
   (w złotych)

Lp. Dział Rozdział Źródła dochodów
Plan dochodów 

po zmianach
Wykonanie 
dochodów

 % wykonania

1 2 3 4 5 6 7

1 010 01095

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -  z 
zakresu rolnictwa i łowiectwa  (zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej) 

26 824,66 26 824,66 100,00

26 824,66 26 824,66 100,00

1 750 75011

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  - z 
zakresu administracji rządowej 

82 385,00 82 385,00 100,00

82 385,00 82 385,00 100,00

1 751 75101

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących  z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-z 
zakresu spraw obywatelskich (aktualizacja rejestru 
wyborców)

2 729,00 2 728,84 99,99

2 729,00 2 728,84 99,99

1 754 75414

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z 
zakresu obrony cywilnej

200,00 200,00 100,00

200,00 200,00 100,00

1 852 85212

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących  z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z 
zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne)

1 405 635,00 1 383 349,32 98,41

2 852 85213

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących  z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z 
zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie 
zdrowotne)

3 852,00 3 852,00 100,00

3 852 85295

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin - z
zakresu pomocy społecznej- świadczenia
pielęgnacyjne

18 000,00 18 000,00 100,00

1 427 487,00 1 405 201,32 98,44

1 539 625,66 1 517 339,82 98,55Dotacje ogółem

Dział 750 Administracja publiczna

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 852 Pomoc społeczna 
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                                                               do Sprawozdania Rocznego

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
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