
Załącznik Nr 1b                                        
do projektu budżetu                                   
na 2017 rok

Dział Rozdział § Nazwa Bud żet na 2017 rok

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00

01095 Pozostała działalno ść 4 080,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami

4 080,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 255 200,00

75011 Urzędy wojewódzkie 255 200,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami

255 200,00

751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA
2 863,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 
ochrony prawa

2 863,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami

2 863,00

852 POMOC SPOŁECZNA 92 500,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob y 
pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zaj ęciach 
w centrum integracji społecznej

31 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami

31 000,00

85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 61 500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami

61 500,00

855 RODZINA 14 539 500,00

85501 Świadczenie wychowawcze 8 876 200,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 
zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

8 876 200,00

Dochody zlecone na 2017 rok



85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

5 663 300,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami

5 663 300,00

14 894 143,00Razem


