
Tabela nr 3 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych               

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami w 2022 roku 

 

      DOCHODY   

Dział Rozdz. § Określenie 

Plan na                       

2022 r.        

750     Administracja publiczna 16 038,00 

  75011   Urzędy wojewódzkie 15 038,00 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (z.g.) ustawami 15 038,00 

  75045   Kwalifikacja wojskowa 1 000,00 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (z.g.) ustawami 1 000,00 

751     Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

 530,00 

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i sądownictwa 

530,00 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (z.g.) ustawami 530,00 

752     Obrona narodowa 1 000,00 

  75212   Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (z.g.) ustawami 1 000,00 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 2 474,00 

  75414   Obrona cywilna 2 474,00 

    

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (z.g.) ustawami 2 474,00 

855     Rodzina 1 655 100,00 

  85501   Świadczenie wychowawcze 680 000,00 



    2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone gminom, związane z 

realizacją świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu 

dzieci   680 000,00 

  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego  

947 800,00 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (z.g.) ustawami 947 800,00 

  85513   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 

świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z 

przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 27 300,00 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (z.g.) ustawami 27 300,00 

Razem dochody 1 675 142,00 

     

      WYDATKI   

Dział Rozdz. § Określenie 

Plan na                       

2022 r.        

750     Administracja publiczna 16 038,00 

  75011   Urzędy  Wojewódzkie 15 038,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 579,00 
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 151,00 
    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy  308,00 
  75045   Kwalifikacja wojskowa 1 000,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 

751     Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

530,00 

  75101   Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa 

530,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  530,00 

752     Obrona narodowa 1 000,00 

  75212   Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 



754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 2 474,00 

  75414   Obrona cywilna 2 474,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 069,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 354,00 
    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy  51,00 

855     Rodzina 1 655 100,00 

  85501   Świadczenie wychowawcze 680 000,00 

    3110 Świadczenia społeczne 677 763,00 
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 858,00 
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  333,00 
    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy  46,00 
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  947 800,00 

    3110 Świadczenia społeczne 828 194,00 
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 932,00 
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  96 112,00 
    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy  562,00 
  85513   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 

świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z 

przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 27 300,00 

    4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  27 300,00 

Ogółem wydatki 1 675 142,00 

 


