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ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW  
 

Z WYKONANIA BUD śETU Gminy 
 

 ZA 2006 ROK. 
 

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY 
 
 
 

Dział T R E Ś Ć Plan  Wykonanie 

010 Rolnictwo i łowiectwo             8.324                 8.322,58 

750 Administracja publiczna 71.047 71.047,00 
751 Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 

40.160 23.974,40 

754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpoŜarowa 

500 500,00 

852 Pomoc społeczna 2.893.096 2.893.037,11 
 Ogółem: 3.013.127 2.996.881,09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dział  Rozdz. § Treść Plan w zł Wykonanie w 
zł 

010   Rolnictwo i łowiectwo        8.324         8.322,58 
 01095  Pozostała działalność       8.324         8.322,58 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 

na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

      8.324         8.322,58 

750   Administracja publiczna 71.047 71.047,00 
 75011  Urzędy Wojewódzkie      71.047        71.047,00  
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 

na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

71.047 71.047,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

40.160 23.974,40 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa 

1.320 1.318,40 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 

1.320 1.318,40 

 75109  Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików 
województw,wybory wójtów, burmistrzów i  
prezydentów miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie  

38.840 22.656,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 

38.840 22.656,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

500 500,00 

 75414  Obrona cywilna 500 500,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 

na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 

          500          500,00 

852   Pomoc społeczna 2.893.096 2.893.037,11 
 85212  Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna    

oraz  składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2.2276.900 2.276.897,80 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

2.2276.900 2.276.897,80 

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

293.700 293.689,44 



Dział  Rozdz. § Treść Plan w zł Wykonanie w 
zł 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

293.700 293.689,44 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne 

25.500 25.453,87 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie /związkom gmin /ustawami 

25.500 25.453,87 

 85278  Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 296.996 296.996,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 

na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie /związkom gmin /ustawami 

296.996 296.996,00 

   OGÓŁEM: 3.013.127 2.996.881,09 
 
 
 

Cześć opisowa z wykonania budŜetu gminy za  2006rok. 
 
Zadania  zlecone 
DOCHODY 
 
Dział 010 Rolnictwo i łowictwo  
            Plan            -          8.324zł. 
            Wykonanie -          8.322,58zł. 
− wpływ dotacji celowej z budŜetu państwa na sfinansowanie zadania dot. 

zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. 
 

Dział 750 ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 
            Plan            -          71.047zł 
            Wykonanie  -         71.047,00zł 
W tym: 
- wpływ dotacji celowej z budŜetu państwa na finansowanie zadań zleconych z 

zakresu administracji rządowej. 
 

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA. 
            Plan            -          40.160zł 
            Wykonanie  -         23.974,40zł 
Rozdz.75101 
Plan 1.320 zł.            Wykonanie 1.318,40zł. 



- wpływ dotacji z budŜetu państwa na realizację zadań z zakresu prowadzenia i 
aktualizacji stałego rejestru wyborców. 
 

Rozdz.75109 
Plan  38.840 zł.            Wykonanie 22.656,00zł. 
− wpływ dotacji z budŜetu państwa na realizację zadań z zakresu przygotowania i 

przeprowadzenia wyborów do rady gminy,rady powiatu i sejmiku województwa 
oraz wyborów wójta .   

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa  
          Plan                      -                   500zł. 
          Wykonanie           -                  500,00zł. 
-        Wpływ dotacji z budŜetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu 
          obrony cywilnej.  
                    
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA  
         Plan          -     2.893.096zł.  
         Wykonanie -   2.893.037,11zł. W tym: 
-        wpływ  dotacji celowej z budŜetu państwa na realizację zadań zleconych z     
         zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i  
         rentowe  
         Plan  293.700zł  Wykonanie  293.689,44zł 
 
-         wpływ dotacji z budŜetu państwa na realizację zadań z zakresu     
          składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające       
          niektóre świadczenia za pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia    
          rodzinne 
          Plan  25.500zł. Wykonanie 25.453,87zł. 
 

wpływ dotacji z budŜetu państwa na realizację zadań z zakresu –świadczenie  
rodzinne,zaliczka alimentacyjna ,składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 
Plan 2.276.900zł. Wykonanie 2.276.897,80zł. 
 

−       wpływ dotacji z budŜetu państwa na realizację zadań w zakresie  – pomocy 
      pienięŜnej dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte      
      suszą w 2006 roku. 

Plan 296.996zł. Wykonanie 296.996zł. 
 
 


