
 
 

                        
Załącznik Nr 4 

           do uchwały Nr XXV146 /2008  
              Rady Gminy Dąbrówka  

                                                                                                 z dnia 17.12.2008r.    
 

 

PLAN ZADA Ń ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ 

PLAN DOCHODÓW 
 

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW 
w zł 

DZ. NAZWA KWOTA 
 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 61.260,00 
 

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA 1.600,00 

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOśAROWA 

400,00 
 

852 POMOC SPOŁECZNA 2361.700,00 
 

 RAZEM 
 

2424.960,00 
 

 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBRÓWKA 
                                                                                                                    (-) JACEK SKŁODOWSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 4 

           do uchwały Nr XXV/146  /2008 
              Rady Gminy Dąbrówka  

                                                                                                 z dnia 17.12.2008r. 
PLAN ZADA Ń ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ 
 

PLAN DOCHODÓW 
Zestawienie szczegółowe 

w  złotych 

dział rozdział paragraf Nazwa Kwota  

750   Administracja publiczna 61 260,00

 75011  Urzędy wojewódzkie 61 260,00

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

61 260,00

751   Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz s ądownictwa 1 600,00

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 600,00

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

1 600,00

754   Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 400,00

 75414  Obrona cywilna 400,00

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

400,00

852   Pomoc społeczna 2 361 700,00

 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2 210 000,00

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

2 210 000,00

 85213  
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. 

12 400,00

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

12 400,00

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 127 000,00

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

127 000,00

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 300,00

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

12 300,00

 
 Razem: 2424960,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBRÓWKA 
                                                                                                                    (-) JACEK SKŁODOWSKI 


