
       Załącznik Nr 13 do Zarządzenia
                                                                                                              Nr 138/2016
                                                                                                              Wójta Gminy Przystajń
                                                                                                              z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Przystajń na 2017 rok 

z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań 

odrębnymi ustawami

/w złotych/

Dział Rozdz. § Treść
Plan 

na 2017r.
1 2 3 4 5

Dochody bieżące
750 Administracja publiczna 37 051,00

75011 Urzędy wojewódzkie 37 051,00

2010

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

37 051,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 231,00

2010

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

1 231,00

752 Obrona narodowa 800,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 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

800,00

852 Pomoc społeczna 7 422,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej

7 422,00

2010

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

7 422,00

855 Rodzina 5 314 577,00
85501 Świadczenia wychowawcze 3 493 518,00

111



2010

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

3 493 518,00

85502

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

1 821 059,00

2010

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

1 821 059,00

Razem dochody bieżące 5 361 081,00

2


