
        Załącznik  nr  4  
        do Uchwały Nr  XXII/166/2004   
        Rady  Gminy  Kościan 
           z  dnia   29.12.2004 r.    
 
 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu    
   administracji rządowej oraz innych zadań zleconych     

                                   Gminie  Kościan  na  rok  2005. 
 
 
    I .  Dochody z tytułu przyznanych z budŜetu państwa  dotacji na realizację     

      zadań zleconych. 
 
   750      Administracja  publiczna                   93.500 
       75011     Urzędy  wojewódzkie            93.500 

                            2010 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
        realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 

      rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 
       ustawami                               93.500 

 
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  2.220 
  75101        Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
                     kontroli i ochrony prawa              2.220 
        2010 -  dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
          realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
          rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 
           ustawami            2.220 
      

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- 
poŜarowa             400 

  75414        Obrona  cywilna                  400 
2010-  dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 

    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  
    ustawami                         400  

 
       852        Pomoc  społeczna             2.613.800 
  85212        Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
          emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  2.449.000 
        2010 -  dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
          realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
          rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 
          ustawami             2.449.000 
  
             85213         Składki na ubezpieczenia zdrowotne  opłacane 
           za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
           pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia      
                                           rodzinne             12.500 



      -   2   - 
 
        2010 -   dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa  na 
           realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
           rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 
           ustawami                   12.500 
 
            85214         Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
           ubezpieczenie społeczne              152.300 
         2010 -  dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
           realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
           rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 
           ustawami       152.300 

 
 
II.  Plan dochodów na 2005 r. związanych z realizacją zadań z zakresu 
       administracji  rz ądowej i odprowadzanych na konto Wielkopolskiego 
       Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu : 
        
       750         Administracja  publiczna        37.000 
 75011         Urzędy  wojewódzkie             37.000 

        0690   -  wpływy  z  róŜnych  opłat     37.000    
 

III.  Wydatki na realizacj ę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej            
         przyznanych dotacją z budŜetu państwa : 

 
750         Administracja  publiczna         93.500 
 75011         Urzędy  wojewódzkie           93.500 
       4010  -   wynagrodzenia osobowe pracowników 70.000 
       4040  -   dodatkowe wynagrodzenie roczne               6.250 
       4110  -   składki na ubezpieczenia społeczne  13.100 
       4120  -   składki na Fundusz Pracy     1.900 
       4440  -   odpisy na  ZFŚS       2.250 

 
751          Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa      2.220   
  75101          Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
             kontroli i ochrony prawa              2.220 
         4210   -   zakup materiałów i wyposaŜenie    1.220 
         4260   -   zakup energii          500 
         4300   -   zakup usług pozostałych         500  
      

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa   400 
75414          Obrona  cywilna        400 
      4210   -   zakup materiałów i wyposaŜenia                 400 

 
         852          Pomoc  społeczna               2.613.800 
   85212          Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
            emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   2.449.000 
         3110  -  świadczenia  społeczne           2.376.090 



      -   3   - 
 
         4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników   15.000 
         4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne         760 
         4110  -  składki  na ubezpieczenia społeczne    32.300 
         4120  -  składki  na  FP            700 
         4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia      5.000 
         4260  -  zakup  energii         3.000 
         4280  -  zakup usług zdrowotnych          200 
         4300  -  zakup  usług pozostałych     15.000 
         4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe          200   
         4440  -  odpisy  na  ZFŚS           750 

   
   85213           Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
              za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
              pomocy  społecznej oraz niektóre świadczenia  
    rodzinne             12.500 
          4130  -   składki na ubezpieczenia zdrowotne    12.500  
  
   85214           Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
             ubezpieczenie społeczne          152.300 
          3110  -   świadczenia społeczne            152.300 
 

IV.  Plan dotacji przyznanych z budŜetu państwa na realizację zadań z   
            zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  

         dla  Gminy  Kościan  na  rok  2005  wynosi  2.709.920 zł. 


