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PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻET. NA ROK 2013 - ZADANIA ZLECONE  

   

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 

010     Rolnictwo i łowiectwo 4 702,00 0,00 0,0000 

  01095   Pozostała działalność 4 702,00 0,00 0,0000 

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

4 702,00 0,00 0,0000 

750     Administracja publiczna 156 100,00 156 100,00 100,0000 

  75011   Urzędy wojewódzkie 156 100,00 156 100,00 100,0000 

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

156 100,00 156 100,00 100,0000 

751     
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 43 595,00 2 350,00 5,3900 

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 350,00 0,00 0,0000 

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

2 350,00 0,00 0,0000 

  75109   
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 41 245,00 2 350,00 5,6900 

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

41 245,00 2 350,00 5,6900 

851     Ochrona zdrowia 500,00 400,00 80,0000 

  85195   Pozostała działalność 500,00 400,00 80,0000 

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

500,00 400,00 80,0000 

852     Pomoc społeczna 6 126 260,00 6 055 200,00 98,8400 

  85212   
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 032 000,00 6 005 700,00 99,5600 

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

6 032 000,00 6 005 700,00 99,5600 

  85213   
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektore 
świadczenia z pmocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ 

32 480,00 32 500,00 100,0600 

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

32 480,00 32 500,00 100,0600 

  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 280,00 17 000,00 98,3700 

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

17 280,00 17 000,00 98,3700 

  85295   Pozostała działalność 44 500,00 0,00 0,0000 

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

44 500,00 0,00 0,0000 

      Razem 6 331 157,00 6 214 050,00 98,1500 

 


