
  
Załącznik Nr 10

                                          informacji
za I półrocze 2008 r.

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa

Dział Rozdział Paragraf
Treść Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 64.288,00 64.287,80 100,0

01095 Pozostała działalność 64.288,00 64.287,80 100,0

2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z 
zakresu 64.288,00 64.287,80 100,0

administracji rządowej oraz 
innych zadań

zleconych gminie ustawami

750   Administracja publiczna 122.853,00 66.150,00 53,9

 75011  Urzędy wojewódzkie 122.853,00 66.150,00 53,9

  2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa   

   na realizację zadań bieżących z 
zakresu   

   administracji rządowej oraz 
innych zadań   

   zleconych gminie ustawami 122.853,00 66.150,00 53,9

751   Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej,   

   kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 40.133,00 39.032,00 97,3

 75101  Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej,   

   kontroli i ochrony prawa  2.292,00 1.191,00 52,0

  2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa   

   na realizację zadań bieżących z 
zakresu   

   administracji rządowej oraz 
innych zadań   

zleconych gminie ustawami 2.292,00 1.191,00 52,0

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 37.841,00 37.841,00 100,0

2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z 
zakresu 
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
ustawami

37.841,00 37.841,00 100,0



852   Pomoc społeczna 4.946.300,00 2.452.300,00 49,6

 85212  Świadczenia rodzinne oraz 
składki na ubezpieczenia   

   emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 4.801.000,00 2.380.000,00 49,6

  2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa   

   na realizację zadań bieżących z 
zakresu   

   administracji rządowej oraz 
innych zadań   

   zleconych gminie ustawami 4.801.000,00 2.380.000,00 49,6

 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

11.500,00 6.300,00 54,8

  2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa   

   na realizację zadań bieżących z 
zakresu   

   administracji rządowej oraz 
innych zadań   

   zleconych gminie ustawami 11.500,00 6.300,00 54,8

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na   

   ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 133.000,00 65.200,00 49,0

  2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa   

   na realizację zadań bieżących z 
zakresu   

   administracji rządowej oraz 
innych zadań   

   zleconych gminie ustawami 133.000,00 65.200,00 49,0

 85228  Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi   

   opiekuńcze 800,00 800,00 100,0

  2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa   

   na realizację zadań bieżących z 
zakresu   

   administracji rządowej oraz 
innych zadań   

   zleconych gminie ustawami 800,00 800,00 100,0

   OGÓŁEM DOCHODY 5.173.574,00 2.621.769,80 50,7

II. WYDATKI



Klasyfikacja budżetowa

Dział Rozdział Paragraf
Treść Plan Wykonanie

010 Rolnictwo i łowiectwo 64.288,00 64.287,80 100,0

01095 Pozostała działalność 64.288,00 64.287,80 100,0

- wydatki bieżące 64.288,00 64.287,80 100,0

750   Administracja publiczna 122.853,00 66.150,00 53,9

 75011  Urzędy wojewódzkie  122.853,00  66.150,00 53,9

   - wydatki bieżące  122.853,00  66.150,00 53,9

   w tym:  

   wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 122.853,00 66.150,00 53,9

751   Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej,   

   kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 40.133,00 33.514,11 83,5

 75101  Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej,  2.292,00  986,91 43,1

   kontroli i ochrony prawa    

   - wydatki bieżące  2.292,00  986,91 43,1

   w tym:   

   - wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń  1 469,00  686,91 46,8

   - pozostałe wydatki 823,00 300,00 36,5

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 37.841,00 32.527,20 86,0
- wydatki bieżące 37.841,00 32.527,20 86,0

w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 5.050,00 3.794,68 75,1

- pozostałe wydatki 32.791,00 28.732,52 87,6

852   Pomoc społeczna 4.946.300,00 2.411.711,01 48,8

 85212  Świadczenia rodzinne oraz 
składki na ubezpieczenia 4.801.000,00 2.350.201,28 49,0

   emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego   

    wydatki bieżące  4.801.000,00  2.350.201,28 49,0

   w tym:   

   wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń  166.120,00  71.788,63 43,2

   pozostałe wydatki 4.634.880,00 2.278.412,65 49,2

 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 11.500,00 5.617,70 48,8

   - wydatki bieżące  11.500,00  5.617,70 48,8

w tym : 
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń 11.500,00 5.617,70 48,8

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na   

   ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 133.000,00 55.892,03 42,0

   wydatki bieżące  133.000,00  55.892,03 42,0

 85228  Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi   

   opiekuńcze 800,00 0

   - wydatki bieżące 800,00 0

 w tym : dotacje 800,00 0

   OGÓŁEM WYDATKI 5.173.574,00 2.575.662,92 49,8


