
                                                   załącznik nr 6 do  nr XI/79/2015
                                                   Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16.12.2015 

Plan  dochodów i wydatków  na realizację zadan określonych 
w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2015

PLAN   DOCHODÓW 

dz. rozd. par. treść Plan w złotych 

75618 wpływy z innych opłat … 115 000,00 zł

0480 wpływy z opłat za zezwolenia 115 000,00 zł

na sprzedaz alkoholu 

razem dochody 115 000,00 zł

PLAN    WYDATKÓW 

dz. rozd. par. treść Plan w złotych 
851 ochrona zdrowia 40 934,97 zł

85153 zwalczanie narkomanii 2 500,00 zł
4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł
4300 zakup usług pozostałych 2 000,00 zł

85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 38 434,97 zł
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1 201,27 zł
4120 składki na Fundusz Pracy 330,00 zł
4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 900,00 zł
4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 411,45 zł
4220 zakup żrodków żywnosci 6 502,65 zł
4240 zakup pomocy dydaktycznych 1 774,10 zł
4300 zakup usług pozostałych 7 315,50 zł                     

852 Pomoc społeczna 52 850,03 zł
85206 wspieranie rodziny 28 339,03 zł

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1 072,73 zł
4170 wynagrodzenia bezosobowe 17 950,00 zł
4210 zakup materiałów   i wyposażenia 1 258,55 zł
4220 zakup srodków żywnosci 2 047,35 zł
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych … 225,90 zł
4300 zakup usług pozostałych 5 784,50 zł                     

85232 centra integracji społecznej 24 511,00 zł
2580 dotacja podmiotowa z budzetu … 24 511,00 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 26 710,00 zł
85412 kolonie i obozy oraz inne formy …. 26 710,00 zł

4210 zakup materiałow i wyposażenia 5 200,00 zł
4220 zakup art.żywnościowych 5 492,00 zł
4300 zakup usług pozostałych 16 018,00 zł

926 kultura fizyczna i sport 15 775,00 zł
92695 pozostała działalność 15 775,00 zł

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 43,00 zł
4170 wynagrodzenia bezosobowe 242,00 zł
4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 382,00 zł
4300 zakup usług pozostałych 8 108,00 zł

Razem 136 270,00 zł


