
                                  Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej Nr XLVIII/357/09

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30.12.2009 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 

na 2010 rok

Dział Rozdział § Nazwa Dochody 
w zł

Wydatki w zł

750 Administracja publiczna 87.420 87.420
75011 Urzędy wojewódzkie 87.420 87.420

2010 Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu 
państwa na  realizację  zadań bieżących  
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz 
innych  zadań  zleconych  gminie  
( związkom gmin ) ustawami 87.420

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74.311
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.288
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.821

751 Urzędy  naczelnych  organów  władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 1.612 1.612

75101 Urzędy  naczelnych  organów  władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.612 1.612

2010 Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu 
państwa na  realizację  zadań bieżących  
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz 
innych  zadań  zleconych  gminie  
( związkom gmin ) ustawami 1.612

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.370
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 208
4120 Składki na Fundusz Pracy 34

752 Obrona narodowa 500 500
75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500

2010 Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu 
państwa na  realizację  zadań bieżących  
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz 
innych  zadań  zleconych  gminie  
( związkom gmin ) ustawami 500

4300 Zakup usług pozostałych 500
754 Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona 

przeciwpożarowa 1.000 1.000
75414 Obrona cywilna 1.000 1.000

2010 Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu 
państwa na  realizację  zadań bieżących  
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz 
innych  zadań  zleconych  gminie  



( związkom gmin ) ustawami 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000

851 Ochrona zdrowia 240 240
85195 Pozostała działalność 240 240

2010 Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu 
państwa na  realizację  zadań bieżących  
z  zakresu  administracji  rządowej  
oraz  innych  zadań  zleconych  gminie 
(związkom gmin ) ustawami 240

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 240
852 Pomoc społeczna 3.339.000 3.339.000

85212 Świadczenia  rodzinne,  zaliczki 
alimentacyjne  oraz  składki  na 
ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  
z ubezpieczenia społecznego 3.334.000 3.334.000

2010 Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu 
państwa na  realizację  zadań bieżących  
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz 
innych  zadań  zleconych  gminie
 ( związkom gmin ) ustawami 3.334.000

3110 Świadczenia społeczne 3.226.109
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60.201
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.700
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25.600
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.590
4210 Zakup materiałów i usług 1.500
4300 Zakup usług pozostałych 10.100
4410 Podróże służbowe krajowe 300
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 2.500
4700 Szkolenia  pracowników  nie  będących 

członkami korpusu służby cywilnej 800
4740 Zakup  materiałów  papierniczych  do 

sprzętu  drukarskiego  i  urządzeń 
kserograficznych 400

4750 Zakup  akcesoriów  komputerowych  
w tym programów i licencji 200

85213 Składki  na  ubezpieczenia  zdrowotne 
opłacane  za  osoby  pobierające  niektóre 
świadczenia  z  pomocy  społecznej, 
niektóre  świadczenia  rodzinne  oraz  za 
osoby uczestniczące w zajęciach centrum 
integracji społecznej 5.000 5.000

  2010 Dotacje  celowe  otrzymane  z budżetu 
państwa na  realizację  zadań bieżących  
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz 
innych  zadań  zleconych  gminie  
( związkom gmin ) ustawami 5.000

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.000



       Razem 3.429.772 3.429.772
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