
                                                                                                                                      Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/222/2014
                                                                                                                         Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

                      z dnia 29 stycznia 2014r. 
                                             

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

DOCHODY:

Dział Wyszczególnienie Kwota zł
750 Administracja publiczna 87.877,00

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących zleconych gminie z zakresu spraw obywatelskich
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
  zleconych gminie na zwrot kosztów przejazdu osobom 
wzywanym do 
  kwalifikacji wojskowej 

86.677,00

  1.200,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.398,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań    
   bieżących zleconych gminie z zakresu prowadzenia
   i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie 1.398,00

852 Pomoc społeczna 3.902.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
   bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę
   świadczeń rodzinnych,świadczenia z funduszu 
   alimentacyjnego oraz pokrycie składek 
   emerytalno - rentowych z ubezpieczenia społecznego
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań 
   bieżących z zakresu administracji rządowej na pokrycie
   składek ubezpieczenia zdrowotnego
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

zleconych gminie na realizację specjalistycznych usług 
opiekuńczych

- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową 
realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób 
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

3.845.300,00

14.200,00

11.600,00

30.900,00

R A Z E M
             

3.991.275,00



WYDATKI:

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zł
750 Administracja publiczna 87.877,00

75011 Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące,w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych,w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań

86.677,00
86.677,00
86.677,00
84.177,00
70.412,00
2.500,00

75045 Kwalifikacja wojskowa
wydatki bieżące
w tym:
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.200,00
1.200,00

1.200,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.398,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa  
wydatki bieżące, w tym:
1/wydatki jednostek budżetowych,w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań

1.398,00
1.398,00
1.398,00

718,00
0,00

680,00
852 Pomoc społeczna 3.902.000,00

85212 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 na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,w tym:
        - wynagrodzenia ze stosunku pracy
    b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.845.300,00
3.845.300,00

171.650,00
137.730,00
62.275,00
33.920,00

3.673.650,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej
wydatki bieżące, w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych,w tym na:
    a)  wydatki związane z realizacją statutowych zadań

14.200,00
14.200,00
14.200,00
14.200,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wydatki bieżące, w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych,w tym na:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11.600,00
11.600,00
11.600,00
11.600,00

85295 Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym:
1/ wydatki jednostek budżetowych,w tym na:
    a)  wydatki związane z realizacją statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

30.900,00
30.900,00

900,00
900,00

30.000,00

RAZEM 3.991.275,00


