
Lp. Dział Rozdział § Treść

Plan 

dochodów (w 

zł.)
1 2 3 4 5 6   

1. 750 Administracja publiczna 94 122   

75011 Urzędy wojewódzkie 94 122   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

94 122   

2. 751

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa

1 918   

75101
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa
1 918   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

1 918   

3. 752 Obrona narodowa 1 000   

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

1 000   

4. 852 Pomoc społeczna 1 592 000   

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego

1 591 000   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

1 591 000   

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej

1 000   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

1 000   

1 689 040   Razem

Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Biała na 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr…….                                                Rady 

Miejskiej w Białej z dnia ……………………..



Lp. Dział Treść

Plan 

wydatków         

(w zł.)
1 2 4 5   

1. 750 Administracja publiczna 94 122   

Urzędy wojewódzkie 94 122   

Wydatki bieżące, w tym: 94 122   

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 94 122   

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94 122   

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0   

2. 751

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa

1 918   

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa
1 918   

Wydatki bieżące, w tym: 1 918   

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 918   

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000   

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 918   

3. 752 Obrona narodowa 1 000   

Pozostałe wydatki obronne 1 000   

Wydatki bieżące, w tym: 1 000   

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 000   

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0   

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000   

4. 852 Pomoc społeczna 1 592 000   

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego

1 591 000   

Wydatki bieżące, w tym: 1 591 000   

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 59 836   

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 836   

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0   

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 531 164   

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej

1 000   

Wydatki bieżące, w tym: 1 000   

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 000   

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0   

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000   

1 689 040   Razem

Rozdział

3

75011

85212

85213

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Biała na 2012 

r.

75101

75212


