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I. Dochody:
w złotych
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                    Załącznik Nr 2
                    do Zarządzenia Nr 0151/ 1362006 
                    Burmistrza Gminy i Miasta 
                    Czerwionka - Leszczyny
                    z dnia 29 września 2006 r. 
                              

Plan finansowy 
zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
na rok 2006

Plan 
przed zmianą

Zmiana
(+) lub (-)

Plan 
po zmianie

125 845 1 200 127 045
Urzędy wojewódzkie
w tym:

125 845 1 200 127 045

1. Zadnia nadzorowane przez Wydział 
    Spraw Obywatelskich i Migracji
    w tym:

104 100 1 200 105 300

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 104 100 1 200 105 300
2. Zadania nadzorowane przez Wydział 
    Zarządzania Kryzysowego 
    w tym:

2 800 2 800

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 2 800 2 800
3. Zadania nadzorowane przez Wydział 
    Rozwoju Regionalnego 
    w tym:

18 945 18 945

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 18 945 18 945
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 6 400 98 596 104 996
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
w tym:

6 400 6 400

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 6 400 6 400



2

1 2 3 4 5 6 7
75109

0
2010

0
851 Ochrona zdrowia 44 175 219

85195 44 175 219
2010

44 175 219
852 Pomoc społeczna 0

85212

0

2010

85213

0

2010

85214
0

2010

Razem dochody:

Wybory do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz 
referenda gminne, powiatowe 
i wojewódzkie 98 596 98 596
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 98 596 98 596

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

7 118 342 7 118 342
Świadczenia rodzinne, zaliczki 
alimentacyjne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego

6 823 911 6 823 911

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 6 823 911 6 823 911

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

24 544 24 544

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 24 544 24 544
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia społeczne 
w tym:

269 887 269 887

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 269 887 269 887

7 250 631 99 971 7 350 602
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