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PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE
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DOCHODY - zadania zlecone

Dział Rozdział
Nazwa Plan na 2014

§

Plan roku
ubiegłego

(po zmianach)
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

[5] / [6]
%

[7]

Rolnictwo i łowiectwo010 14 478,13 0,00 

Pozostała działalno ść01095 14 478,13 0,00 

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

2010 14 478,13 0,00 

Gospodarka mieszkaniowa700 33 589,00 0,00 

Pozostała działalno ść70095 33 589,00 0,00 

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

2010 33 589,00 0,00 

Administracja publiczna 492 716,00750 475 082,00 103,71 

Urzędy wojewódzkie 492 716,0075011 475 082,00 103,71 

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

2010 492 716,00 475 082,00 103,71 

Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 12 850,00751 13 105,00 98,05 

Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 12 850,0075101 13 105,00 98,05 

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

2010 12 850,00 13 105,00 98,05 
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Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 5 100,00754 5 000,00 102,00 

Obrona cywilna 5 100,0075414 5 000,00 102,00 

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

2010 5 100,00 5 000,00 102,00 

Pomoc społeczna 18 925 713,00852 22 253 699,00 85,05 

Ośrodki wsparcia 324 000,0085203 769 845,00 42,09 

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

2010 324 000,00 349 845,00 92,61 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

6310 420 000,00 0,00 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18 370 354,0085212 20 774 257,00 88,43 

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

2010 18 370 354,00 20 774 257,00 88,43 

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osob y pobierajace niektóre
swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczen ia rodzinne oraz za osoby
uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spol ecznej

85 000,0085213 85 000,00 100,00 

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

2010 85 000,00 85 000,00 100,00 

Ośrodki pomocy społecznej 7 667,0085219 36 806,00 20,83 

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

2010 7 667,00 36 806,00 20,83 

Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 138 692,0085228 137 591,00 100,80 

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

2010 138 692,00 137 591,00 100,80 

Pozostała działalno ść85295 450 200,00 0,00 
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

2010 450 200,00 0,00 

19 436 379,00RAZEM DOCHODY 22 794 953,13 85,27 
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