
Załącznik Nr 3
do Uchwały nr 14/2008.

z dnia 6 listopada 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

 odrębnymi ustawami na 2009 rok.

Klasyfikacja Treść Dochody Wydatki
Dział 
750 Administracja publiczna 72     279,00  72     279,00  

dochody bieżące 72 279,00

§ 2010
dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na 
realizację  zadań  bieżących  z  zakresu  administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

72 279,00

dochody majątkowe 0,00
Rozdział 

75011 Urzędy  wojewódzkie 72 279,00

wydatki bieżące, w  tym 72 279,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66 199,00
pozostałe wydatki bieżące 6 080,00
wydatki majątkowe 0,00

Dział 
751

Urzędy  naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 732,00 732,00

dochody bieżące 732,00

§ 2010
dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na 
realizację  zadań  bieżących  z  zakresu  administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

732,00

dochody majątkowe 0,00
Rozdział 

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 732,00

wydatki bieżące, w  tym 732,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 732,00
pozostałe wydatki bieżące 0,00
wydatki majątkowe 0,00

Dział 
754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 1     100,00  1     100,00  

dochody bieżące 1 100,00

§ 2010
dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na 
realizację  zadań  bieżących  z  zakresu  administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

1 100,00

dochody majątkowe 0,00
Rozdział 

75414 Obrona cywilna 1 100,00

wydatki bieżące, w  tym 1 100,00
pozostałe wydatki bieżące 1 100,00
wydatki majątkowe 0,00



Klasyfikacja Treść Dochody Wydatki
Dział 
852 Pomoc społeczna 1     320     285,00  1     320     285,00  

dochody bieżące 1 320 285,00

§ 2010
dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na 
realizację  zadań  bieżących  z  zakresu  administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

1 320 285,00

dochody majątkowe 0,00

Rozdział 
85212

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

1 282 951,00

wydatki bieżące, w  tym 1 282 951,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 428,00
pozostałe wydatki bieżące 1 238 523,00
wydatki majątkowe 0,00

Rozdział 
85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej

4 460,00

wydatki bieżące, w  tym 4 460,00
pozostałe wydatki bieżące 4 460,00
wydatki majątkowe 0,00

Rozdział 
85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 32 874,00

wydatki bieżące, w  tym 32 874,00
pozostałe wydatki bieżące 32 874,00
wydatki majątkowe 0,00

RAZEM 1 394 396,00 1 394 396,00


