
                                          Załącznik Nr 6
                                          do Uchwały Nr XXXI/297/05
                                          z dnia 16 listopada 2005 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa Treść Kwota
Dział Rozdział Paragraf

750 Administracja publiczna 121 919

75011 Urzędy wojewódzkie 121 919

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami 121 919

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 570

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa  2 570

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami 2 570

852 Pomoc społeczna 3 895 300

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 762 000

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami 3 762 000

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne 12 700

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami 12 700



85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 99 000

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami 99 000

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 21 600

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami 21 600

OGÓŁEM DOCHODY 4 019 789

II. WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa Treść Kwota
Dział Rozdział Paragraf

750 Administracja publiczna 121 919

75011 Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące – 121.919

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -121.919 121 919

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 570

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa  

- wydatki bieżące – 2.570

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.495

- pozostałe wydatki – 1.075 2 570

852 Pomoc społeczna 3 895 300

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 3 762 000

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 wydatki bieżące - 3.762.000

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -128.800

pozostałe wydatki - 3.633.200 3 762 000



85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne 12 700

- wydatki bieżące – 12.700

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 99 000

wydatki bieżące – 99.000

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 21 600

- wydatki bieżące – 21.600

OGÓŁEM WYDATKI 4 019 789
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