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ZAŁ NR 4 UCHWAŁA NR XXXVIII/291/2018 Z DNIA .d.04.2018 
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE 

Dział Rozdział Paragraf 

750 

75011 

2010 

751 
.• 

75101 

2010 

852 

85213 

2010 

85215 

2010 

855 ·.:'~ .. 

85501 

2060 

85502 

2010 

85503 

2010 

Treść 

-~. .. Administracja publiczna -. 

Urzędy wojewódzkie 

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

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

Pornoc społeczna 

Przed zmianą 

99 088,00 
-

99 088,00 

99 088,00 

2 233,00 
··-·· 

2 233,00 

2 233,00 

29 493,00 

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 . 

28 593,00 

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

Dodatki mieszkaniowe 

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

Rodzina 
M 'lo ·.~.hl~ 

Świadczenie wychowawcze 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 
zakresu administracji rządowej zlecone 
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 
realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 
Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

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

Karta Dużej Rodziny 

28 593,00 

900,00 

900,00 

-~~. 
12 759 480,00 

8 400 000,00 

8 400 000,00 

4 359 180,00 

~\N V~-4 359 180,00 

/ 1L'-' _ ' 4,) \ 
, /"""1r r~,~-t·~~!'i-~:,~..:·.:-? ~~- - , 300,00 

D_otacje celowe otrzyma n~ ~ bud~etu państ_wa na_ realizację zadań ( -il ~::r. ~ .C:, .' ,: . -_; (.o \ 
b1ezących z zakresu administracJI rządoweJ oraz mnych zadań zleconyc~ et: ·· · ·· - -.. --\ ) 
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami \ ~!-. .::~.;.~ ,;.• -~~ ~· 

300,00 

...... ._. ... ._ ~ l 

Razem: \ Jl- ~'<'-if{.JI.' A 1)k9o 294,00 

-~ 

Zmiana 

.. 

,, 

r· 
•' -a?-'·. ·~· ~· 
•· .... ,L.:: 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

450,00 

0,00 

0,00 

450,00 

450,00 

o;oo 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Po zmianie 

99 088,00 

99 088,00 

99 088,00 

.J_f, ~ ~.. ""'"' ..... 

,. l .J~ ~ 
'fi.. ~...,; ... - rt." 

2 233,00 

2 233,00 

2 233,00 

29 943,00 

28 593,00 

28 593,00 

1 350,00 

1 350,00 

.,.': <'·~ .12 759 480,00 
..~ 

8 400 000,00 

8 400 000,00 

4 359 180,00 
~ 

4 359180,00 

300,00 
' 

300,00 

-'-""--''--<-.:.......J""-""'--'--'a 

'· ~6'~~ 12 890 744,00 
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