
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/08 

Burmistrza Trzcianki z dnia 3 marca 2008 r.zmieniający

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/103/08

Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 lutego 2008 r.

dział rozdział § nazwa plan zmiany
plan po 

zmianach

750 Administracja publiczna 153 500,00 0,00 153 500,00 

75011 urzędy wojewódzkie 153 500,00 0,00 153 500,00

2010

dotacje celowe otrzymane z budŜetu 

państwa na realizację zadań bieŜących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

153 500,00 153 500,00

751

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

3 910,00 -414,00 3 496,00

75101
urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa
3 910,00 -414,00 3 496,00

2010

dotacje celowe otrzymane z budŜetu 

państwa na realizację zadań bieŜących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(zwiazkom gmin) ustawami

3 910,00 -414,00 3 496,00

754
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpoŜarowa
2 500,00 0,00 2 500,00

75414 obrona cywilna 2 500,00 0,00 2 500,00

2010

dotacje celowe otrzymane z budŜetu 

państwa na realizację zadań bieŜących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(zwiazkom gmin) ustawami

2 500,00 2 500,00

801 Oświata i wychowanie 53 986,00 0,00 53 986,00

80101 szkoły podstawowe 3 000,00 0,00 3 000,00

2310

dotacje celowe otrzymane z gminy na 

zadania bieŜące realizowane na 

podstawie porozumień  (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

3 000,00 3 000,00

80195 pozostała działalność 50 986,00 0,00 50 986,00

2030

dotacje celowe otrzymane 

z budŜetu państwa na realizację własnych 

zadań bieŜących gmin (związków gmin)

50 986,00 50 986,00

852 Pomoc społeczna 8 635 600,00 165 700,00 8 801 300,00 

85212

świadczenia rodzinne, zaliczka 

alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

6 416 200,00 147 200,00 6 563 400,00 

2010

dotacje celowe otrzymane z budŜetu 

państwa na realizację zadań bieŜących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

6 416 200,00 147 200,00 6 563 400,00 

Dotacje otrzymywane do budŜetu - plan po zmianach na rok 2008                                     

Dotacje - str. 1



dział rozdział § nazwa plan zmiany
plan po 

zmianach

85213

składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz 

niektóre świadczenia rodzinne

71 100,00 0,00 71 100,00 

2010

dotacje celowe otrzymane z budŜetu 

państwa na realizację zadań bieŜących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

71 100,00 71 100,00 

85214
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1 191 500,00 18 500,00 1 210 000,00

2010

dotacje celowe otrzymane z budŜetu 

państwa na realizację zadań bieŜących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie(zwiazkom 

gmin) ustawami

482 100,00 7 900,00 490 000,00

2030

dotacje celowe otrzymane z budŜetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieŜących gmin (związków gmin)

709 400,00 10 600,00 720 000,00

85219 ośrodki pomocy społecznej 555 600,00 0,00 555 600,00

2030

dotacje celowe otrzymane 

z budŜetu państwa na realizację własnych 

zadań bieŜących gmin (związków gmin)

555 600,00 555 600,00

85295 pozostała działalność 401 200,00 0,00 401 200,00

2030

dotacje celowe otrzymane z budŜetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieŜących gmin (związków gmin)

401 200,00 401 200,00

921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
53 000,00 0,00 53 000,00 

92105 pozostałe zadania w zakresie kultury 7 100,00 0,00 7 100,00 

2320

dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieŜące realizowane na 

podstawie porozumień  między 

jednostkami samorządu terytorialnego

7 100,00 7 100,00 

92116 biblioteki 45 900,00 0,00 45 900,00

2320

dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieŜące realizowane na 

podstawie porozumień  między 

jednostkami samorządu terytorialnego

45 900,00 45 900,00

926 Kultura fizyczna i sport 4 400,00 0,00 4 400,00

92605
zadania w zakresie kultury fizycznej i 

sportu
4 400,00 0,00 4 400,00

2320

dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieŜące realizowane na 

podstawie porozumień  między 

jednostkami samorządu terytorialnego

4 400,00 4 400,00

razem 8 906 896,00 165 286,00 9 072 182,00

Dotacje - str. 2


