
Zał. nr 6
Plan dotacji na zadania zlecone na 2009 rok

Dział Rozdział Paragraf Treśó Wańość

750 Ądministracja publ iczna ' 36,756,00

750'll Urzędy wojewÓdzkie 36 756;0f

2010
)otacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacJę zadań
lieżqcych z zakresu administracji rządowe.j oraz innych zadań zleconych
]minie (związkom gmin) ustawami

?51 Jrzędy nacze|nych organów władzy państwowej' kontroli i ochrony
,rawa oraz sądownictwa

803,0(

75101 Jzędy nacze|nych organÓw władzy państwowej, kontro|i i ochrony prawa 803,0(

2010
)otacje ce|owe otrzymane z budżetu państwa na reaIizac'|ę zadań
liezących z zakresu administracji ządowej oraz innych zadań zleconych
;minie (związkom gmin) ustawami

803,0c

754 Bezpiecze ństwo publiczne i och rona przeciwpoża rowa 400,0{l

75414 Jbroni cywilna 400,0c

2010
Dotacje ce|owe otrzymane z budżetu państwa na rea|izację zadań
biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z|econych
gminie (zwiqzkom gmin) ustawami

400 00

:r- Pońocspołeczna : 2 075 600,90

t,'85212 Swiadczenja rodzi nne,.za| iczka a|imentacy] na oraz sl(ładk|::na .

ubezpieczenia. eńeryta|ne i lentowe z ubezpieczenia śpołecznego
2 020 000,00

2010
Dotacje ce|owe otrzymane z budzetu państlva na rea|izację zadań
bieżących z zakresu administracji ządowej oraz innych zadań z|econych
gminie (związkom gmin) ustawami

2 020 000,00

. - t j  " r '
85213
, , , : i . .  . ' :  :

jkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob|eraJace
liektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektÓre świadczenia rodzinne
lraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

3 600,0c

2010
)otacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reaIizacJę zadań
riezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z|econych
7minie (zwiqzkom gmin) ustawami

3 600,0c

:85214 Zasiłki i Pomocw'naturze oraz sk.ładki na ubezpieczenia emeryta|ne l CZ UUU,UU

2010
)otacje celowe otrzymane z budŻetu państwa na realizac'|ę zadań
]ieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
1minie (związkom gmin) ustawami

52 000,0c

Razem: 2 'l 13 559,

Plan dochodów związanych z realizacją zadafi zleconych, które podlegają

przek^zaniu do budżetu państwa

?

DZIAŁ RoZDZIAŁ s KwoTA w zŁ.

750 7s01 1 2350 7.720



Zał. nr 6
Plan wydatkow z dotacji na zadania zlecone na 2009 rok

Dzlał Rozdział Paragraf Treśó Wartość

750 Ądministracja pubIiczna 36 756;00

75011 Urzędy wojewódzkie 36 756,00

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 424,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 720,0c

4210 Zakup materiałów i wyposażenia I 000,0(

4300 Zakup usług pozostałych 1 312,0C

751 Urzędy nacze| nych .org a nÓw !t/'ładzy pa ństvrlowej' kontro| i i oc h ro ny
orawa oraz sądownictwa

803,0(

-

75101 Urzędy nacze|nych organów władzy państwowej, kontro|i i ochrony prawa 803,0(

4210 Zakup materia'łÓw i wyposazenia 303,0c

4750 Zakup akcesoriÓw komputerowych, w tym programów i |icencji 500,0c
- . Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pneciwpożarowa 400,0c

75414 )brona cywilna 400;0t

4300 Zakup usług pozostałych 400,0c

852 Pomoc społeczna 2 075 600,0c

a

85212 swiadczenia rodzinne, za||czka alimentacyjna oraz składki na
rbezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo,łecznego

2 020 000,0c

3 1  l 0 Swiadczenia soołeczne 1 954 255,0C

401 0 '/Vynagrodzenia osobowe pracowników 29 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 465,0C

4110 Sk'|adki na ubezpieczenia spo'łeczne I 896.00

4120 Składki na Fundusz Pracy 771 ,0C

4170 ń/ynagrodzenia bezosobowe 7 240,0C

4210 Zakup materia'łÓW i wyposazenia 4 053,0C

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00

4440 3dpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc.jaInych 1 360,0C

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilne1 1 000,00

8521 3
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
riektÓre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
)raz za osobv uczestniczace w zaieciach w centrum inteqracii społecznei.

3 600,00

4130 Składki na ubezoieczenie zdrowotne 3 600,0c

85214 aasllki i pomoc w naturze oraz sKtadkr na ubezpleczenla emerylalne
'entowe 52 000,00

3 1 1 0 Świadczenia społeczne 52 000,00

Razem: 2 113 559,
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