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Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2023 - Dochody zlecone 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

750   Administracja publiczna 340 800,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 340 800,00 

  
2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

340 800,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 800,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 2 800,00 

  
2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

2 800,00 

851   Ochrona zdrowia 1 000,00 

 85195  Pozostała działalność 1 000,00 

  
2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

1 000,00 

852   Pomoc społeczna 1 307 500,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 307 500,00 

  
2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

1 307 500,00 

855   Rodzina 8 000 300,00 

 
85502 

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

7 854 800,00 

  
2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

7 854 800,00 

 85503  Karta Dużej Rodziny 200,00 

  
2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

200,00 

 
85513 

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów 

145 300,00 

  
2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

145 300,00 

Razem: 9 652 400,00 

 


