
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) 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) ustawami

752 Obrona narodowa

Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej

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

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

852 Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego 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) ustawami

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) 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) ustawami

Dział Paragraf Wyszczególnienie

751 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

852 Pomoc społeczna

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

rentowe z ubezpieczenia społecznego

2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Wołczyna nr 546/2014 z dnia 27.02.2014r.                                                                                                                             

Plan finansowy zadań zleconych - 2014 rok                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dochody gminy

Rozdział Po zmianie

112 012,00

75011 112 012,00

112 012,00

2 405,00

75101 2 405,00

2 405,00

1 000,00

4 343 000,00

75212 1 000,00  

1 000,00

85213 24 000,00 

24 000,00

85219 13 000,00

13 000,00

Razem: 4 458 417,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie

85212 4 306 000,00

4 306 000,00

Rozdział Po zmianie

530,00

75011 530,00

530,00

72 000,00

85212 72 000,00

72 000,00

Razem: 72 530,00




