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010 Rolnictwo i łowiectwo 313 997,08 313 997,08 100,00

01095 Pozostała działalność 313 997,08 313 997,08 100,00

2010

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

313 997,08 313 997,08 100,00

750 Administracja publiczna 140 407,00 140 407,00 100,00

75011 Urzędy wojewódzkie 140 407,00 140 407,00 100,00

2010

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

140 407,00 140 407,00 100,00

751
Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz s ądownictwa

8 031,00 8 027,43 99,96

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa

8 031,00 8 027,43 99,96

2010

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

8 031,00 8 027,43 99,96

801 Oświata i wychowanie 86 355,22 82 075,30 95,04

80101 Szkoły podstawowe 50 231,36 47 345,89 94,26

2010

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

50 231,36 47 345,89 94,26

80110 Gimnazja 36 123,86 34 729,41 96,14

2010

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

36 123,86 34 729,41 96,14

852 Pomoc społeczna 12 593 995,00 12 348 445,52 98,05

85211 Świadczenie wychowawcze 6 362 595,00 6 265 206,22 98,47

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 
zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane 
z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

6 343 595,00 6 254 294,23 98,59

6340

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci

19 000,00 18 999,99 100,00

85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego

6 120 000,00 5 970 915,76 97,56

2010

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

6 120 000,00 5970,915,76 #ARG!

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej.

84 000,00 81 211,63 96,68
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2010

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

84 000,00 81 211,63 96,68

85215 Dodatki mieszkaniowe 27 000,00 22 624,35 83,79

2010

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

27 000,00 22 624,35 83,79

85295 Pozostała działalność 400,00 399,56 99,89

2010

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

400,00 399,56 99,89

13 142 785,30 12 866 612,33 97,90Razem:




