
Załącznik Nr 6  do Uchwały                

Nr XIX/111/2011 Rady Gminy 

Lelów z dnia 20.12.2011r.        

I.  DOCHODY

Dział Rozdział §

750 Administracja publiczna 39 554,00

75011 Urzędy wojewódzkie 39 554,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na 

realizację zadao bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadao zleconych gminie 

ustawami 

39 554,00

751
Urzędy naczelnych organów władzy paostwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
895,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy paostwowej, 

kontroli i ochrony prawa 
895,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na 

realizację zadao bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadao zleconych gminie 

ustawami 

895,00

852 Pomoc społeczna 1 542 652,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 453 305,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na 

realizację zadao bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadao zleconych gminie 

ustawami 

1 453 305,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej

1 783,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na 

realizację zadao bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadao zleconych gminie 

ustawami 

1 783,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 200,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na 

realizację zadao bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadao zleconych gminie 

ustawami 

200,00

85228
Usługi opiekuocze i specjalistyczne usługi 

opiekuocze
87 364,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na 

realizację zadao bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadao zleconych gminie 

ustawami 

87 364,00

OGÓŁEM 1 583 101,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadao z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadao zleconych gminie na rok 2012

Klasyfikacja
Treść Kwota
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I.  WYDATKI

Dział Rozdział

750 Administracja publiczna 39 554,00

75011 Urzędy wojewódzkie 39 554,00

Wydatki bieżące 39 554,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 075,00

wydatki związane z realizacją ich zadao statutowych 3 479,00

751
Urzędy naczelnych organów władzy paostwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
895,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy paostwowej, 

kontroli i ochrony prawa 
895,00

Wydatki bieżące 895,00

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadao statutowych 895,00

852 Pomoc społeczna 1 542 652,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 453 305,00

Wydatki bieżące 1 453 305,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 298,00

wydatki związane z realizacją ich zadao statutowych 8 071,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 385 936,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej

1 783,00

Wydatki bieżące 1 783,00

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadao statutowych 1 783,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 200,00

Wydatki bieżące 200,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200,00

85228
Usługi opiekuocze i specjalistyczne usługi 

opiekuocze
87 364,00

Wydatki bieżące 87 364,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83 037,00

wydatki związane z realizacją ich zadao statutowych 4 227,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00

OGÓŁEM 1 583 101,00

Klasyfikacja
Treść Kwota
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