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         P LAN i WYKONANIE   

 dotacji na zadania zlecone za  2015 rok 
 

Dz.   Rozdz.   § Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu                                            

Plan Wykonanie % 

Wykonani

a 

010   Rolnictwo i łowiectwo 

 

383.566,96 383.566,96 100,00 

 01095  Pozostała działalność 383.566,96 383.566,96 100,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane             

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących         

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami. 

383.566,96 383.566,96 100,00 

750   Administracja publiczna 

 

55.103,00 55.103,00 100,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 

 

55.103,00 55.103,00 100,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane                 

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących               

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami. 

55.103,00 55.103,00 100,00 

751   Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli                          

i ochrony prawa  oraz 

sądownictwa. 

32.580,00 32.576,00 99,99 

 75101  Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli                

i ochrony prawa     

881,00 881,00 100,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane                

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących               

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami. 

881,00 881,00 100,00 

 75107  Wybory Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 

14.791,00 14.790,00 99,99 

  2010 Dotacje celowe otrzymane                

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących                

z zakresu administracji 

14.791,00 14.790,00 99,99 



rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami. 

 75108  Wybory do Sejmu i Senatu 9.011,00 9.009,00 99,98 

  2010 Dotacje celowe otrzymane                

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących              

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami. 

9.011,00 9.009,00 99,98 

 75110  Referenda ogólnokrajowe                 

i konstytucyjne 

7.897,00 7.896,00 99,99 

  2010 Dotacje celowe otrzymane             

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących            

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami. 

7.897,00 7.896,00 99,99 

801   Oświata i wychowanie 43.034,00 42.581,44 98,95 

 80101  Szkoły podstawowe 24.409,00 23.957,79 98,15 

  2010 Dotacje celowe otrzymane               

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących               

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

24.409,00 23.957,79 98,15 

 80110  Gimnazja 18.625,00 18.623,65 99,99 

  2010 Dotacje celowe otrzymane                

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących              

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

18.625,00 18.623,65 99,99 

852   Pomoc społeczna 

 
2.288.370,00 2.285.278,10 99,86 

 85212  Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe                

z ubezpieczenia 

społecznego 

2.277.001,00 2.274.449,90 99,89 

  2010 Dotacje celowe otrzymane            

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących               

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie(związkom 

gmin) ustawami. 

2.277.001,00 2.274.449,90 99,89 



 85213  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. 

10.897,00 10.627,20 97,52 

  2010 Dotacje celowe otrzymane             

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących           

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie(związkom 

gmin) ustawami. 

10.897,00 10.627,20 97,52 

 85295  Pozostała działalność 472,00 201,00 42,58 

  2010 Dotacje celowe otrzymane   

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących    

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie(związkom 

gmin) ustawami. 

472,00 201,00 42,58 

   Razem 

 

2.802.653,96 2.799.105,50 99,87 

 

 


