
 II. Wydatki
Dział Rozdz. § Nazwa Kwota
750  Administracja publiczna 253 979

75011  Urzędy wojewódzkie - wydatki bieŜące 253 579
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych , w tym: 253 579
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 253 579

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 200 000
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 299
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 30 380
4120 składki na fundusz pracy 4 900

75045  Kwalifikacja wojskowa - wydatki bieŜące 400
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych , w tym: 400

4300 zakup usług pozostałych 400
751  Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz s ądownictwa 8 205

75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 - wydatki bieŜące 8 205
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych , w tym: 6 023
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 023

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 778
4120 składki na fundusz pracy 125
4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 120

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 182
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 2 182

852  Pomoc społeczna 13 375 260
85203  Ośrodki wsparcia - wydatki bieŜące 354 960

z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 354 960
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 273 365

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 213 287
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 320
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 36 084
4120 składki na FP 5 674

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 81 595
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 4 200
4260 zakup energii 37 000
4270 zakup usług remontowych 6 900
4280 zakup usług zdrowotnych 1 350
4300 zakup usług pozostałych 17 145
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef. 1 200
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 1 100
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 500
4430 róŜne opłaty i składki 2 500
4440 odpis na ZFŚS 8 700

85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.alimentacyjnego oraz składki na ubezp.
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieŜące 12 514 600
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 495 438
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 429 184

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 243 212
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 595
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 159 211
4120 składki na FP 6 166

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym : 66 254
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 13 454
4260 zakup energii 10 000
4270 zakup usług remontowych 1 000



Dział Rozdz. § Nazwa Kwota

4280 zakup usług zdrowotnych 1 000
4300 zakup usług pozostałych 20 000
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef. 2 500
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef. 2 500
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 2 000
4430 róŜne opłaty i składki 2 000
4440 odpis na ZFŚS 10 800

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 12 019 162
3110 świadczenia społeczne 12 019 162

85213 Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. - wydatki bieŜące 48 700
z tego:  
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 48 700
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 48 700

4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 48 700
85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieŜące 457 000

z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 457 000
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 457 000

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 300 144
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 255
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 57 445
4120 składki na FP 9 036
4170 wynagrodzenia bezosobowe 68 120

  RAZEM 13 637 444

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

Stefan Bieszczad



 

 



 

 


