
Zał. Nr 5 

w złotych

Dział Wyszczgólnienie Parag. Dotacje Wydatki

750 Administracja publiczna 288 194 288 194 

75011 Urzędy wojewódzkie 288 194 288 194 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie 

ustawami  

2010 288 194 

Wydatki bieżące  288 194 

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  288 194 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 6 452 6 452 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa 6 452 6 452 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie 

ustawami  2010 6 452 

Wydatki bieżące  6 452 

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  6 452 

752 Obrona narodowa 3 000 3 000 

75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000 3 000 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie 

ustawami  

2010 3 000 

Wydatki bieżące  3 000 

w tym: realizacja zadań statutowych  3 000 

851 Ochrona zdrowia 100 100 

85195 Pozostała działalność 100 100 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie 

ustawami  

2010 100 

Wydatki bieżące  100 

w tym: realizacja zadań statutowych  100 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ

ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012 ROK



Zał. Nr 5 

852 Pomoc społeczna 7 595 000 7 595 000 

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 7 540 000        7 540 000        

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie 

ustawami  

2010

7 540 000        

Wydatki bieżące 7 540 000        

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 361 980           

świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 157 800        

realizacja zadań statutowych 20 220             

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

25 000 25 000 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie 

ustawami  

2010 25 000 

Wydatki bieżące 25 000 

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000 

85219

Ośrodki pomocy społecznej
4 000 4 000 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie 

ustawami  

2010 4 000 

Wydatki bieżące 4 000 

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 26 000 26 000 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie 

ustawami  

2010 26 000 

Wydatki bieżące  26 000 

w tym:świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 000 

R a z e m 7 892 746 7 892 746 


