
DOCHODY  ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI                                             Załącznik Nr 1 

RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI                       do Zarządzenia Nr 12/11 

                                                                                  Burmistrza Drezdenka 
                        z dnia 07 lutego 2011roku 

   

 Dział Rozdział Paragraf   Plan 

750     Administracja publiczna 154 600,00 

  75011   Urzędy wojewódzkie 154 600,00 

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

154 600,00 

751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 887,00 

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 887,00 

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

2 887,00 

752     Obrona narodowa 5.050,00 

  75212   Pozostałe wydatki obronne 5.050,00 

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

550,00 

  2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 4.500,00 

852     Pomoc społeczna 6.670.700,00 

  85203   Ośrodki wsparcia 268 200,00 

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

268 200,00 

  85212   
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

6.350.400,00 

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

6 286 500,00 

  2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 63.900,00 

  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. 

36 000,00 

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

36 000,00 

  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16.100,00 

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

14 500,00 

  2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 1.600,00 

Razem: 6.833.237,00 


