
PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dział rozdział paragraf PLAN
750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

2010

751

75101

2010

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500
75414 Obrona cywilna 500

2010 500
852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

2010

85212

2010

85213

2010

85214

2010
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2010
RAZEM

                                                Plan dochodów na 2007 rok - Zał.1a

94 314
94 314

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 94 314
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 620
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 2 620
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 620

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

3 921 700
265 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 265 000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 3 348 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 348 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne 26 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 26 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 255 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 255 000

27 700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 27 700

4 019 134
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