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Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami na rok 2010 

 
 

I. Dotacje na realizacj ę zadań z zakresu administracji rz ądowej na 2010 
rok  

 

Dział Rozdział  § Źródło dochodów Plan 

1 2 3 4 5 

750     Administracja publiczna 35 704,00 

  75011   Urzędy wojewódzkie 35 704,00 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 

35 704,00 

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

1 600,00 

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 600,00 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 

1 600,00 

852     Pomoc społeczna 707 400,00 

  85212   
Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

706 900,00 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 

706 900,00 

  85213   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobieraj ące niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestnicz ące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej. 

500,00 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 

500,00 

  

Razem: 744 704,00 

 
 
 
 
 
 



 
 
II. Plan dochodów na 2010 rok do odprowadzenia do b udŜetu państwa      

w zwi ązku z realizacj ą zadań z zakresu administracji rz ądowej  
 

Dział Rozdział  § Źródło dochodów Plan 

1 2 3 4 5 
750     Administracja publiczna 200,00 

  75011   Urzędy wojewódzkie 200,00 

    2350 
Dochody budŜetu państwa związane z 
realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego  

200,00 

852     Pomoc społeczna 5 150,00 

  85212   
Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

5 150,00 

    2350 
Dochody budŜetu państwa związane z 
realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

5 150,00 

  

Razem: 5 350,00 

 
 

III. Wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań z zakresu administracji rz ądowej 
i innych zada ń zleconych Gminie odr ębnymi ustawami – na 2010 rok 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Warto ść 

750     Administracja publiczna 35 704,00 

  75011   Urzędy wojewódzkie 35 704,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 355,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 254,00 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 695,00 

    4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1 200,00 

    4510 Opłaty na rzecz budŜetu państwa 1 200,00 

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

1 600,00 

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 600,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206,00 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 33,00 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 361,00 

852     Pomoc społeczna 707 400,00 

  85212   
Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

706 900,00 

    3110 Świadczenia społeczne 683 711,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 393,00 



  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 370,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 426,00 

  85213   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobieraj ące niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w 
centrum integracji społecznej. 

500,00 

    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 500,00 

   
Razem: 744 704,00 

 


