
1 2 3 4

750 Administracja publiczna 67 010 67 010

75011 Urzędy wojewódzkie 67 010 67 010

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

67 010

Wydatki bieŜące w tym: 67 010

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65 156

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

790 790

75101
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa

790 790

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

790

Wydatki bieŜące w tym: 790

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 503

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa

1 000 1 000

75414 Obrona cywilna 1 000 1 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

1 000

Wydatki bieŜące w tym: 1 000

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 700

                                                                                                Załącznik nr 6
                                                                                                do Uchwały Nr XII/85/2007 
                                                                                                Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
                                                                                                 z dnia 28 grudnia 2007 r.                                                                                                  z dnia 28 grudnia 2007 r. 

                                                                                                 Zał
                                                                                                 do Uchwały Nr XII/85/2007 
                                                                                                Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami w 2008 r.

Plan wydatków 
na 2008 r.

     § Wyszczególnienie
Plan dochodów 

na 2008 r.
Dział Rozdział



852 Pomoc społeczna 926 000 926 000

85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

860 000 860 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

860 000

Wydatki bieŜące w tym: 860 000

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42 800

85213

Składki na ubezpieczenie  zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne 

12 000 12 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

12 000

Wydatki bieŜące w tym: 12 000

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 000

85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenie społeczne 

54 000 54 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

54 000

Wydatki bieŜące 54 000
Razem 994 800 994 800


