                                                                                          Załącznik nr  6
                                                                                         do uchwały Rady Miejskiej w  Lipnie  nr III/7/06
                                                                                         z dnia  28 grudnia 2006 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. gminy miasta Lipna na 2007 r.





Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Wartość
750


Administracja publiczna
122 700,00

75011

Urzędy wojewódzkie
122 700,00


2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
122 700,00
751


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 400,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2 400,00


2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 400,00
851


Ochrona zdrowia
100,00

85195

Pozostała działalność
100,00


2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
100,00
852


Pomoc społeczna
8 007 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5 406 000,00


2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
5 406 000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
67 700,00


2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
67 700,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2 001 000,00


2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
686 200,00


2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
1 314 800,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej
465 000,00


2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
465 000,00

85295

Pozostała działalność
67 300,00


2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
67 300,00



8 132 200,00


