
                                                                                                                                                                        Załącznik nr 6
do Uchwały Nr…..........
Rady Gminy Pzywidz
z dnia …..........

750 Administracja publiczna 56 247,00

75011 Urzędy wojewódzkie 56 247,00

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

56 247,00

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

1 140,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa

1 140,00

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

1 140,00

852 Pomoc społeczna 643 520,00

85203 Ośrodki wsparcia 643 520,00

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

643 520,00

855 Rodzina 7 398 480,00

85501 Świadczenie wychowawcze 5 000 000,00

2060
Dotacje celowe otrzymane     z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 

5 000 000,00

85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

2 100 000,00

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

2 100 000,00

85504 Wspieranie rodziny 281 480,00

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

281 480,00
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85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z 
przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby pobierające zasiłki dla opiekunółw, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 
wypłacie zasiłków dla opiekunów 

17 000,00

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

17 000,00

Razem 8 099 387,00

Sporz.: Barbara Borowska


