
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna 2 440

Wydział Księgowości

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna 2 440

140 000

Biuro Pozyskiwania Funduszy Pomocowych

Rozdział  75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa na wkład własny do programów finansowanych ze środków unijnych. 140 000

 Sezonowość:
 - rezerwa uruchamiana w trakcie otrzymania środków unijnych

Rezerwa celowa na Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO 4 100 000

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki z przeznaczeniem na restrukturyzację oświaty. 4 100 000

 Sezonowość:
 - drugie półrocze 2004 r.

450 000

Wydział Rozwoju Miasta

Rozdział  75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa na dofinansowanie obowiązku użyteczności publicznej - "Port Lotniczy - 450 000
  - Szczecin-Goleniów" Sp.z o.o.

 Sezonowość:
 - drugie półrocze 2004 r.

Wpłaty do budżetu państwa 5 981 877
Wydział Księgowości

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Kwota wpłaty  szacowana przez Ministra Finansów (pismo znak: ST3-4820-81/2003 z dnia 29.11.2003 r.)

Sposób ustalenia planowanej wpłaty:

12,75% * Pp + 98% * (P-E4)) * B1.6
gdzie:
P - dochody podatkowe w 2002 r. w  powiecie w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu
Pp - dochody podatkowe wszystkich powiatów w 2002 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju
E4 - 125 % wskaźnika Pp
B1.6 - liczba mieszkańców w powiecie w 2002 r.

Kalkulacja kwoty wpłaty:

Rezerwa celowa na wkład własny do programów finansowanych ze 
środków unijnych

Rezerwa celowa na dofinansowanie obowiązku użyteczności publicznej - 
"Port Lotniczy - Szczecin-Goleniów" Sp.z o.o.



  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r.Dz.U. Nr 15, poz.148 ze zm.)
 - ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    (Dz.U.Nr 203, poz 1966 ze zm.).

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy 15 000

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Wydatki związane z wypłacaniem żołnierzom rezerwy świadczeń pieniężnych rekompensujących
utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej
działalności gospodarczej. Świadczenia rekompensujące wypłaca się żołnierzom za okres odbytych
ćwiczeń wojskowych. Świadczenia pieniężne ustala i wypłaca prezydent miasta na udokumentowany 
wniosek uprawnionego żołnierza w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku. Prezydent miasta 
przesyła zestawienie wypłaconych żołnierzom świadczeń rekompensujących w terminach miesięcznych
do właściwego terytorialnie wojewódzkiego sztabu wojskowego refundacji jednostce samorządu
terytorialnego poniesionych wydatków.

 Sezonowość:
 - realizacja nierytmiczna, w zależności od zgłaszanych wniosków.

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej 
   (Dz.U. z 1992 r. Nr 4 poz. 16 z późniejszymi zmianami),
 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
   i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
   (Dz.U. Nr 13 poz. 155).
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(1,1275 * 68,44 + 0,98 * (91,35 - 85,55)) *415,117 = 5.981.877 


