
dzial rozdzial paragraf Treść Po zmianie

750 Administracja publiczna 43 439,00

75011 Urzędy wojewódzkie 43 439,00

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

43 439,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 1 065,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 065,00

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

1 065,00

754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 500,00

75414 Obrona cywilna 500,00

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

852 Pomoc społeczna 2 276 600,00

85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego

2 180 000,00

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

2 180 000,00

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.

8 600,00

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

8 600,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 88 000,00

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

88 000,00

                       Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 253/XXXIII/08  Rady Gminy w Przył ęku z dnia 31 grudnia 2008 roku 

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

Razem: 2 321 604,00



ku z dnia 31 grudnia 2008 roku 


