
Dział Rozdział Paragraf Treść

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75414 Obrona cywilna

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe

17 344,00

105 246,00

105 246,00

105 246,00

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ 

ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI

Plan dochodów na 2009 r.

Po zmianach Uchwałą Nr XLII/326/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku

Wartość

17 344,00

17 344,00

17 352,00

400,00

400,00

400,00

19 999,00

2 647,00

2 647,00

17 352,00

3 350 516,00

298 000,00

298 000,00

2 830 000,00

2 830 000,00

17 228,00

17 228,00

Zał. Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/231/2009                                                                                                                                                                                                                                                                        

Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2008 r.

165 188,00
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2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

40 100,00

40 100,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie

Edyta Agnieszka Seremak

Razem: 3 493 505,00

165 188,00
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie
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