
Tabela Nr 7 do uchwały budŜetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r

I. Dochody
Dział Rozdz. § Nazwa Kwota

756 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od in nych jednostek 
nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 950 000
 - wydatki bie Ŝące

75618 wpływy z innych opłat stanowiacych dochody j.s.t. na podst. ustaw 950 000
0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu 950 000

   Razem 950 000

 II. Wydatki

Dział Rozdz. § Nazwa Kwota

851 Ochrona zdrowia 950 000
85153 Zwalczanie narkomanii - wydatki bieŜące 68 950

z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 4 360
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 3 860

4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 860
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 500

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 500
2) dotacje na zadania bieŜace 64 590

2360 dotacje celowe z budŜetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. 
zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŜytku publicznego 64 590

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieŜące 881 050
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 339 450
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 184 010

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 119 480

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 530

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 20 400

4120 składki na FP 3 200

4170 wynagrodzenia bezosobowe 29 400
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 155 440

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 45 340

4260 zakup energii 30 000

4270 zakup usług remontowych 1 000

4280 zakup usług zdrowotnych 400

4300 zakup usług pozostałych 36 500

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 900

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 2 800

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000

4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe 22 000

4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 1 000

4430 róŜne opłaty i składki 3 000

4440 odpis na ZFŚS 5 500

2) dotacje na zadania bieŜace 496 600
2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między j.s.t. 5 000

2360 dotacje celowe z budŜetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. 
zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność poŜytku publicznego 491 600

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 45 000
3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 000

   Razem 950 000
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