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Tabela nr 1 
do Uchwały Bud Ŝetowej Rady Gminy Łaskarzew 
NrXXXVI/134/10 z dnia 29.03.2010 r.

                

bieŜące majątkowe

1 2 3 5 6 7

754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo Ŝarowa      -300       -300

75414 Obrona cywilna      -300       -300

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa  
na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami       -300       -300

852 Pomoc społeczna 61 100         61 100          

85212 Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecze- 
nia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 24 000          24 000           

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa  
na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 24 000          24 000           

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej ,niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby  uczestniczace  w 
zajęciach  w centrum integracji społecznej 100               100                

2030 Dotacje celowe otrzymane  z budŜetu państwa 
na realizację własnych zadań bieŜących gmin 100               100                

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia  emerytalne i rentowe 45 000 -         45 000 -          

2030 Dotacje celowe otrzymane  z budŜetu państwa 
na realizację własnych zadań bieŜących gmin 45 000 -         45 000 -          

85216 Zasiłki stałe 45 000          45 000           

2030 Dotacje celowe otrzymane  z budŜetu państwa 
na realizację własnych zadań bieŜących gmin 45 000          45 000           
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85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 5 000            5 000             

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa  
na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 5 000            5 000             

85295 Pozostała działalność 32 000          32 000           

2030 Dotacje celowe otrzymane  z budŜetu państwa 
na realizację własnych zadań bieŜących gmin 32 000          32 000           

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 49 284         49 284          

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 49 284          49 284           

0970 Wpływy z róŜnych dochodów 49 284          49 284           

Dochody ogółem 110 084       110 084        

  Przewodnicz ący Rady Gminy

Tadeusz Gendek  


