
Dz. Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan  2007 r

750 Administracja publiczna 56 589 zł

75011 Urzędy wojewódzkie 56 589 zł
2010  - Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 56 589 zł

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 1 040 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony 
prawa

1 040 zł
2010  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 040 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 zł

75414 Obrona cywilna 500 zł
2010  - Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500 zł

852 Pomoc społeczna 1 711 200 zł

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia spolecznego 1 440 000 zł

2010  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związ.gmin) ustawami 1 440 000 zł

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia 
rodzinne 21 200 zł

2010  - Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 21 200 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 250 000 zł

2010  - Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250 000 zł

R A Z E M 1 769 329 zł
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