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Dochody na 2013- zadania zlecone

 zał. nr 1a                                                            zał. nr 1a
 do URG nr XLI/291/2013                          do URG nr XXXII/231/2012
 z dn.  28.06.2013                                       z dn.  28.12. 2012                       

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00546 488,36 546 488,36

01095 Pozostała działalność 0,00 546 488,36546 488,36

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

546 488,36 0,00 546 488,36

750 Administracja publiczna 0,0063 500,00 63 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 63 500,0063 500,00

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

63 500,00 0,00 63 500,00

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

0,001 630,00 1 630,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 1 630,001 630,00

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

1 630,00 0,00 1 630,00

852 Pomoc społeczna 0,003 512 378,00 3 512 378,00

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

- 2 800,00 3 413 200,003 416 000,00

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

3 416 000,00 - 2 800,00 3 413 200,00

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.

2 800,00 8 700,005 900,00

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

5 900,00 2 800,00 8 700,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 5 300,005 300,00

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

5 300,00 0,00 5 300,00

85295 Pozostała działalność 0,00 85 178,0085 178,00

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

85 178,00 0,00 85 178,00
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4 123 996,36 4 123 996,360,00Razem:


