
DziałDziałDziałDział RozdziałRozdziałRozdziałRozdział §§§§

1. 2. 3. 4. 5. 6.

750750750750 Administracja publicznaAdministracja publicznaAdministracja publicznaAdministracja publiczna 159 200,00159 200,00159 200,00159 200,00 159 200,00159 200,00159 200,00159 200,00
75011750117501175011 Urzędy wojewódzkieUrzędy wojewódzkieUrzędy wojewódzkieUrzędy wojewódzkie 159 200,00159 200,00159 200,00159 200,00 159 200,00159 200,00159 200,00159 200,00

2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami

159 200,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 159 200,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00
4120 składki na fundusz pracy 0,00

751751751751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwaochrony prawa oraz sądownictwaochrony prawa oraz sądownictwaochrony prawa oraz sądownictwa

2 350,002 350,002 350,002 350,00 2 350,002 350,002 350,002 350,00

75101751017510175101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawaochrony prawaochrony prawaochrony prawa

2 350,002 350,002 350,002 350,00 2 350,002 350,002 350,002 350,00

2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 350,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 340,00
4120 składki na fundusz pracy 50,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 960,00

851851851851 Ochrona zdrowiaOchrona zdrowiaOchrona zdrowiaOchrona zdrowia                   400,00                      400,00                      400,00                      400,00                     400,00                     400,00                     400,00                     400,00    
85195851958519585195 Pozostała działalnośćPozostała działalnośćPozostała działalnośćPozostała działalność                   400,00                      400,00                      400,00                      400,00                     400,00                     400,00                     400,00                     400,00    

2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami

                   400,00    

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 320,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 30,00
4300 zakup usług pozostałych 50,00

852852852852 Pomoc społecznaPomoc społecznaPomoc społecznaPomoc społeczna 5 963 800,005 963 800,005 963 800,005 963 800,00 5 963 800,005 963 800,005 963 800,005 963 800,00

85212852128521285212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznegoi rentowe z ubezpieczenia społecznegoi rentowe z ubezpieczenia społecznegoi rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 942 400,005 942 400,005 942 400,005 942 400,00 5 942 400,005 942 400,005 942 400,005 942 400,00

2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 942 400,00

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 600,00
3110 świadczenia społeczne 5 627 229,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 115 000,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 250,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 156 750,00
4120 składki na fundusz pracy 3 300,00
4140 wpłaty na PFRON 3 200,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 589,00
4260 zakup energii 2 000,00
4270 zakup usług remontowych 500,00
4280 zakup usług zdrowotnych 300,00
4300 zakup usług pozostałych 8 500,00

KlasyfikacjaKlasyfikacjaKlasyfikacjaKlasyfikacja

NazwaNazwaNazwaNazwa
Dotacje na realizację Dotacje na realizację Dotacje na realizację Dotacje na realizację 
zadań z zakresu adm. zadań z zakresu adm. zadań z zakresu adm. zadań z zakresu adm. 

rządowejrządowejrządowejrządowej

Wydatki przeznaczone na Wydatki przeznaczone na Wydatki przeznaczone na Wydatki przeznaczone na 
realizację zadań z realizację zadań z realizację zadań z realizację zadań z 

zakresu administracji zakresu administracji zakresu administracji zakresu administracji 
rządowejrządowejrządowejrządowej

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/383/2014 Rady Miejskiej                                             

w Lipnie z dnia 23.01.2014r.                   

I.I.I.I. DochodyDochodyDochodyDochody iiii wydatkiwydatkiwydatkiwydatki związanezwiązanezwiązanezwiązane zzzz realizacjąrealizacjąrealizacjąrealizacją zadańzadańzadańzadań zzzz zakresuzakresuzakresuzakresu administracjiadministracjiadministracjiadministracji rządowejrządowejrządowejrządowej zleconychzleconychzleconychzleconych gminiegminiegminiegminie iiii innychinnychinnychinnych zadańzadańzadańzadań
zleconych ustawami w 2014 r.zleconych ustawami w 2014 r.zleconych ustawami w 2014 r.zleconych ustawami w 2014 r.
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4350 zakup dostepu do sieci internet 1 500,00

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej

1 500,00

4410 podróże służbowe krajowe 300,00
4430 różne opłaty i składki 600,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej

2 000,00

85213852138521385213 Składki na ubezp.zdrowotneSkładki na ubezp.zdrowotneSkładki na ubezp.zdrowotneSkładki na ubezp.zdrowotne 21 400,0021 400,0021 400,0021 400,00 21 400,0021 400,0021 400,0021 400,00

2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami

21 400,00 0,00

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 0,00 21 400,00

85228852288522885228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczeUsługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczeUsługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczeUsługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 57 900,0057 900,0057 900,0057 900,00 57 900,0057 900,0057 900,0057 900,00

2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami

57 900,0057 900,0057 900,0057 900,00 0,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 900,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 57 000,0057 000,0057 000,0057 000,00

6 183 650,006 183 650,006 183 650,006 183 650,00 6 183 650,006 183 650,006 183 650,006 183 650,00

DziałDziałDziałDział RozdziałRozdziałRozdziałRozdział §§§§

1. 2. 3. 4. 5. 6.
710710710710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWADZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWADZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWADZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 000,003 000,003 000,003 000,00 3 000,003 000,003 000,003 000,00

71035710357103571035 CmentarzeCmentarzeCmentarzeCmentarze 3 000,00 3 000,00

2020
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące 
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej

3 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00
4300 zakup usług pozostałych 2 700,00

3 000,003 000,003 000,003 000,00 3 000,003 000,003 000,003 000,00

DziałDziałDziałDział RozdziałRozdziałRozdziałRozdział §§§§
1. 2. 3. 4. 5.

750750750750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 700,001 700,001 700,001 700,00
75011750117501175011  Urzędy wojewódzkie  Urzędy wojewódzkie  Urzędy wojewódzkie  Urzędy wojewódzkie 1 700,001 700,001 700,001 700,00

 0690  Wpływy z różnych opłat 1 700,00
852852852852  POMOC SPOŁECZNA  POMOC SPOŁECZNA  POMOC SPOŁECZNA  POMOC SPOŁECZNA 103 700,00103 700,00103 700,00103 700,00

85212852128521285212
 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego społecznego społecznego społecznego 

103 700,00103 700,00103 700,00103 700,00

 0690  Wpływy z różnych opłat 200,00
 0970  Wpływy z różnych dochodów 9 300,00

 0980 
 Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego 

94 400,00

85228852288522885228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 900,002 900,002 900,002 900,00

 0830  Wpływy z usług 2 900,00
199 800,00199 800,00199 800,00199 800,00 Razem :  Razem :  Razem :  Razem : 

Razem:Razem:Razem:Razem:

Razem:Razem:Razem:Razem:

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.

KlasyfikacjaKlasyfikacjaKlasyfikacjaKlasyfikacja
NazwaNazwaNazwaNazwa PlanPlanPlanPlan

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej  w 2014 r.II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej  w 2014 r.II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej  w 2014 r.II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej  w 2014 r.

KlasyfikacjaKlasyfikacjaKlasyfikacjaKlasyfikacja
NazwaNazwaNazwaNazwa

Dotacje na realizację Dotacje na realizację Dotacje na realizację Dotacje na realizację 
zadań zadań zadań zadań 

Wydatki przeznaczone na Wydatki przeznaczone na Wydatki przeznaczone na Wydatki przeznaczone na 
realizację zadańrealizację zadańrealizację zadańrealizację zadań
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