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Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr  XXXIX/282/2017  

 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017r. 

 

Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2018  

DOCHODY ZLECONE  

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 

750     Administracja publiczna 279 400,00 

  75011   Urzędy wojewódzkie 279 400,00 

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

279 400,00 

751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 900,00 

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 900,00 

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

2 900,00 

852     Pomoc społeczna 181 000,00 

  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 społ. 

81 000,00 

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

81 000,00 

  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 100 000,00 

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

100 000,00 

855     Rodzina 15 388 600,00 

  85501   Świadczenie wychowawcze 8 848 000,00 

    2060 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 
realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 

8 848 000,00 

  85502   
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego 

6 540 600,00 

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

6 540 600,00 

      Razem 15 851 900,00 

 

  

 


