
    
                                          
Załącznik Nr  

 
10  

                                              informacji   

    za I półrocze 2009 r.  

       

I. DOCHODY      

Klasyfikacja budżetowa 

Treść Plan 

 
Wykonanie 

 
% 
 

Dział Rozdział 
Paragra

f 

010   Rolnictwo i łowiectwo 87.909,00 87.908,21 100,0 

 01095  Pozostała działalność 87.909,00 87.908,21 100,0 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa 

   

   
na realizację zadań bieżących z 
zakresu  

87.909,00 87.908,21 100,0 

   
administracji rządowej oraz 
innych zadań 

   

   
zleconych gminie ustawami 
 

   

750     Administracja publiczna 127.404,00 68.600,00 53,8 

  75011   Urzędy wojewódzkie 127.404,00 68.600,00 53,8 

    2010 
Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa 

     

      
na realizację zadań bieżących z 
zakresu  

     

      
administracji rządowej oraz 
innych zadań 

     

      zleconych gminie ustawami 127.404,00 68.600,00 53,8 

751     
Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, 

     

      
kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

38.761,00 37.474,00 96,7 

  75101   
Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, 

     

      kontroli i ochrony prawa   2.577,00 1.290,00 50,1 

    2010 
Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa 

     

      
na realizację zadań bieżących z 
zakresu  

     

      
administracji rządowej oraz 
innych zadań 

     

   zleconych gminie ustawami 2.577,00 1.290,00 50,1 

 75113  
Wybory do Parlamentu 
Europejskiego 

36.184,00 36.184,00 
 
100,0 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa 

   

   
na realizację zadań bieżących z 
zakresu  

   

   
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

36.184,00 36.184,00 100,0 



852     Pomoc społeczna 5.029.700,00 2.281.710,00 45,4 

  85212   

Świadczenia rodzinne, 
świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia  

     

      
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

4.925.100,00 2.220.000,00 45,1 

    2010 
Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa 

     

      
na realizację zadań bieżących z 
zakresu  

     

      
administracji rządowej oraz 
innych zadań 

     

      zleconych gminie ustawami 4.925.100,00 2.220.000,00 45,1 

  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 

12.000,00 5.700,00 47,5 

    2010 
Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa 

     

      
na realizację zadań bieżących z 
zakresu  

     

      
administracji rządowej oraz 
innych zadań 

     

      zleconych gminie ustawami 12.000,00 5.700,00 47,5 

  85214   
Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na 

     

      
ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 

92.600,00 56.010,00 60,5 

    2010 
Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa 

     

      
na realizację zadań bieżących z 
zakresu  

     

      
administracji rządowej oraz 
innych zadań 

     

      zleconych gminie ustawami 92.600,00 56.010,00 60,5 

      OGÓŁEM DOCHODY 5.283.774,00 2.475.692,21 46,9 

II. WYDATKI      

       

Klasyfikacja budżetowa 

Treść Plan 

 
Wykonanie 

 
%  

Dział Rozdział 
Paragra

f 

010   Rolnictwo i łowiectwo 87.909,00 87.908,21 100,0 

 01095  Pozostała działalność 87.909,00 87.908,21 100,0 

   - wydatki bieżące 87.909,00 87.908,21 100,0 



750     Administracja publiczna 127.404,00 68.600,00 53,8 

  75011   Urzędy wojewódzkie  127.404,00  68.600,00 53,8 

      - wydatki bieżące   127.404,00  68.600,00 53,8 

      w tym:     

      
wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń  
 

127.404,00 68.600,00 53,8 

751     
Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, 

     

      
kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

38.761,00 35.578,19 91,8 

  75101   
Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, 

 2.577,00  796,72 30,9 

      kontroli i ochrony prawa        

      - wydatki bieżące   2.577,00  796,72 30,9 

      w tym:      

      
- wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń  

 1 469,00  686,92 46,8 

      - pozostałe wydatki  1.108,00 109,80 9,9 

 75113  
Wybory do Parlamentu 
Europejskiego 

 
36.184,00 

 
34.781,47 

 
96,1 

   - wydatki bieżące 36.184,00 34.781,47 96,1 

   w tym:    

   
- wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń  

3.560,00 2.506,30 70,4 

   
- pozostałe wydatki  
 

32.624,00 32.275,17 98,9 

852     Pomoc społeczna 5.029.700,00 2.260.124,47 44,9 

  85212   

Świadczenia rodzinne, 
świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia  

4.925.100,00 2.199.918,68 44,7 

      
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

     

       wydatki bieżące   4.925.100,00  2.199.918,68 44,7 

      w tym:      

      
wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń  

 162.500,00  79.281,98 48,8 

      pozostałe wydatki  4.762.600,00 2.120.636,70 44,5 

  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 

12.000,00 5.513,64 46,0 



      - wydatki bieżące   12.000,00  5.513,64 46,0 

   

w tym :  
wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 
 

 
12.000,00 

 
5.513,64 

 
46,0 

  85214   
Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na 

     

      
ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 

92.600,00 54.692,15 59,1 

      wydatki bieżące   92.600,00  54.692,15 59,1 

      OGÓŁEM WYDATKI 5.283.774,00 2.452.210,87 46,4 

 


