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DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ 

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE 

 

 
I. Dochody 

Klasyfikacja budżetowa 
Treść Kwota 

Dział Rozdział Paragraf 

750   Administracja publiczna 127.775 

 75011  Urzędy wojewódzkie 127.775 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

 

 

 

127.775 

     

751   

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

 

 

2.618 

 75101  
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

 

2.618 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

 

 

 

2.618 

852   Pomoc społeczna 4.644.600 

 85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe  z 

ubezpieczenia społecznego 

 

 

 

4.640.200 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

 

 

 

4.640.200 

 85213  

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

 

 

 

 

 

4.400 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

 

 

 

4.400 

 Razem 4.774.993 

 



II. Wydatki 

Klasyfikacja budżetowa 
Treść Kwota 

Dział Rozdział Paragraf 

750   Administracja publiczna 127.775 

 75011  

Urzędy wojewódzkie 

- wydatki bieżące, w tym: 

 wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 

127.775 

127.775 

 

127.775 

     

751   

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

 

 

2.618 

 75101  

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

- wydatki bieżące, w tym: 

 wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 

 pozostałe wydatki 

 

2.618 

2.618 

 

1.469 

1.149 

     

852   Pomoc społeczna 4.644.600 

 85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu  alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe  z 

ubezpieczenia społecznego 

- wydatki bieżące, w tym: 

 wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 

 pozostałe wydatki 

 

 

 

4.640.200 

4.640.200 

 

155.500 

4.484.700 

 85213  

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej  

 - wydatki bieżące, w tym: 

 wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 

 

 

 

 

 

4.400 

4.400 

 

4.400 

 Razem 4.774.993 

 


