
Załacznik nr 3                      

do Uchwały Nr 

XXXI/196/14                   

Rady Gminy Pęcław             

z dnia 20 listopada 2014r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 277 969,11

01095 Pozostała działalność 277 969,11

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
277 969,11

750 Administracja publiczna 58 740,00

75011 Urzędy wojewódzkie 58 740,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
58 740,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29 640,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 380,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
380,00

75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie
23 700,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
23 700,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 5 560,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
5 560,00

752 Obrona narodowa 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
200,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 000,00

801 Oświata i wychowanie 2 675,00

80101 Szkoły podstawowe 2 675,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 675,00

852 Pomoc społeczna 1 213 932,00

85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego
1 152 940,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2014



2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 152 940,00

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
3 200,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
3 200,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 35,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
35,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 800,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
25 800,00

85295 Pozostała działalność 31 957,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
31 957,00

1 584 156,11Razem:


