
dotyczące zadań gminy

Bud żet na rok 2016

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE

                                       Załącznik nr 4/A
                                       do uchwały nr I/2016
                                       z dnia 2015-11-13

DOCHODY - zadania zlecone

Dział Rozdział
Nazwa Plan na 2016 rok

§

Plan roku
ubiegłego

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

[5] / [6]
%

[7]

Rolnictwo i łowiectwo010 14 090,33 0,00 

Pozostała działalno ść01095 14 090,33 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 14 090,33 0,00 

Administracja publiczna 758 519,00750 714 661,00 106,14 

Urzędy wojewódzkie 758 519,0075011 714 661,00 106,14 

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

2010 758 519,00 714 661,00 106,14 

Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 15 190,00751 379 800,00 4,00 

Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 15 190,0075101 13 064,00 116,27 

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

2010 15 190,00 13 064,00 116,27 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej75107 201 180,00 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 201 180,00 0,00 

Wybory do Sejmu i Senatu75108 61 109,00 0,00 

Strona: 1



Dział Rozdział
Nazwa Plan na 2016 rok

§

Plan roku
ubiegłego

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

[5] / [6]
%

[7]

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

2010 61 109,00 0,00 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne75110 104 447,00 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 104 447,00 0,00 

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 5 200,00754 5 100,00 101,96 

Obrona cywilna 5 200,0075414 5 100,00 101,96 

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

2010 5 200,00 5 100,00 101,96 

Oświata i wychowanie801 468 867,00 0,00 

Szkoły podstawowe80101 267 171,00 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 267 171,00 0,00 

Gimnazja80110 196 745,00 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 196 745,00 0,00 

Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i meto d
pracy dla dzieci i młodzie ży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształc ących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych o raz szkołach
artystycznych

80150 4 951,00 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 4 951,00 0,00 

Ochrona zdrowia851 1 311,00 0,00 

Pozostała działalno ść85195 1 311,00 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 1 311,00 0,00 
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Pomoc społeczna 21 547 103,00852 21 627 458,00 99,63 

Ośrodki wsparcia 456 000,0085203 774 223,00 58,90 

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

2010 456 000,00 400 223,00 113,94 

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

6310 374 000,00 0,00 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20 857 632,0085212 20 474 852,00 101,87 

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

2010 20 857 632,00 20 474 852,00 101,87 

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

85 821,0085213 109 858,00 78,12 

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

2010 85 821,00 109 858,00 78,12 

Dodatki mieszkaniowe85215 94 508,00 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 94 508,00 0,00 

Ośrodki pomocy społecznej 1 274,0085219 40 800,00 3,12 

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

2010 1 274,00 40 800,00 3,12 

Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 146 376,0085228 125 804,00 116,35 

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

2010 146 376,00 125 804,00 116,35 

Pozostała działalno ść85295 7 413,00 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 7 413,00 0,00 
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22 326 012,00RAZEM DOCHODY 23 211 287,33 96,19 
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