
Budżet na 

2019 r.

852 32 000,00 zł

85203 Ośrodki wsparcia 15 000,00 zł

§ 0830 wpływy z usług 15 000,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 000,00 zł

§ 0830 wpływy z usług 17 000,00 zł

855 598 300,00 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

598 300,00 zł

§ 0980
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego
598 300,00 zł

630 300,00 zł

RODZINA 

                          Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Gniezna Nr XIII/ /2019 z 

dnia 30 października 2019r. 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ 

ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego

Dział/Rozdział/Paragraf

DOCHODY RAZEM

POMOC SPOŁECZNA



Budżet na 

2019 r.

10 50 012,30 zł

1095 Pozostała działalność 50 012,30 zł

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie

50 012,30 zł

750 838 052,00 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie 838 052,00 zł

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie

838 052,00 zł

751 426 016,00 zł

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa
13 615,00 zł

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie

13 615,00 zł

75108 Wyboru do Sejmu i Senatu 207 045,00 zł

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie

207 045,00 zł

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

wybory wójtów, burmistrzów i przezydentów miast oraz referenda 

gminne, powiatowe i wojewódzkie

852,00 zł

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie

852,00 zł

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 204 504,00 zł

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie

204 504,00 zł

801 533 787,70 zł

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych

533 787,70 zł

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie

533 787,70 zł

851 2 300,00 zł

85195 Pozostała działalnośc 2 300,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleceonych gminie ustawami

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 

OCHRONY PRAWA

Dział/Rozdział/Paragraf

OŚWIATA I WYCHWANIE



2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie

2 300,00 zł

852 2 245 173,00 zł

85203 Ośrodki wsparcia 1 544 548,00 zł

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie

1 544 548,00 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe 15 550,00 zł

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie

15 550,00 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej 24 975,00 zł

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie

24 975,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 660 100,00 zł

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie

660 100,00 zł

855 74 175 092,00 zł

85501 Świadczenia wychowawcze 44 808 492,00 zł

2060

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, 

związane z realizacją  świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

44 808 492,00 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

26 411 592,00 zł

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie

26 411 592,00 zł

85503 Karta Dużej Rodziny 16 000,00 zł

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie

16 000,00 zł

85504 Wspieranie rodziny 2 617 115,00 zł

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie

2 617 115,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA 



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

321 893,00 zł

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie

321 893,00 zł

78 270 433,00 złDOCHODY RAZEM



Budżet na 

2019 r.

10 50 012,30 zł

1095 Pozostała działalność 50 012,30 zł

- §4430 różne opłaty i składki 50 012,30 zł

750 838 052,00 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie 838 052,00 zł

- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 696 799,00 zł

- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne 119 725,00 zł

- §4120 składki na Fundusz Pracy 21 528,00 zł

751 426 016,00 zł

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa
13 615,00 zł

- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 11 368,00 zł

- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 946,00 zł

- §4120 składki na Fundusz Pracy 301,00 zł

75108 Wybory do Sejmuu i Senatu 207 045,00 zł

- §3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 131 000,00 zł

- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 250,00 zł

- §4120 składki na Fundusz Pracy 750,00 zł

- §4170 wynagrodzenia osobowe 46 600,00 zł

- §4210 zakup materiałów i wyposażenia 18 540,00 zł

- §4300 zakup usług pozostałych 4 105,00 zł

  §4400 opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 

pomieszczenia garażowe
800,00 zł

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

wybory wójtów, burmistrzów i przezydentów miast oraz referenda 

gminne, powiatowe i wojewódzkie

852,00 zł

- §4300 zakup usług pozostałych 852,00 zł

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 204 504,00 zł

- §3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 131 000,00 zł

- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 zł

- §4120 składki na Fundusz Pracy 950,00 zł

- §4170 wynagrodzenia osobowe 44 904,00 zł

- §4210 zakup materiałów i wyposażenia 14 450,00 zł

- §4300 zakup usług pozostałych 5 400,00 zł

  §4400 opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 

pomieszczenia garażowe
800,00 zł

801 533 787,70 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

OŚWIATA I WYCHWANIE

Dział/Rozdział/Paragraf

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w tym:

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 

OCHRONY PRAWA

WYDATKI



80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych

533 787,70 zł

- §2810 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie    zadań zleconych do realizacji 

fundacjomzeniom

5 058,90 zł

- §2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie    zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

13 058,10 zł

- §2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie    zadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

46 114,20 zł

- §4240 zakup środków dydaktycznych i książek 469 556,50 zł

851 2 300,00 zł

85195 Pozostała działalnośc 2 300,00 zł

- §4210 zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł

- §4300 zakup usług pozostałych 2 000,00 zł

852 2 245 173,00 zł

85203 Ośrodki wsparcia 1 544 548,00 zł

- §2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie    zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

1 544 548,00 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe 15 550,00 zł

- §3110 świadczenia społeczne 15 550,00 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej 24 975,00 zł

- §3110 świadczenia społeczne 24 647,00 zł

- §4210 zakup materiałów i wyposażenia 328,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 660 100,00 zł

- §4300 zakup usług pozostałych 660 100,00 zł

855 74 175 092,00 zł

85501 Świadczenia wychowawcze 44 808 492,00 zł

- §3020 nagrody i wydatki osobowe 2 100,00 zł

- §3110 świadczenia społeczne 44 171 492,00 zł

- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 435 400,00 zł

- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 699,00 zł

- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne 78 700,00 zł

- §4120 składki na Fundusz Pracy 9 440,00 zł

- §4140 wpłaty na PFRON 860,00 zł

- §4210 zakup materiałów i wyposażenia 19 900,00 zł

- §4260 zakup energii 11 300,00 zł

- §4270 zakup usług remontowych 500,00 zł

- §4280 zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł

- §4300 zakup usług pozostałych 31 460,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA 



  §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 zł

§4410 podróże służbowe krajowe 500,00 zł

- §4430 różne opłaty i składki 547,00 zł

- 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 200,00 zł

- 4480 podatek od nieruchomości 534,00 zł

- §4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 210,00 zł

- 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej
2 950,00 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

26 411 592,00 zł

- §3020 nagrody i wydatki osobowe 1 400,00 zł

- §3110 świadczenia społeczne 24 290 075,00 zł

- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 484 250,00 zł

- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 701,00 zł

- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 452 190,00 zł

- §4120 składki na Fundusz Pracy 11 700,00 zł

- §4140 wpłaty na PFRON 250,00 zł

- §4170 wynagrodzenia osobowe 0,00 zł

- §4210 zakup materiałów i wyposażenia 22 428,00 zł

- §4260 zakup energii 15 500,00 zł

- §4270 zakup usług remontowych 1 200,00 zł

- §4280 zakup usług zdrowotnych 1 717,00 zł

- §4300 zakup usług pozostałych 67 800,00 zł

  §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 zł

§4410 podróże służbowe krajowe 400,00 zł

- §4430 różne opłaty i składki 667,00 zł

- 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 550,00 zł

- 4480 podatek od nieruchomości 804,00 zł

- §4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 60,00 zł

- 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 zł

- 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej
2 900,00 zł

85503 Karta Dużej Rodziny 16 000,00 zł

- §4210 zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 zł

85504 Wspieranie rodziny 2 617 115,00 zł

- §3110 świadczenia społeczne 2 532 460,00 zł

- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 62 175,00 zł

- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10 858,00 zł

- §4120 składki na Fundusz Pracy 1 522,00 zł

- §4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 900,00 zł

- §4300 zakup usług pozostałych 7 200,00 zł



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

321 893,00 zł

- §4130 składki ubezpieczenia zdrowotnego 321 893,00 zł

78 270 433,00 złWYDATKI RAZEM


