załącznik Nr l 0 do Uchwa]y
NI )al/ót/2o04 z dnia ]0 0l 2004
Rady Nlig]skiej zagólo\'a
w sprawi€ uĆhwalenia budżelu
cńin] i Miasta na 2004 tok

Dochodv na zadanir zlecon.
Dzinl ?5o Adńinńtmcjn P{blicżnn zl_ 66'317.00
Rozdzinł 75ol] '!ŹędY łojewódzkie zł _ 66'3'17'00
( ]o o Dolalle ce o e Ór ar i'e 7 bld/elJ pa' r'\'

r. lea l/a-Ję -ódJ bie_4''h'
1\ n/aoor,le.or)c1gtr1e ts.atari 1 oool_00

:"k6u adninii.r"" iraooqero'a- '
Dzinł 75l Użędy nnczĆlnych orguóv slłdzy plńltvowei. kontroli
prnwł oraz sądÓwni.tv!

- 1'500j00

Rozdzi!l75lol Uźldy 'nacElnych

Ś
2

orgnnós

wlłdłDaństwos€i.

i

kontroli i ochrony

]010

Dotacje celowe otzyńane z budżetu pań$wa m Ęalizację żadań bieżących
zlkresu adńińistQcjj Źądoxej oru innYch zadań żleconych gminie uslasami zl ' ]

Dziił ?5.! - Bgpiecżeństwo publiczne i ochron!
RÓzdzial75414 obrona cylvilna 2ł 400,00
\\

i ochrony

pŹeciłp"''mv4 ?l-

'00.00

400'00

DotaĆje celowe otŹymańe Ż budż€tu pai$wa na realizację zadań biezących
aklesu admini$racji rądowej oraz innych zadli zleconych sminie ustawańiz1- 40o'o0

20ro

DŻi!ł 352- opi.k! Śpoteczn! zl - 579.200.00
Rozdzi!łs5ż13 skńdkin! ubezpi€czenia ż.lro{otne opln.arc zt osoby pobkrljłce
ni€irtóre świadczenia z ponocy śpoleczn€j zl-ż8.100'00
_
pai$wa na realizację zadań bieących
s ao l o Dotacje cElowe otzynane z budżeiu
z żakesu adńinntlacji uądolvej ofu inńlch zadai zleconych gńinie ustawańiz1'28 r00'oo
Rozdzials52l4 zóilki i pońoc iv uatuze o.d śk]adk] naubezpi€czenia
śpolecŻnezł - 383.'100.00
pańŚwa na Ealizację Żadań bieżących Ż
Ś 2010 Dolacje celowe otr2ynane z budŻeu
innych zadań zleconych eminie u$awani zl
aklesu adniniśBcji żalow.j

oE

Rozdzjał 35216 -

zlsiłki rcdzinne. pielęgnłcyjne i rvychowlwcze zł-49-900,00

- Dotacje celowe otżymane z budzelu pestwa na r€alizację zadań bieząc!Ćh Ź
żikreru ndminht.tcji Źądowej omz innych ztd.ń zleconych gninie usinłłmizl$ 20 l o

Rozdzial85219 ośrcdkip on ocy sp ol..zn.j zl- 112.800'00
! 2olo Dotacje celowe orłmane z budzetu pńsrya na lealiŻację zadań bieący.h z
_
zakJesu adminiiracji żądowej orŹ in.ychzadań zlecon'ch gmini€ ustawani zł l12 300,00

Rrzem

zl-

647.9.17,00

wvdatki

na zadania zleconĆ

Dzill75o- AdninŃtncja publiczńa zL

66'847,00

Rozdział ?5o1r - Uż?dy wojewódżkie 2L_ 66.84'.00
prarwników zJ'_ 43000,00
$ 'lo ] o Wynagodz€nia osobow€
_ 5 0oo,0o
Ą 4o'1o Dodatkow€ łynagrodŻeni. rcczńe
li 4 ] 10 skladki na ub€zpieczenia spo]eoń€ z] _ l0 jo0.o0
\ ]l2o slladl mFu.duszPńĆt z]_1672,00
\ 4!jo odD'.' a łmdo^yfulousl$ ad.'"1.o.jah).\

'

_l '3-''oo

-5l

D7ifll
Llr4dy naorlnych organowvhdzy plńlMo$ei.
kontroli i ochron' p.lwn oraz sądowtrictw. zł.' l.500'00
Rozdzj!ł 75101 Użtdy laczelnych orgnnów vltdł p!ństwowej'
kontroli i ochrony pańŚt*! zt- r.500.00
s 42]o - zalap maleńałów i *1posażenia zł._ 75o'0o
Ą 43oo zallp uśug pozosta]ycń Żł'_ 750,00

Dział
- Bepieaeńst{o plbliczn. i ochrona pżeciwpożlmwt zI._ 400'00
Rozdzinl
'5'l
- obrona cysilnazł'_ 400'00
'541.| natdiałów i łaposaenia Żł'_ 400'00
$42]o zakup

Dzitl

352

- opiekł Śpołeczua zl.-

579.200.00

na ubezpiecŻenia zdrowotne op]acane

RÓzdział 852 i3 - sk]adld
niekórc świadczenia Ż ponocy społecmej zł.' 23 100'00
s 4I ]o - sldadki na ubezpitŻenie Żdiovotn€ z].' 28' lo0.o0
Rozdzi'ł 85214'z,sitkj j pomoc v ńltuże or@ lkhd}i na
)poleczne zl.- 388.'100.00
swad(Żenia spoleozne zł _ ]5'l ]46,00
!
$41Io skJadki na ub*pieczenia spo]ecae 2ł _ 34 254'00

a

osoby pobieńjące

ubąpiszenia

]l1o

Roż.lzi.l8521ó z.siłki rodż'nne, pielęgnacYjn.
s 3 l 1o - Świadczenia spo]9czn€ zt'' 49 900'00

i

Ęchoł'woe zl''

Rozdział 85219' ośrodkj pomocy społ..znćj zł.' r uj00.00
zł'' 20óó.o0
9]o2o Nagrcdy iqydatkj nie Źaliczone do q1naeJodŻeń
_
_ w]nagrodzenia osobÓte pracovników ż 84 922.00
$ 40 l o
$,lo4o Dodatkowe rynagrodzenie rocŻńe Ż] ' 7 2l8 00
$4]]o sk]adki na ub ezp ieeenia społeczne z] 16.]]7'00
! 4l2O -- Skladiri mlundue Pra.y zl. 2251,a0

Y::!:!!Ż!!t'l
il

49.900.00

