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Zal<lcznlk nr 2 
do ZARZJ\DZENfA Nr 22/2013 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 
z dnia 12 kwietnia 2013 r. 

Dochody i wydatki zwietzane z realizacjet zadan z zakresu administracji rzetdowej i innych zadan zleconych odrlilbnymi ustawami 
w 2013 roku 

751 

75101 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ 
biez<lcych z zakresu administracji rz<ldowej oraz 

innych zadan zleconych gminie (zwi<lzkom gmin) ustawami 

4010 IWynagrodzenia osobowe pracownik6w 

4110 I Skladki na ubezpieczenie spoleczne 

412 ISkladki na Fundusz Pracy 

2010 

4010 

Urzlildy naczelnych organ6w wtadzy 
panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

organ6w wladzy panstwowej, kontroli i 

cje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ 
biezqcych z zakresu administracji rz<ldowej oraz 
zadan zleconych gminie (zwi<lzkom gmin) ustawami 

IWvnanrnc!7Fmia osobowe pracownik6w 

5035,00 5035,00 

1 035,00 

870,00 



• • 

-- --

2 3 6 ... . , 8.' .7,.5lr; ;,1. , ""i&;y;{'f'" i~~4 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 144,00 144,00 -
4120 Skladki na Fundusz Pracy 21,00 21,00 

i 

Wybory do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojew6dztw, 
75109 wybory wojt6w, burmistrz6w i prezydent6w miast oraz 4000,00 4000,00 4000,00 

referenda gminne, powiatowe i wojew6dzkie 
- i 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ 
2010 zadari biez<tcych z zakresu administracji rz<tdowej oraz 4000,00 

innych zadan zleconych gminie (zwi<tzkom gmin) ustawami 
-

3030 R6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 2190,00 2190,00 
-

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 78,79 78,79 
-

4120 Skladki na Fundusz Pracy 11,21 11,21 
- I 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 618,31618,31 
-

4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 394,36 394,36 -
Zakup uslug pozosta/ych 4300 642,43 642,43 

-

4410 Podroze sluzbowe krajowe 64,90 64,90 

852 Pomoc spoteczna 1 743980,00 1743980,00 1743980,00 -
Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu 

85212 alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia 1 731 000,00 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<tcych z zakresu administracji rzCl.dowej oraz 1 731 000,00 

innych zadan zleconych gminie (zwi<tzkom gmin) ustawami 
-

3110 Swiadczenia spoleczne 1656070,001656 070,00 
-

-- ......._- .......- ......_- .......-.-~ -~ .....---------.- .... ......_- -
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4010 IWynagrodzenia osobowe pracownik6w 35500,00 35500,00 

4040 I Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2900,00 2900,00 

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

4120 ISktadki na Fundusz Pracy 1000,00 1000,00 

4210 IZakup materiat6w i wyposazenia 1280,00 1280,00 

4300 IZakup uslug pozostatych 2000,00 2000,00 

4410 IPodroze sluzbowe krajowe 76,00 76,00 

4430 IR6zne oplaty j skladki 500,00 500,00 

4440 IOdpisy na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych 1 094,00 1 094,00 

4700 ISz~Olenia pracownik6w niebf;!d;~cych cztonkami korpusu 
stuzby cYWllneJ 

1080,00 1080,00 

85213 

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby 
pobierajace niekt6re swiadczenia z pomocy spo1ecznej, 
niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce 
w zajf;!ciach w centrum integracji spo1ecznej. 

2900,00 2900,00 2900,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacif;! 

Izadar'l biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 
innych zadari zleconych gmiOie (zwiqzkom gmin) ustawami 

2900,00 

4130 ISkladki na ubezpieczenie zdrowotne 2900,00 2900,00 

85228 Uslugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekuricze 10080,00 10080,00 10080,00 
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2010 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ 

Izadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 
innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 

10080,00 

4170 IWynagrodzenia bezosobowe 10080,00 10080,00 

O~6fem 1791184,00 1791184,00 1 79118~00 

Il~1 :.1n~hOWSka 


