
Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XVII/102/07

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 21 grudnia 2007 r.

dział rozdział § nazwa plan

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej

315 000,00

75618
wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 
315 000,00

0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 315 000,00

razem 315 000,00

dział rozdział § nazwa plan

851       Ochrona zdrowia 146 298,00

85153 zwalczanie narkomanii 9 700,00

4300 zakup usług pozostałych 9 700,00

85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 136 598,00

2630
dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do 

sektora finansów publicznych
73 240,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 758,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 36 800,00

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 7 000,00

4220 zakup środków Ŝywności 13 500,00

4300 zakup usług pozostałych 3 100,00

4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 1 200,00

852 Pomoc społeczna 95 002,00

85219 ośrodki pomocy społecznej 95 002,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 26 495,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 830,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 563,00

Dochody i wydatki na rok 2008 z tytułu opłat za wydawanie 

zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wydatki na 

realizację zadań określonych w programie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ 

napojów alkoholowych

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych
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4120 składki na Fundusz Pracy 694,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 600,00

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 10 100,00

4300 zakup usług pozostałych 34 000,00

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 550,00

4370
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej
2 500,00

4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 2 070,00

4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 1 620,00

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 680,00

4740
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 

urządzeń kesrograficznych
300,00

4750
zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i 

licencji
1 000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 53 700,00

85412
kolonie i obozy  oraz inne formy wypoczynku dzieci i 

młodzieŜy szkolnej
53 700,00

2630
dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do 

sektora finansów publicznych
53 700,00

926 Kultura fizyczna i sport 20 000,00

92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 20 000,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00

4300 zakup usług pozostałych 5 000,00

razem 315 000,00
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