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Dział Rozdział Wyszczególnienie

1 2 4

750 Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane

751

75101

Wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane

752 Obrona narodowa
75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          wydatki związane z realizacją zadań statutowych

754

75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane

852 Pomoc społeczna

85213

Wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          wydatki związane z realizacją zadań statutowych

855 Rodzina
85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 
odrębnymi ustawami w 2018 r.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

Składki na ubezpieczenie  zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
oraz niektóre świadczenia rodzinne 
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Wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane

          wydatki związane z realizacją zadań statutowych

świadczenia na rzecz osób fizycznych

85502

Wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane

          wydatki związane z realizacją zadań statutowych

świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
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w złotych

884

884

884
884
884
600
600
600
600
600

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 
odrębnymi ustawami w 2018 r.

Plan wydatków na 
2018 r.

41 461
41 461
41 461
41 461
41 461

6 222

6 222
6 222
6 222
6 222
3 000

3 000

3 000
3 000
3 000

2 197 000
1 439 000
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1 439 000
21 585
19 585
2 000

1 417 415

758 000

758 000
50 078
48 678
1 400

707 922
2 249 167
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