
I. Dochody:
w złotych

Nazwa Kwota

1 2 3
750

751

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących
852

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących

Razem dochody:

II. Wydatki:
w złotych

Klasyfikacja Nazwa KwotaDział Rozdział
1 2 3 4

750 Administracja publiczna
75011

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLII/362/06
Rady Miejskiej
w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 13 stycznia 2006 r.
w sprawie budżetu Gminy i 
Miasta
Czerwionka - Leszczyny
na 2006 r.  

Dochody i wydatki 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
na rok 2006

Dział 
klasyfikacji

Administracja publiczna
w tym: 126 066
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących
  z tego na realizację:

126 066

  1. zadań nadzorowanych przez Wydział 
      Spraw Obywatelskich i Migraci 104 100

  2. zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania
      Kryzysowego 2 800

  3. zadań nadzorowanych przez Wydział Rozwoju 
      Regionalnego 19 166

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
w tym: 6 400

6 400
Pomoc społeczna
w tym: 7 118 342

7 118 342

7 250 808

126 066
Urzędy wojewódzkie
w tym:

126 066

- wydatki bieżące 
  wynikające z realizacji:

126 066



751

75101

- wydatki bieżące
852 Pomoc społeczna

85212

- wydatki bieżące
85213

- wydatki bieżące
85214

- wydatki bieżące
Razem wydatki:

w złotych
Klasyfikacja Nazwa Kwota

  1. zadań nadzorowanych 
przez Wydział Spraw 
      Obywatelskich i 
Migracji

104 100

  2. zadań nadzorowanych 
przez Wydział 
      Zarządzania 
Kryzysowego 

2 800

  3. zadań nadzorowanych 
przez Wydział Rozwoju
      Regionalnego 

19 166

Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 6 400
Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 
w tym:

6 400

6 400
7 118 342

Świadczenia rodzinne oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia 
społecznego
w tym:

6 823 911
6 823 911

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane
za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z 
pomocy 
społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne 
w tym:

24 544

24 544
Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki 
na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
w tym:

269 887

269 887
7 250 808

III. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
     rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa:



Dział Rozdział Nazwa Kwota

1 2 3 4
750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie
150 400
150 400

Dochody
podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa: 150 400


	zał 6a

