
Załącznik Nr 1 A

Dział RozdziałParagraf Treść Wartość
Wykonanie na 

31.12.2018 %

010 Rolnictwo i łowiectwo 333 136,26 333 136,26 100,00

01095 Pozostała działalność 333 136,26 333 136,26 100,00

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

333 136,26 333 136,26 100,00

750 Administracja publiczna 136 559,00 136 558,98 100,00

75011 Urzędy wojewódzkie 136 559,00 136 558,98 100,00

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

136 559,00 136 558,98 100,00

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

72 616,00 68 066,84 93,74

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 290,00 2 290,00 100,00

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

2 290,00 2 290,00 100,00

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

70 326,00 65 776,84 93,53

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

70 326,00 65 776,84 93,53

801 Oświata i wychowanie 114 238,56 111 201,98 97,34

80153
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

114 238,56 111 201,98 97,34

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

114 238,56 111 201,98 97,34

852 Pomoc społeczna 1 005 086,00 108 841,77 10,83

85203 Ośrodki wsparcia 883 386,00 0,00 0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH                                                   



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

133 386,00 0,00 0,00

6310
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom ustawami

750 000,00 0,00 0,00

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.

95 000,00 88 849,89 93,53

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

95 000,00 88 849,89 93,53

85215 Dodatki mieszkaniowe 22 500,00 16 888,55 75,06

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

22 500,00 16 888,55 75,06

85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 200,00 3 103,33 73,89

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

4 200,00 3 103,33 73,89

855 Rodzina 15 020 442,00 14 180 015,47 94,40

85501 Świadczenie wychowawcze 7 920 000,00 7 847 672,66 99,09

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

7 920 000,00 7 847 672,66 99,09

85502

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

6 460 040,00 5 888 355,61 91,15

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

6 460 040,00 5 888 355,61 91,15

85503 Karta Dużej Rodziny 402,00 199,90 49,73



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

402,00 199,90 49,73

85504 Wspieranie rodziny 640 000,00 443 787,30 69,34

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

640 000,00 443 787,30 69,34

16 682 077,82 14 937 821,30 89,54Razem:


