Rozdział 80195 Pozostała działalność 45.500 zł w tym;
4.000 § 4210 zakupy nagród dla uczniów
500 § 4300 zakupu usług pozostałych
41.000 § 4440 fundusz socjalny dla nauczycieli
Ponadto w dziale 801 zostaną wypłacone dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty w wysokości 3.931.000 zł, w tym:
2.408.000 dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty Szkoła Podstawowa
110.000 dotacja dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej
460.000 dotacja dla niepublicznego przedszkola
207.000 dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego
204.000 dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty Gimnazjum
312.000 dotacja dla niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach i
innych formach wychowania przedszkolnego
230.000 dotacja dla niepełnosprawnych w niepublicznych szkołach
podstawowych
Wypłacona zostanie dotacja dla Gminy Brwinów na dofinansowanie lekcji
religii w punkcie katechetycznym prowadzonym przez kościół Adwentystów
Dnia Siódmego w wysokości 5.100 zł
Wydatki inwestycyjne w ramach działu 801 poniesione zostaną w
wysokości 300.000 zł, w tym:
150.000
wydatki na zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej
w Podkowie leśnej
150.000 wydatki na dokumentację projektową na przebudowę Przedszkola
Miejskiego w Podkowie Leśnej
Dział 851
Ochrona zdrowia
Łącznie w dziale tym przeznaczono 128.000 zł, w tym:
Rozdział 85149 Program profilaktyki zdrowotnej
Na programy polityki zdrowotnej przeznaczono 60.000 zł z przeznaczeniem
na profilaktykę chorób kręgosłupa, szczepienia przeciw grypie oraz
rehabilitację.
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Na program zwalczania narkomanii przeznaczono kwotę 8.000 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
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Na program zwalczania problemów alkoholowych przeznaczono
kwotę 60.000 w tym:
15.000 § 2360 dotacja w konkursie „Wspieranie działań przeciwdziałających
uzależnieniom i patologiom społecznym”
1.200 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
200 § 4120 składki na Fundusz Pracy
10.400 § 4170 umowy zlecenia –wynagrodzenie członków komisji
2.000 § 4210 zakup materiałów
31.000 § 4300 projekcje filmów profilaktycznych, warsztaty profilaktycznoedukacyjne, letni wypoczynek
200 § 4430 różne składki i opłaty

Dział 852 Pomoc społeczna
Łącznie w tym dziale przeznaczono na wydatki łącznie kwotę 1.209.610 zł., w
tym z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 137.350 oraz środki własne
gminy w kwocie 1.072.260,00 zł.
Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” planuje się wydatkować kwotę
200.000 zł. na częściowe opłacenie pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej.
Rozdział 85205 „Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
Na realizację zadania planuje się wydatkować kwotę 10.000 zł.
Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej"
Planuje się wydatkować środki w wysokości 7.400 zł.
Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe"
Planuje się wydatkować środki w wysokości 133.000 zł. na zasiłki okresowe,
zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki celowe zwrotne.
Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe"
Planuje się wydatkować kwotę 4.000 zł na dodatki mieszkaniowe oraz dodatki
energetyczne.
Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”
Planuje się wydatkować środki w wysokości 73.000 zł.
Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"
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Na utrzymanie ośrodka planuje się wydatkować kwotę 588.400 w tym na:
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3.200
Wynagrodzenia i pochodne
472.000
Wynagrodzenia bezosobowe
17.000
Zakup materiałów i żywności
10.600
Zakup energii
5.000
Zakup usług zdrowotnych
300
Zakup usług pozostałych
60.000
Usługi telekomunikacyjne
3.500
Delegacje pracownicze
6.000
Różne opłaty i składki
300
Fundusz socjalny
7.000
Koszty postepowania sądowego
500
Szkolenia pracowników
3.000
Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"
Na świadczenie usług opiekuńczych dla osób chorych i wymagających pomocy
osób drugich planuje się wydatkować środki w wysokości 116.000 zł.
Rozdział 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na wypłatę świadczeń
w ramach rządowego programu planuje się kwotę 42.810,00 z tego 21.450 zł
pokryte będzie z dotacji.
Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”
Na świadczenia społeczne przeznaczona została kwota 2.000 ze środków na
zadania zlecone.
Rozdział 85295 „Pozostała działalność”
Na realizację prac społecznie użytecznych planuje się wydatkować środki w
wysokości 33.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Łącznie w dziale przeznacza się kwotę 509.180 zł.
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
444.500
prowadzenie świetlicy szkolnej (wynagrodzenia, pochodne od
wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
24.000 przeznaczone na dotację dla niepublicznej jednostki oświaty
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Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
13.000
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym
25.200
pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
2.480 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Dział 855

Rodzina

2.347.000 w tym:

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”
Planuje się wydatkować kwotę 1.720.000 na wypłatę świadczeń w ramach
Programu Rządowego „Rodzina 500 plus” oraz na obsługę tego programu.
Rozdział 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego" planuje się wydatkować środki w wysokości
482.400 zł. na wypłatę świadczeń takich jak:
świadczenia rodzinne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek specjalny zasiłek
opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, Fundusz alimentacyjny,
ponadto
wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zajmującej się świadczeniami
rodzinnymi.
Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”
Na zadania z zakresu wspierania rodziny planuje się wydatkować kwotę
127.600 zł.
Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” zabezpiecza się kwotę 5.000 zł. jako
częściowa odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zstępczej.
Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych’
Zabezpiecza się kwotę 10.000 zł na częściową odpłatność za pobyt dziecka w
Domu Dziecka
Rozdział 85513 „"Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne"
Zabezpiecza się kwotę w wysokości 2.000,00 zł.
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