	Plan finansowy zadań zleconych z zakresu 
	administracji rządowej na rok 2006
	Wydatki na "zadania zlecone" gminom	Wersja
	Minimum
	Dział 
	Rozdział	§	Treść	Kwoty
750	Administracja publiczna	697 934,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	697 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 284,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 	20 758,00
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	20 758,00
	 prawa
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 474,00
752	Obrona narodowa	2 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 	2 200,00
	75414	Obrona cywilna	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
852	Pomoc społeczna	31 133 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	446 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 010,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 	27 765 000,00
	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	3110	Świadczenia społeczne	26 612 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 696,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 	303 000,00
	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 
	niektóre świadczenia rodzinne
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	303 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 	2 294 000,00
	emerytalne i rentowe
	3110	Świadczenia społeczne	2 294 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
	Razem:	31 856 692,00
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