
Zał. Nr 3 do Zarządzenia \\iójta Gmin1,'
u. Starej Błotnic.r' nr l612009
z dnia 7'7 marca 2009 roku.

P LAN i WYKONANIE
dotacji na zadania zlecone za 2008 rok

Dz. Rozdz. s Naztt'a działu.
rozdzraln, paragrafu

Pla n Wykonanie oń

konania
010 Rolnicnlo i lo'ryiect* o 217.948,00 247.946,99 100,0

0109s Pozostala dzia la lność 21',7.918,00217.916,99 100,0
20r0Dotacje celon e otrz) nrane z

budżetu państrt'a na
realizację zadań bieżących z
zakresu administracj i
rządorvej oraz innvch zadali
zlecon_vch gmin ie ustarvami.

217.918.00 2.41 .946.99 100.0

750 Administracja
publiczna

3s.376,00 35.376,00 100,0

75011 Urzęd1' rł ojcu ódzkie 35.376,00 35.-376,00 100,0

20r 0 Dotacje celo\Ą,e otrz'v"mane Z
budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z
zakesu administrac-ji
rządort'ej oraz inn1'ch zadań
zleconvch gmi:rie ustau'ami.

3 5 .376.00 3 5 .376.00 100.t)

751 Urzędy naczelnych
organórv rvladz1'
państlł.orvej' kontroli
i ochronl' pra\Ya oraz
sądorvnictrr'a.

710,00 710,00 100,0

75101 Urzędy naczelnych
organórr'w|adzy
państworr'ej' kon1roli i
ochrony prarva

710,00 710,00 r00,0

20 i0 Dotacje celou,c otrz'vmane z
budŹetu pa|lstwa na
realizację zadali bieżący'ch z
zakresu administracji
rządowej oraz innych zadari
zleconvch gminie ustarvami.

71 0 ,00 71 0 .00 100.0

754 Bezpieczeństwo pub|iczne
i ochrona
przeciu'pożarołva

s00,00 500,00 100,0



75114 Obrona cyryilna 500,00 500,00 100,0

201 0 Dotacje celorte otrzvmane z
budżetu pańSt$.a na
realizację zadair bieżących z
zakresu administracj i
rządort'ej oraz innych zadati
zleconvch gminic usta*'ami.

500.00 500.00 100.0

852 Pomoc społeczna 2.117.767,002.097.805,73 99,1
85212 Swiadczenia rodzinne,

L^liczka alimentacyj na
oraz skladki na
ubezpieczenie emer. i rent.
z ubezpieczenia
spolecznego

2.060.800,002.041.234,18 99,1

201 0 Dotacje celorve otrzvnlane z
budżętu pa]ist\\a na
realizację zadali bieżącr'ch z
zakresu administrac.ji
rządo$,ej oraz innych zadań
zleconycl.l
gminie(zrviązkorn gnin)
ustawami.

2.060.800.002.041.23.+.1 8 99.1

85213 Skladki na ubezpieczenie
ZdrołYotne opłacane za
osoby pobierające
niektóre śł'iadczenia z
pomocy społecznej oraz
niektóre ślviadczenia
rodzinne.

3.',767,00 1  7 t 7 1 q 98,9

2010Dotacje celo$ e otrz) mane z
budżetu państrt'a na
realizację zadań bieżacych z
zakresu administracj i
rza.dou'ej oraz iltl1,ch zadań
zleconych gminie usta*,ami.

3.167 .00 3.721 ,39 98"9

85214 Zasilki i pomoc \Y naturze
oraz sldadki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentorYe

53.200,00 52.8.ł{' l6 99,3

201 0 Dotacje celowe o|rz'vmanę z
budżetu państrł'a na
realizację zadań bieżącyclr z
zakresu administracj i
rządort.ej oraz innych zadań
zleconyclr gminie usta."vami.

53.200.00 52.844.16 99.3

Razem 2.402.301,002.38f .338,72 oo)



P LAN
Doc ho dów nviąza nyc h z r ea|izacją zadań z|econyc h, któ re pod le gaj ą

przekazaniu do budżetu państwa

Dz. Rozdz, s Nazlva działu, rozdziału' $ Plan Wykonanie "ń
lvykonania

750 Administracja publiczna 17.1,r3,00 7 .f 18,0t1 l2,.1
7501I Urzęd1' Wojerł'ódzkie 17.143,00 7.248,00 42,3

069 0
Wpły.ły z róŻnych opłat 1  7 . I  4 l , 00 7.248.00 11.3

852 Pomoc s poleczna 0,00 16,41 0,0
85212 Su iadczęn ia rodz inne,  za l iczka

alimentac-vjna oraz składki na
ubezpieczenie emer. i rent. z
ubezrrieczenia sDolecznego

0,00 16.14 0,0

0970 Wpływy z roinych dochodów 0,00 l ó .4r1 0.0
Razem 17.143,00 7.f61,44 42,4

li.
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