
                                                                                                                                
                                                                                                                                                Załącznik Nr 4

do uchwały Nr IV/24/2015

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 21 stycznia 2015 r.

P L A N  
D O C H O D Ó W   I   W Y D A T K Ó W

związanych  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji

rządowej  i  innych  zadań  zleconych  w  2015 r.

 
dz. rozdz. § Treść Dochody Wydatki
 1 2 3 4 5 6
 

750 Administracja  publiczna 127.389,00 127.389,00
 

75011

4010

4110

4120

2010

urzędy  wojewódzkie

Wydatki  bieżące

w  tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

w tym:

wynagrodzenia  osobowe  pracowników

składki  na  ubezpieczenie  społeczne

składki  na  Fundusz  Pracy

Dochody  bieżące

dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu

państwa  na  realizację  zadań  bieżących

z  zakresu  administracji  rządowej  oraz

innych  zadań  zleconych  gminie  ustawami

127.389,00

127.389,00

127.389,00

127.389,00

127.389,00

127.389,00

127.389,00

106.558,00

18.221,00

2.610,00

 
751

Urzędy  naczelnych  organów  władzy
państwowej, kontroli  i  ochrony  prawa

oraz  sądownictwa

 
2.752,00

 
2.752,00

 

75101

4010

4110

urzędy  naczelnych  organów  władzy państwowej, 

kontroli  i  ochrony  prawa

Wydatki  bieżące

w  tym:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

w tym:

wynagrodzenie  osobowe  pracowników

składki  na  ubezpieczenia  społeczne

2.752,00 2.752,00

2.752,00

2.752,00

2.752,00

2.303,00

393,00
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4120

2010

składki  na  Fundusz  Pracy

Dochody  bieżące

dotacja  celowa  otrzymana  z budżetu  państwa  na

realizację  zadań  bieżących z  zakresu 

administracji  rządowej  oraz innych  zadań  

zleconych  gminie  ustawami 

– prowadzenie  i  aktualizacja  rejestru  wyborców  

w  gminie.

2.752,00

2.752,00

56,00

752 Obrona  narodowa 800,00 800,00

75212

4300

4700

2010

pozostałe  wydatki  obronne

Wydatki  bieżące

w  tym:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań

zakup  usług pozostałych

  

szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej

Dochody  bieżące

dotacja  celowa  otrzymana  z budżetu  państwa  na

realizację  zadań  bieżących z  zakresu  

administracji  rządowej  oraz innych  zadań  

zleconych  gminie  ustawami

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

400,00

400,00

851 Ochrona zdrowia 400,00 400,00

85195

4300

2010

pozostała działalność

Wydatki  bieżące

w  tym:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań

zakup usług pozostałych

Dochody  bieżące

dotacja  celowa  otrzymana  z budżetu  państwa  na

realizację  zadań  bieżących z  zakresu  

administracji  rządowej  oraz innych  zadań  

zleconych  gminie  ustawami

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00
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852 Pomoc  społeczna 1.931.000,00 1.931.000,00

 

85212

4010

4040

4110

4120

4210

4260

4270

4300

4360

4410

4440

4520

4700

3110

świadczenia  rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz

składki na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  

z ubezpieczenia  społecznego

Wydatki  bieżące

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

w tym:

wynagrodzenia  osobowe  pracowników

dodatkowe  wynagrodzenie  roczne

składki  na  ubezpieczenie  społeczne

w tym:

a) składki na ubezpieczenie społeczne wynikające 

z wynagrodzenia pracowników

b) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby 

pobierające świadczenia  społeczne

składki  na  Fundusz  Pracy

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych  

zadań

zakup materiałów  i  wyposażenia

zakup energii

zakup usług remontowych

zakup  usług  pozostałych

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

podróże  służbowe  krajowe

  

odpis  na  zakładowy  fundusz  świadczeń  

socjalnych

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego

szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby  cywilnej

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

świadczenia  społeczne

Dochody  bieżące

1.908.000,00

1.908.000,00

1.908.000,00

1.908.000,00

109.140,00

95.030,00

38.800,00

3.000,00

52.200,00

7.200,00

45.000,00

1.030,00

14.110,00

2.570,00

1.020,00

1.000,00

6.000,00

300,00

400,00

1.200,00

200,00

1.420,00

1.798.860,00

1.798.860,00
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85213

85228

2010

4130

2010

4110

4120

4170

2010

dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu  państwa  

na  realizację  zadań  bieżących  z  zakresu  

administracji  rządowej  oraz innych  zadań  

zleconych  gminie  ustawami

składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne

opłacane  za  osoby  pobierające  niektóre

świadczenia  z  pomocy  społecznej, niektóre  

świadczenia  rodzinne oraz  za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrach integracji społecznej.

Wydatki  bieżące

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych  

zadań

składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

Dochody  bieżące 

dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu państwa  na

realizację  zadań  bieżących z  zakresu 

administracji  rządowej  oraz innych  zadań  

zleconych  gminie  ustawami

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze

Wydatki  bieżące

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

składki na ubezpieczenia społeczne 

składki na Fundusz Pracy

wynagrodzenie bezosobowe

Dochody  bieżące

dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu  państwa na

realizację  zadań  bieżących  z  zakresu 

administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  

zleconych  gminie  ustawami

1.908.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

2.870,00

400,00

16.730,00

 
Ogółem: 2.062.341,00 2.062.341,00

Zdzieszowice  2015-01-21           
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