
Wykonanie dotacji celowych otrzymanych zał nr 3

 z bud Ŝetu państwa na realizacj ę zadań
 bieŜących z zakresu administracji rzadowej
 oraz innych
 ustawami

Dział Rozdział             Paragraf Treść Zlecone
750 Administracja publiczna 61 100,00 61 100,00

75011 Urzędy wojewódzkie 61 100,00 61 100,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej  oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

61 100,00 61 100,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

41 416,00 41 281,00

75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa

1 260,00 1 260,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej  oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 260,00 1 260,00

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 24 597,00 24 462,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej  oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

24 597,00 24 462,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 15 559,00 15 559,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej  oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

15 559,00 15 559,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

400,00 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00 400,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej  oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

400,00 400,00

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 418 594,00 1 388 466,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej  oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 418 594,00 1 388 466,00

wykonanie

zadań aleconych gminie
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Dział Rozdział             Paragraf Treść Zlecone Wykonanie
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne 

7 900,00 7 711,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej  oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7 900,00 7 711,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

26 300,00 25 041,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej  oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

26 300,00 25 041,00

Razem
1555710,00 1523999,00
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