
Załącznik nr 4 do Uchwały nr IV/22/06 Rady Miejskiej
Wielichowo z dnia 28.12.2006 r.Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego ustawami 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone

5703020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
39 3984010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 4274040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6 3924110 Składki na ubezpieczenia społeczne

9074120 Składki na Fundusz Pracy
2384170 Wynagrodzenia bezosobowe
6044210 Zakup materiałów i wyposażenia
604280 Zakup usług zdrowotnych

3684300 Zakup usług pozostałych
794360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 6804410 Podróże służbowe krajowe
8544440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
7354700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 
7884750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

55 10075011 Urzędy wojewódzkie
750 55 100Administracja publiczna

1514110 Składki na ubezpieczenia społeczne
214120 Składki na Fundusz Pracy

8724170 Wynagrodzenia bezosobowe

1 04475101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751 1 044Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

5003020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
2 959 0003110 Świadczenia społeczne

51 4304010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 9004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

40 5224110 Składki na ubezpieczenia społeczne
1 3314120 Składki na Fundusz Pracy
1 0004170 Wynagrodzenia bezosobowe
2 7304210 Zakup materiałów i wyposażenia

5004270 Zakup usług remontowych
1004280 Zakup usług zdrowotnych

3 9004300 Zakup usług pozostałych
3004350 Zakup usług dostępu do sieci internet

3 5004370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
5 6004400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

5004410 Podróże służbowe krajowe
3004430 Różne opłaty i składki
7874440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 0004700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 
5004740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych
3 0004750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

3 079 40085212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Strona: 1

852 3 193 100Pomoc społeczna



Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone

12 3004130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

12 30085213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

89 0003110 Świadczenia społeczne

89 00085214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

12 4004170 Wynagrodzenia bezosobowe
12 40085228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Strona: 2

Razem 3 249 244
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