
Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXIV/208/2021

Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lutego 2021 roku

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2021 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

750 Administracja publiczna 59 819,00

75011 Urzędy wojewódzkie 59 819,00

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

59 819,00

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa
1 500,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 500,00

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

1 500,00

752 Obrona narodowa 600,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00

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

600,00

852 Pomoc społeczna 8 174,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 174,00

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

8 174,00

855 Rodzina 13 540 354,00

85501 Świadczenie wychowawcze 9 807 252,00

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 wychowywaniu dzieci

9 807 252,00

85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3 359 000,00

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

3 359 000,00

85504 Wspieranie rodziny 361 150,00

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

361 150,00

85513

Składki na ubezpieczenie 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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów

12 952,00

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

12 952,00

13 610 447,00

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr inż. Paweł Prus

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                          

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Razem:


