
Dział Paragraf Wyszczególnienie

750 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

752 Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

852 Pomoc społeczna

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej.

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Ośrodki pomocy społecznej

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

855 Rodzina

Świadczenia wychowawcze

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85501 7 194 000,00

41 000,00

75212 1 100,00

23 000,00

85213

1 100,00

85219

12 139 000,00

75414

4 998,00

4 998,00

4 998,00

4 200,00

41 000,00

68 200,00

Razem: 12 371 665,00

1 100,00

7 194 000,00

85502 4 945 000,00

4 945 000,00

75011

155 592,00

75101 2 775,00

2 775,00

155 592,00

155 592,00
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Dochody gminy

Rozdział Po zmianie

85228 23 000,00

2 775,00

4 200,00



Dział Paragraf Wyszczególnienie

751 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

0690 Wpływy z róznych opłat

852 Pomoc społeczna

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0830 Wpływy z usług

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego

0920 Pozostałe odsetki

0970 Wpływy z różnych dochodów

0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

20 000,00

530,00

Rozdział

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie

84 000,00

50 000,00

4 000,00

80 000,0085502

4 000,00

Po zmianie

75011 530,00

10 000,00

84 530,00Razem:

85228

530,00


