
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 2/2022
Burmistrza Władysławowa
z dnia 10 stycznia 2022 roku

I. DOCHODY

Dział Rozdział § Treść Plan na rok 2022

750 75011 0690
Administracja publiczna - Urzędy Wojewódzkie               
- wpływy z różnych opłat 1800,00

852 85228 0830

Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze                                  
- wpływy z usług 16 500,00

0970 25 050,00

              
0980 100 000,00

143 350,00

II.  DOTACJE I WYDATKI

Dział Rozdział Treść Dotacje Wydatki

750 Administracja publiczna 303 529,00 303 529,00
Urzędy wojewódzkie 303 529,00 303 529,00
   1. dotacja celowa 303 529,00  ---
   2. wydatki bieżące, w tym:  --- 303 529,00
       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  --- 303 529,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 3 000,00 3 000,00
Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i chrony prawa 3 000,00 3 000,00
   1. dotacja celowa 3 000,00  ---
   2. wydatki bieżące, w tym:  --- 3 000,00

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  --- 3 000,00
852 Pomoc społeczna 103 600,00 103 600,00

Ośrodki pomocy społecznej 3 600,00 3 600,00
   1. dotacja celowa 3 600,00  ---
   2. wydatki bieżące, w tym:  --- 3 600,00
       - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 600,00
       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  --- 0,00

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  --- 0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 100 000,00 100 000,00

75101

85219

85228

RAZEM DOCHODY

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych na rok 2022

855 85502

Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego   - wpływy z tytułu 
zwrotów wypłaconych świadczeń 

75011



   1. dotacja celowa 100 000,00  ---
   2. wydatki bieżące, w tym:  --- 100 000,00
       - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 000,00
       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  --- 0,00

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  --- 0,00
855 Rodzina 10 437 000,00 10 437 000,00

Świadczenia wychowawcze "500+" 5 300 000,00 5 300 000,00
   1. dotacja celowa 5 300 000,00  ---
   2. wydatki bieżące, w tym:  --- 5 300 000,00
       - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 254 950,00
       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  --- 40 080,00

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  --- 4 970,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 100 000,00 5 100 000,00
   1. dotacja celowa 5 100 000,00  ---
   2. wydatki bieżące, w tym:  --- 5 100 000,00
       - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 760 380,00
       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  --- 339 620,00

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  --- 0,00
Wychowanie rodziny "Dobry Start" 0,00 0,00
   1. dotacja celowa 0,00  ---
   2. wydatki bieżące, w tym:  --- 0,00
       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  --- 0,00
       - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  --- 0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 37 000,00 37 000,00
   1. dotacja celowa 37 000,00  ---
   2. wydatki bieżące, w tym:  --- 37 000,00
       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  --- 0,00

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  --- 37 000,00
Razem: 10 847 129,00 10 847 129,00
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