 310,8 VII/123/03
GUMIEŃCE - CUKROWA 101,5 LI/1090/2002
BUKOWO - OKÓLNA 209,4 LI/1102/2002
WARSZEWO - WKRZAŃSKA 162,8 LI/1106/2002
NIEBUSZEWO 160,8 LI/1113/2002
OSIEDLE DĄBIE 277,2 LI/1116/2002
WYSPA PUCKA - PÓŁNOC 90,6 LI/1139/2002
POMORZANY - WZGÓRZE HETMAŃSKIE 273,9 LI/1091/2002
POMORZANY - USTOWO 147,5 LI/1092/2002
POMORZANY N/ODRĄ 210,5 LI/1093/2002
ŚWIERCZEWO - OŚ.KALINY 31,6 LI/1081/2002
ŚWIERCZEWO - PRZYJAŹNI 41,2 LI/1082/2002
ŚWIERCZEWO - DERDOWSKIEGO 71,0 LI/1083/2002
ŚWIERCZEWO - SANTOCKA 83,1 LI/1084/2002
PARK ARKOŃSKI 108,9 LI/1071/2002
ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN 168,4 LI/1072/2002
STOŁCZYN - ORNA 239,9 LI/1098/2002
PLAN PORTU 3 249,7

Podróże służbowe krajowe 20 000
    - delegacje krajowe, zwrot kosztów za używanie samochodów prywatnych
      do celów służbowych, zakup biletów komunikacji miejskiej.
 Podróże służbowe zagraniczne 10 000
     - delegacje zagraniczne.
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 38 000
  - przewidywane wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2003 r.
     x średnie zatrudnienie )  x  37,5 % + odpisy na emerytów.
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych 7 104
  - zwrot kosztów postępowania przed Urzędem Zamówień Publicznych

  Sezonowość:

 - wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych comiesięczna

 - odpisów na fundusz świadczeń socjalnych - 75% planu rocznego do dnia 31 maja,
   25% planu rocznego do dnia 30 września



 - pozostałych wydatków nierytmiczna

  Podstawy prawne:

Ekspertyzy i projekty badawcze 300 000
Wydział Rozwoju Miasta 50 000
Rozdział 71095 - Pozostała działalność

 1. Opracowania, ekspertyzy, opinie i analizy,
 2. Opracowania danych statystycznych.

  Sezonowość:
  - realizacja nierytmiczna

Wydział Księgowości 250 000

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

  Ekspertyzy, usługi naukowo - badawcze
  1. Rating gminy Szczecin - aktualizacja ocen dokonanych przez:
      a/ Standard & Poor's
      b/ Fitch

 Sezonowość:
 - realizacja  nierytmiczna

Cmentarze komunalne 1 000 000

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
71035 - Cmentarze

Eksploatacja cmentarzy komunalnych 999 000

 1. Ochrona Cmentarza Centralnego 

 2. Kabiny sanitarne - serwisowanie kabin na terenie cmentarzy. 

 5. Nośniki kosztów - koszty zużycia wody i prądu na cmentarzach.
 6. Koszty składowania odpadów

Przewóz zwłok osób zmarłych  z miejsc publicznych do chłodni miejskiej. 1 000
 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego

  Podstawy prawne:

Wydatki na realizację programów międzynarodowych 50 000
Wydział Rozwoju Miasta
Rozdział 71095 - Pozostała działalność

 - uchwała  nr XXXIII/760/2000  Rady  Miasta Szczecina  z  dnia  18  grudnia  2000 r. w sprawie
   likwidacji zakładu  budżetowego  pod nazwą " Miejska  Pracownia  Urbanistyczna" oraz
   utworzenia  jednostki budżetowej pn. ""Biuro Strategii i Rozwoju Miasta"  oraz uchwała 
   nr XLII/900/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę.

 - umowa w sprawie ochrony Cmentarza Centralnego zawarta pomiędzy ZUK a agencją ochrony,
 - ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
   (t.j.Dz.U. z 2000r. Nr 23, poz.295 ze zm.).
 - umowa z firmą pogrzebową na przewóz zwłok.

 3. Prace interwencyjne - naprawa ogrodzeń, skutków zdarzeń losowych, prace doraźne.
 4. Eksploatacja sieci wodociągowej - wydatki na uruchomienie i zamknięcie sieci wodociągowej, 
     usuwanie bieżących awarii.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe - pielęgnacja zieleni na cmentarzach zostanie
sfinansowana z GFOŚiGW.
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni wykonywane są w ramach umowy trzyletniej która 
obejmuje swoim zakresem wykonanie takich prac jak np.: wiosenne wygrabianie liści, zamiatanie alejek, 
ścinkę suchych i niebezpiecznych drzew, cięcia żywopłotów, bieżące utrzymanie czystości i  inne.

 - ustawa z dn. 7 lipca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717),

Wydatki na administrowanie pięcioma cmentarzami na terenie miasta:Cmentarz Centralny, Dąbie, Zdroje, 
Płonia, Wielgowo.

     Patrole rowerowe w godz.od 6.00 - 21.00  od 8.00 - 17.00, patrol samochodowy całodobowy, 
     obsługa bramy głównej.



Koszty uczestnictwa miasta w programach Baltic+, Szafirowy Łuk, Metrex, Odra Gateway,
w tym ekspertyzy i niezbędne opracowania.

  Sezonowość:
  - realizacja nierytmiczna

Dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 478 800
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 391 061
z tego:
Wynagrodzenia osobowe- dofinansowanie 40 000
 - wynagrodzenie osobowe Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 40 000
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu - dofinansowanie 290 474
 - wynagrodzenia osobowe 
   (13 etatów x 1 862 śr. płaca x 12  m-cy) 290 474
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - dofinansowanie 20 760
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok 20 760
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - dofinansowanie 39 827
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,73%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%
  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: luty/marzec 

  Podstawy prawne:

Pozostałe wydatki bieżące: 87 739
z tego:
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3 400
   - deputaty i pranie odzieży
Zakup materiałów i wyposażenia 28 225
   - materiały biurowe, tonery, literatura fachowa 2 545
   - zakup znaczków pocztowych, średnio miesięcznie 400 szt listów po 5,50 zł
     znaczek x 12 m-cy 25 680
Zakup energii 10 080
   - energia elektryczna 9 500
   - energia cieplna 580
Zakup usług zdrowotnych 500
   - zakup usług medycznych - aktualizacja badań lekarskich pracowników
Zakup usług pozostałych 37 913
  - koszty połączeń telefonicznych, ochrony mienia,
    pieczątki, ksero, naprawy przeglądy, usługi prawnicze i fotograficzne
Podróże służbowe krajowe 5 726
   - limity km (692 x 0,7519 x 11)
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 695
   - odpisy 

  - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie  określenia
    stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników 
    służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ustalania
    i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom  korpusu służby cywilnej 
    (Dz.U. Nr 89 poz.996 ze zm.)

Znowelizowane prawo budowlane zmienia w zasadniczy sposób zakres kompetencji organów administracji 
budowlanej i nadzoru budowlanego, nakłada na inspektorat dodatkowe zadania do wykonania. Zadania 
wynikające z znowelizowanego prawa budowlanego:
 - wydawanie dzienników budów i prowadzenie rejestrów dzienników budów, sporządzanie sprawozdań 
   GUS i pozostałych,
 - archiwizacja i prowadzenie rejestrów pozostałych,
 - egzekucja - naliczanie opłat: legalizacyjnych i odbiorczych (5 % wpływów z tych opłat stanowią 
   dochody budżetu powiatu),
 - kontrole materiałów budowlanych,
 - odpowiedzi na zapytania o dopuszczalność zmian bez zatwierdzania aneksów do projektu, 
   obsługa prawna i aktualizowanie danych do biuletynów informacji publicznej oraz obsługa 
   informatyczna,
 - wydawanie decyzji na użytkowanie i odbiory inwestycji.



Szkolenia członków służby cywilnej 1 200
   - szkolenia teoretyczne w służbie cywilnej 
 Sezonowość:
 - nierytmiczna.

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz.2016).

80 000

Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości

71095- Pozostała działalność

Realizacja projektu nastąpi poprzez:
 - zapewnienie kompleksowego serwisu informacyjnego,
 - promocję regionu,

 - informowanie o działaniach związanych z integracją Polski z UE.

   lub produkcyjną.

Zadanie będzie realizowane poprzez:

   pomysłami na prowadzenie własnej działalności,
 - integrację studentów z przedsiębiorcami,

   uczelniach w Mieście.

 Sezonowość:
  - realizacja w miesiącach II, IV, VI, VIII, IX 2004 r. 
 Podstawy prawne:
 - Strategia Rozwoju Szczecina
 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
    i  o  wolontariacie (Dz.U.  z 2003 r., Nr 96, poz .873)

Wydatki  na  zadania  zlecone  745 600
z tego:
Prace geodezyjne i kartograficzne 223 000
Biuro Geodety Miasta
Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Środki przeznaczone na utrzymanie w aktualności i prowadzenie państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w tym ewidencji gruntów i budynków.

 Sezonowość:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 100 poz.1086 ze zm.) .

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 92 000

Biuro Geodety Miasta

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

 - poszerzanie wiedzy studentów i absolwentów o elementy praktyczne,
 - zachęcanie młodych ludzi do zakładania własnych firm i wspieranie tych,  którzy dysponują 

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów
do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Unii Europejskiej 

W zakresie przygotowania przedsiębiorców środki  przeznaczone będą na realizację projektu Komisji 
Europejskiej skierowanego do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym celem  projektu jest 
przygotowanie wyżej wymienionych podmiotów do integracji Polski ze strukturami europejskimi. 

 - współpracę z instytucjami okołobiznesowymi w regionie, kraju oraz  na obszarze Europy,

 - uczestnictwo w programach dotyczących pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 - promowanie i organizowanie imprez wspierających rozwój  przedsiębiorczości,
 - kojarzenie podmiotów zainteresowanych współpracą inwestycyjną, handlową

 - współpracę z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi  funkcjonującymi na wyższych 

W zakresie przygotowania studentów i absolwentów środki przeznaczone będą na realizację projektu, 
którego głównym celem jest poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz przygotowanie  studentów i 
absolwentów szczecińskich uczelni wyższych do założenia własnej firmy funkcjonującej na rynku Unii 
Europejskiej.



Zakup usług z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w tym ewidencji gruntów i budynków

 Sezonowość:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 100 poz.1086 ze zm.) .

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 430 600

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Środki przeznaczone na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych dla 14 pracowników realizujących
zadania zlecone z zakresu nadzoru budowlanego, z tego na:
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 373 664
z tego:
Wynagrodzenia osobowe 43 964
 - wynagrodzenie osobowe Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 43 964
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 222 000
 - wynagrodzenia osobowe 
   (13 etatów x 738 śr. płaca x 12  m-cy), dodatki stażowe, inspekt.-kontrolne,
   specjalne, nagroda jubileuszowa i odprawa 222 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 200
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok 28 200
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 79 500
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów
zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,73%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: luty/marzec 

  Podstawy prawne:

Pozostałe wydatki bieżące: 56 936
z tego:
Zakup materiałów i wyposażenia 8 236
   - materiały biurowe, tonery, literatura 8 236
Zakup energii 3 150
   - energia cieplna 2 900
   - woda 250
Zakup usług remontowych 650
  - usługi remontowe - umowa z Administracją Mienia UM
Zakup usług pozostałych 12 500
  - koszty ubezpieczenia, czynszu, połączeń telefonicznych, 
    ksero, naprawy przeglądy
Podróże służbowe krajowe 23 000
   - limity km 22 000
   - delegacje krajowe 1 000
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 400
  - przewidywane wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2003 r.
     x średnie zatrudnienie )  x  37,5 % + odpisy na emerytów.

 Sezonowość:
 - nierytmiczna.

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz.2016).

  - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie  określenia
    stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników 
    służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ustalania
    i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom  korpusu służby cywilnej (Dz.U. Nr 89 
    poz.996 ze zm.)

Utrzymanie jednostki budżetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jest dofinansowane z 



Wydatki  na  zadania  zlecone z mocy porozumień
 z organami administracji rządowej 63 000
Cmentarnictwo wojenne 63 000

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rozdział 71035 - Cmentarze

 Sezonowość:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

  Podstawy prawne:

8 893 600

dochodów własnych powiatu. Koszty dofinansowania przedstawione są w pozycji "dofinansowanie 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego".

 - ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 319 ze zm.),
 - porozumienie z Wojewodą Zachodniopomorskim.

OGÓŁEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.
Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje: prace porządkowo -  pielęgnacyjne, bieżące utrzymanie 
czystości, wywóz śmieci, pielęgnację trawników, dwukrotne obsadzenie rabat i mogił kwiatami, nasadzenia 
roślin okrywowych na kwaterach Jeńców Belgijskich, zamiatanie i gracowanie dróg, usuwanie samosiewów, 
cięcia pielęgnacyjne drzew, cięcia żywopłotów sadzenie kwiatów, odchwaszczanie chodników.


