
 

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2019 rok - dochody 

 

Dział Rozdział Paragraf  Po zmianie  

750   Administracja publiczna 73 922,00  

 75011  Urzędy wojewódzkie 73 922,00  

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

73 922,00  

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 450,00  

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 450,00  

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

1 450,00  

852   Pomoc społeczna 19 360,00  

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 360,00  

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

19 360,00  

855   Rodzina 7 741 382,00  

 85501  Świadczenie wychowawcze 4 523 849,00  

  2060 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

4 523 849,00 
 

 85502  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 
 

3 196 637,00  

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

3 196 637,00  

 85513  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 
wypłacie zasiłków dla opiekunów 

20 896,00 
 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

20 896,00  

 
Razem: 7 836 114,00  

 



 

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w 2019 roku 

 

852   Pomoc społeczna 1.200,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  1.200,00 

  0830 Wpływy z usług 1.200,00 

855   Rodzina 28.500,00 

 85502  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego  

28.500,00 

      

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 18.500,00 

  0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 10.000,00 

Razem: 29.700,00 

 


