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Załącznik do zarządzenia  

Prezydenta Miasta Zgierza  

Nr .30/V/2010 

z dnia 12 lutego 2010 r. 

 

 
 
 

 

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH  I POWIERZONYCH 

NA ROK 2010 

 

 

ZADANIA ZLECONE 

 

 

Jednostka: Wydział Finansowy 11.387.292 zł 

=============================================================== 

Dz. 750 Administracja publiczna 437.039 zł 

rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie 437.039 zł 

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 430.589 zł 

§ 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 6.450 zł 

 

 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 6.500 zł 

rozdz. 75414 obrona cywilna 6.500 zł 

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6.500 zł 

 

 

Dz. 852 Pomoc społeczna 10.943.753 zł 

rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z  funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.870.700 zł 

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10.870.700 zł 

 

rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum 

integracji społecznej 29.360 zł 

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 29.360 zł 
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rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 43.693 zł 

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 43.693 zł 

 

============================================================== 

Razem 11.387.292 zł 

 

 

ZADANIA POWIERZONE 

 

 

Jednostka: Wydział Finansowy 374.412 zł 

=============================================================== 

Dz. 600 transport i łączność 270.000 zł 

rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe 270.000 zł 

§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 270.000 zł 

 

 

Dz. 750 Administracja publiczna 29.412 zł 

rozdz. 75020 starostwa powiatowe 29.412 zł 

§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 29.412 zł 

 

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 75.000 zł 

rozdz. 92116 biblioteki 75.000 zł 

§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75.000 zł 

================================================================ 

Razem 374.412 zł 

================================================================ 

Razem zadania zlecone i powierzone 11.761.704 zł 
 


