
 

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  2017 r.

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

750 Administracja  publiczna 130.639,00 130.639,00
 

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, w tym:

a) sprawy obywatelskie
b) zadania obronne
c) ewidencja działalności gospodarczej
d) pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na
prowadzenie działalności gospodarczej

składki  na  ubezpieczenie  społeczne, w tym:

a) sprawy obywatelskie
b) zadania obronne
c) ewidencja działalności gospodarczej
d) pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na
prowadzenie działalności gospodarczej

składki  na  Fundusz  Pracy

a) sprawy obywatelskie
b) zadania obronne
c) ewidencja działalności gospodarczej
d) pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na
prowadzenie działalności gospodarczej

Dochody  bieżące

dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu
państwa  na  realizację  zadań  bieżących
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz
innych  zadań  zleconych  gminie  ustawami 
z przeznaczeniem na:

130.639,00

130.639,00

130.639,00

130.639,00

130.639,00

130.639,00

130.639,00

109.278,00

89.305,00
10.409,00
7.277,00
2.287,00

18.685,00

15.271,00
1.780,00
1.244,00
390,00

2.676,00

2.187,00
255,00
178,00
56,00
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a) sprawy obywatelskie
b) zadania obronne
c) ewidencja działalności gospodarczej
d) pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na
prowadzenie działalności gospodarczej

106.763,00
12.444,00
8.699,00
2.733,00

 
751

Urzędy  naczelnych  organów  władzy
państwowej , kontroli  i  ochrony  prawa

oraz  sądownictwa

 
3.154,00

 
3.154,00

 
75101

4010

4110

4120

2010

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

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.

3.154,00

3.154,00

3.154,00

3.154,00

3.154,00

3.154,00

3.154,00

2.639,00

451,00

64,00

752 Obrona  narodowa 800,00 800,00

75212

4700

Pozostałe  wydatki  obronne

Wydatki  bieżące
w  tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

1)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej
- szkolenia obronne

Dochody  bieżące

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00
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2010 dotacja  celowa  otrzymana  z budżetu  państwa  na
realizację  zadań  bieżących z  zakresu 
administracji  rządowej  oraz
innych  zadań  zleconych  gminie  ustawami

800,00

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 4.998,00 4.998,00

75414

4010

4110

4120

2010

Obrona cywilna

Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników

składki na ubezpieczenia społecznego

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

4.998,00

4.998,00

4.998,00

4.998,00

4.998,00

4.998,00

4.998,00

4.182,00

714,00

102,00

 
852 Pomoc  społeczna 15.000,00 15.000,00

 
85213

4130

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

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Id: 2C119ED8-A4B9-4A6F-8F1B-24661BFDE42A. Podpisany Strona 55



85228

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

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

8.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

1.000,00

100,00

5.900,00

855 Rodzina 8.329.000,00 8.329.000,00

85501

4010

4040

4110

4120

4210

4300

4440

Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
w  tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników

dodatkowe wynagrodzenie roczne

składki na ubezpieczenia społeczne

składki na Fundusz Pracy

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia

zakup usług pozostałych

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5.745.000,00 5.745.000,00

5 745.000,00

84.100,00

70.400,00

54.000,00

4.700,00

10.200,00

1.500,00

13.700,00

3.000,00

8.000,00

1.700,00
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85502

4700

3110

2060

4010

4110

4120

3110

2010

szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

świadczenia społeczne

Dochody bieżące

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa  na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
zlecone gminom, związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc
państwa w wychowaniu dzieci

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

Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników

składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:

1. składki na ubezpieczenie społeczne wynikające
z wynagrodzenia pracowników
2. składki na ubezpieczenie społeczne za osoby 
pobierające świadczenia rodzinne

składki na Fundusz Pracy

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

świadczenia społeczne

Dochody bieżące

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami

5.745.000,00

5.745.000,00

2.584.000,00

2.584.000,00

2.584.000,00

1.000,00

5.660.900,00

5.660.900,00

2.584.000,00

2.584.000,00

153.200,00

153.200,00

57.000,00

94.800,00

9.800,00

85.000,00

1.400,00

2.430.800,00

2.430.800,00

 
Ogółem : 8.483.591,00 8.483.591,00

Zdzieszowice  2016-12-15                                                                                                                          
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