
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach 

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2009 rok - dochody 
 

dzial rozdzial paragraf  Po zmianie  

750   Administracja publiczna 63 100,00  

 75011  Urzędy wojewódzkie 63 100,00  

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

63 100,00  

751   Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 1 180,00  

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 180,00  

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

1 180,00  

852   Pomoc społeczna 2 640 700,00  

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

2 491 800,00  

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

2 491 800,00  

 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. 17 400,00  

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

17 400,00  

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 97 900,00  

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 97 900,00  

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 600,00  

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

33 600,00  

    
 

Razem: 2704980,0000
 

              Przewodniczący  
               Rady Miejskiej 
 

  / - / Mieczysław Podlewski 


