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Dział Rozdział
Nazwa Plan na 2015

§

Plan roku
ubiegłego

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

[5] / [6]
%

[7]

Rolnictwo i łowiectwo010 18 891,18 0,00 

Pozostała działalno ść01095 18 891,18 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 18 891,18 0,00 

Administracja publiczna 727 069,00750 492 716,00 147,56 

Urzędy wojewódzkie 727 069,0075011 492 716,00 147,56 

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

2010 727 069,00 492 716,00 147,56 

Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 13 064,00751 437 605,00 2,99 

Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 13 064,0075101 12 850,00 101,67 

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

2010 13 064,00 12 850,00 101,67 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewód ztw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin ne, powiatowe i
wojewódzkie 

75109 320 653,00 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 320 653,00 0,00 
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Wybory do Parlamentu Europejskiego75113 104 102,00 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 104 102,00 0,00 

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 5 100,00754 5 100,00 100,00 

Obrona cywilna 5 100,0075414 5 100,00 100,00 

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

2010 5 100,00 5 100,00 100,00 

Oświata i wychowanie801 74 543,00 0,00 

Szkoły podstawowe80101 74 543,00 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 74 543,00 0,00 

Pomoc społeczna 20 108 390,00852 22 559 320,00 89,14 

Ośrodki wsparcia 524 000,0085203 1 071 050,00 48,92 

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

2010 324 000,00 356 050,00 91,00 

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

6310 200 000,00 715 000,00 27,97 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 372 472,0085212 20 451 104,00 94,73 

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

2010 19 372 472,00 20 451 104,00 94,73 

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

91 464,0085213 103 500,00 88,37 

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

2010 91 464,00 103 500,00 88,37 

Dodatki mieszkaniowe85215 115 597,00 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 115 597,00 0,00 

Ośrodki pomocy społecznej 6 238,0085219 28 489,00 21,90 

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

2010 6 238,00 28 489,00 21,90 

Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 114 216,0085228 114 656,00 99,62 

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

2010 114 216,00 114 656,00 99,62 

Pozostała działalno ść85295 674 924,00 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 674 924,00 0,00 

20 853 623,00RAZEM DOCHODY 23 588 175,18 88,41 
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