
Załącznik

do zarządzenia nr 82/14

Burmistrza Trzcianki

z dnia 31 marca 2014 r.

I. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

dział rozdział § nazwa plan zmiany

852 Pomoc społeczna 0,00 

85212 0,00 

0970 wpływy z różnych dochodów

razem 0,00 

II. Plan dotacji celowych na zadania zlecone  na 2014 rok

dział rozdział § nazwa plan zmiany

750 Administracja publiczna 0,00 

75011 urzędy wojewódzkie 0,00 

2010

751 0,00

75101 0,00

2010

852 Pomoc społeczna 

85212 0,00 

2010

85213 0,00 

2010

85215 dodatki mieszkaniowe 0,00 

plan po 
zmianach

251 300,00 251 300,00 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

251 300,00 251 300,00 

251 300,00 251 300,00 

251 300,00 251 300,00 

plan po 
zmianach

161 298,00 161 298,00 

161 298,00 161 298,00 

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

161 298,00 161 298,00 

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

4 070,00 4 070,00

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 4 070,00 4 070,00

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

4 070,00 4 070,00

7 061 416,00 110 887,00 7 172 303,00 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 938 918,00 6 938 918,00 

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

6 938 918,00 6 938 918,00 

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

44 176,00 44 176,00 

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

44 176,00 44 176,00 

25 133,00 25 133,00 



2010

85219 ośrodki pomocy społecznej 0,00 

2010

85295 pozostała działalność

2010

razem

dział rozdział § nazwa plan zmiany plan

750 Administracja publiczna 0,00 

75011 urzędy wojewódzkie 0,00 

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

4120 składki na Fundusz Pracy

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

751 0,00

75101 0,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

4110 516,00 516,00

4120 składki na Fundusz Pracy 84,00 84,00

852 Pomoc społeczna 

85212 0,00 

3110 świadczenia społeczne

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

4120 składki na Fundusz Pracy

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

25 133,00 25 133,00 

8 000,00 8 000,00 

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

8 000,00 8 000,00 

45 189,00 110 887,00 156 076,00 

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

45 189,00 110 887,00 156 076,00 

7 226 784,00 110 887,00 7 337 671,00

III. Plan finansowy wydatków na zadanie z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych na 2014 rok

161 298,00 161 298,00 

161 298,00 161 298,00 

105 578,00 105 578,00

21 000,00 21 000,00

skladki na ubezpieczenia społeczne 21 870,00 21 870,00

3 100,00 3 100,00

9 750,00 9 750,00

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

4 070,00 4 070,00

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 4 070,00 4 070,00

3 470,00 3 470,00

skladki na ubezpieczenia społeczne

7 061 416,00 110 887,00 7 172 303,00 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 938 918,00 6 938 918,00 

6 570 751,00 6 570 751,00

153 165,00 153 165,00

16 000,00 16 000,00

skladki na ubezpieczenia społeczne 189 232,00 189 232,00

4 145,00 4 145,00

5 625,00 5 625,00



dział rozdział § nazwa plan zmiany plan

85213 0,00 

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne

85215 dodatki mieszkaniowe 0,00

3110 świadczenia społeczne

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 493,00 493,00

85219 ośrodki pomocy społecznej 0,00

3110 świadczenia społeczne

85295 pozostała działalność

3110 świadczenia społeczne

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

4110 0,00 476,00 476,00

4120 składki na Fundusz Pracy 0,00 67,00 67,00

razem

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

44 176,00 44 176,00 

44 176,00 44 176,00

25 133,00 25 133,00

24 640,00 24 640,00

8 000,00 8 000,00

8 000,00 8 000,00

45 189,00 110 887,00 156 076,00

43 858,00 107 562,00 151 420,00

1 331,00 2 782,00 4 113,00

skladki na ubezpieczenia społeczne

7 226 784,00 110 887,00 7 337 671,00 


	zał.

