Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych poniesionych w związku z referendum zarządzonym na dzień 10 czerwca 2012 r. w sprawie lokalizacji
elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym
Zadanie
Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych (wykonanie
tablic urzędowych - referendalnych).
Wydatki związane z organizacją referendum gminnego
(materiały biurowe, ogłoszenia prasowe, nakładki do karty do
głosowania).
Obsługa komisji referendalnych (dyżury pracowników urzędu
– sekretariat, ewidencja ludności, dowóz niepełnosprawnych,
obsługa komisji – 13 osób. Dyżury w dniach 08-10.06.2012r.
Kampania referendalna - informacyjna i promocyjna.

Druk kart do głosowania.
Druk formularzy, protokołów, przepisów prawnych.
Inne wydatki:
- wykonanie pieczęci urzędowych,
- zwrot kosztów podróży członkom komisji,
- wynajęcie lokalu w Pniewie.

Wyszczególnienie wydatków

Kwota datków

Wykonanie tablic urzędowych dla potrzeb obwodowych komisji referendalnych
Zakup kołków rozporowych niezbędnych do zamontowania tablic urzędowych
Zakup materiałów biurowych dla potrzeb komisji referendalnych
Zamieszczenie w „7DG” ogłoszenia o naborze do składów komisji referendalnych
Zamieszczenie w „Gazecie Gryfińskiej” ogłoszenia o naborze do składów komisji referendalnych
Wykonanie nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a
Umowy zlecenia
Składki na ubezpieczenie
Składki na Fundusz Pracy
Kampania referendalna
Publikacja plakatu referendalnego „Gazeta Gryfińska”
Publikacja plakatu referendalnego „7DG”
Druk listu do mieszkańców i jego kolportaż

1 869,60
6,00
1 858,20
100,86
30,33
984,00
2 650,00
455,60
41,69
4 499,00
999,00
984,00
1 110,00

Druk kart do głosowania
Druk protokołów, obwieszczeń, przepisów prawnych i innych dokumentów referendalnych
Wykonanie pieczęci komisji referendalnych
Zwrot kosztów podróży członkom komisji
Wynajęcie lokalu w Pniewie na siedzibę obwodowej komisji ds. referendum

1 800,00
400,00
1 008,60
1 015,63
300,00

I. RAZEM WYDATKIE ZWIĄZANE Z OGRANIZACJĄ REFERENDUM (BEZ DIET)

Wysokość diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum:
- przewodniczący - 165 zł,
- zastępca przewodniczącego – 150 zł,
- członek komisji – 135 zł.
Wysokość diet dla członków Gminnej Komisji ds. referendum:
- przewodniczący - 245 zł,
- zastępca przewodniczącego – 225 zł,
- członek komisji – 200 zł.

Koszty diet
19 siedzib obwodowych komisji ds. referendum
19 x 165,00 = 3 135 zł
19 x 150,00 = 2 850 zł
150 x 135,00 = 20 250 zł
1 x 245,00 = 245
1 x 225,00 = 225
8 x 200,00 = 1600
II. RAZEM DIETY

WSZYSTKIE WYDATKI PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ REFERENDUM (poz. I + poz. II)

20.112,51

26 235,00
2 070,00
28 305,00
48 417,51

