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ZalClcznik nr 3 
do ZARZJ\DZENIA Nr 16/2013 
WQJTA GMINY SOCHOCIN 
z dnia 11 marca 2013 r. 

Dochody i wydatki zwictzane z realizacjct zadari z zakresu administracji rzctdowej i innych zadari zleconych odr~bnymi ustawami 
w 2013 roku 

42169,00 

2010 

751 

75101 

401 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ 
Izadan biezClcych z zakresu administracji rzCldowej oraz 42169,00 
innych zadan zleconych gminie (zwiClzkom gmin) ustawami 

osobowe pracownik6w 35246,00 

na ubezpieczenie spoleczne 

5035,00 

naczelnych organ6w w/adzy panstwowej, kontroli i 

celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ 
biezClcych z zakresu administracji rzCldowej oraz 

innych zadan zleconych gminie (zwiClzkom gmin) ustawami 

h"'"... ",nr",rl'7onia osobowe pracownik6w 
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4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 144,00 144,00 
I· 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 21,00 21,00 
· 

Wybory do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wOjew6dztw, 
75109 wybory w6jt6w, burmistrz6w i prezydent6w miast oraz 4000,00 4000,00 4 000,00 

referenda gminne, powiatowe i wojew6dzkie 
j· 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ 
2010 zadan biez,\cych z zakresu administracji rz,\dowej oraz 4 000,00 

innych zadan zleconych gminie (zwi,\zkom gmin) ustawami 
· ; 

3030 R6ine wydatki na rzecz os6b fizycznych 2190,00 2190,00 
I-

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 101,74 101,74 
· 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 14,50 14,50 
· : 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 591,90 591,90 
I· 

4210 Zakup material6w i wyposazenia 756,00 756,00 -
4300 Zakup uslug pozostalych 345,86 345,86 

· 

852 Pomoc spoleczna 1743980,00 1743980,00 1 743980,00 -
Swiadczenia rodzinne, 5wiadczenia z funduszu 

85212 alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia 1731000,00 1 731 000,00 1 731 000,00 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego · 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ 
2010 zadan biez,\cych z zakresu administracji rzl\dowej oraz 1 731 000,00 

innych zadan zleconych gminie (zwil\zkom gmin) ustawami 
j-

3110 Swiadczenia spoleczne 1656070,00 1656070,00 
- I 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 35500,00 35500,00 
-, , , -
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4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2900,00 2900,00 
-

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 29500,00 29500,00 -

4120 Skladki na Fundusz Pracy 1000,00 1000,00 -
4210 Zakup materialow i wyposai:enia 1280,00 1280,00 -

4300 Zakup uslug pozostalych 2000,00 2000,00 
-

4410 Podroi:e slui:bowe krajowe 76,00 76,00 -

4430 Roi:ne oplaty i skladki 500,00 500,00 

4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 1094,00 1094,00 
-

4700 
Szkolenia pracownikow niebl;!detcych czlonkami korpusu 
slutby cywilnej 

1 080,00 1080,00 

-

85213 

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby 
pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, 
niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczetce 
w zajl;!ciach w centrum integracji spolecznej, 

2900,00 2900,00 2900,00 

-

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budi:etu panstwa na realizacjl;! 
zadan biei:etcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 
innych zadan zleconych gminie (zwietzkom gmin) ustawami 

2900,00 

-

4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 2900,00 2900,00 

-

-
85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 10080,00 10080,00 10080,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacjl;! 
zadan biei:etcych z zakresu administracji rzetdowej oraz 
innych zadan zleconych gminie (zwietzkom gmin) ustawami 

10080,00 

-
--- ---_.



-- • 

1, ," .,' !:<, 2 3 ,,' " ' 4 '>Y '5 ,I'; i:;.i: c '/;,;> 6 > ";, 7 "'< 8 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10080,00 10080,00 

-
OgOfem 1791184,00 1 791184,00 1 791184,00 -
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