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Klasyfikacja budżetowa
Teść Wykonanie

Dział Rozdział §

1 2 3 4 5 6

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095

2010

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011

2010

751 640,00 318,00

75101 640,00 318,00

2010 640,00 318,00

754 500,00 500,00

75414 500,00 500,00

2010 500,00 500,00

852 POMOC SPOŁECZNA

SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ       
                  Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY GZY                    

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007

Plan (po 
zmianach)

79 089,00 79 088,45

 Pozostała działalność 79 089,00 79 088,45

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

79 089,00 79 088,45

36 676,00 19 747,00

 Urzędy wojewódzkie 36 676,00 19 747,00

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

36 676,00 19 747,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 Obrona cywilna

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

1 198 640,00 602 249,00
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85212

2010

85213

2010

85214

2010

85228

2010

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2010

OGÓŁEM

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

1 080 000,00 540 989,00

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

1 080 000,00 540 989,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne 

9 200,00 4 800,00

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

9 200,00 4 800,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 90 000,00 45 000,00

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

90 000,00 45 000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 12 480,00 4 500,00

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

12 480,00 4 500,00

6 960,00 6 960,00

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

6 960,00 6 960,00

1 315 545,00 701 902,45
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