
Dochody w  złotych

Dział Rozdział § Źródło dochodów
Plan na
2010 rok

Wykonanie %

010 112335,03 112335,03 100,00
O1010 100000 100000 100,00

6310 100000 100000 100,00

01095 12335,03 12335,03 100,00

2010 12335,03 12335,03 100,00

700 60000 60000 100
70095 60000 60000 100,00

2010 60000 60000 100,00

750 65994 65635,31 99,46
75011 48916 48916 100,00

2010 48916 48916 100,00

75056 17078 16719,31 97,90

2010 17078 16719,31 97,90

751

51198 37731,31 0,74

75101 1080 1080 100,00

2010

1080 1080 100,00

75107 18372 18330,68 99,78

2010

18372 18330,68 99,78

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych                                  
z realizacj ą zadań zleconych z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń 

zleconych ustawami za  2010 rok

ROLNICTWO  I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodoci ągowai i sanitacyjna wsi

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Spis powszecny i inne
dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie

Pozostała działalno ść

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

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawmi

Pozostała działalno ść

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

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędzy wojewódzkie

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

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 

ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzypa ństwowe, kontroli i 
ochrony prawa

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

Wybory Prazydenta Rzeczypospolitej Polskiej



75109 31746 18320,63 57,71

2010

31746 18320,63 57,71

752 250 0 0
75212 250 0 0,00

2010 250

0

754 250 250
100

75414 250 250 100,00

2010 250

250 100

852 2230892 2228594,99 99,897

85212 2226160 2224050,59 99,91

2010
2226160 2224050,59 99,91

85213 1732 1544,4 89,17

2010
1732 1544,4 89,17

85278 3000 3000 100,00

2010

3000 3000 100

2520919,03 2504546,64 99,35

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

Obrona cywilna

OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne

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

Wybory do rad gminu, rad powiatów i sejmików 
województw, wyborey wójtów, burmistrzów i ptrezyden tów 

miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki e
dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie

Usuwanie skutków kl ęsk żywiołowych
dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie

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

POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emery talne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osob y 
pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące 
w zajęciach e centrum integracji społecznej

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

Dochody ogółem



Wydatki w  złotych

Dział Rozdział
Plan na
2010 rok

Wykonanie %

010 112335,03 112335,03 100,00
O1010 100000 100000 100,00

w tym

inwestycja 100000 100000
budowa wodociągu w Krośnicy 100000 100000

01095 12335,03 12335,03 100,00
w tym

wydatki bieżące jednostek budżetowych 12335,03 12335,03 100,00
w tym

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych 12335,03 12335,03 100,00

700 60000 60000 100
70095 60000 60000 100,00

w tym

wydatki bieżące jednostek budżetowych 60000 60000 100,00
w tym

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych 60000 60000 100,00

750 65994 65635,31 99,46
75011 48916 48916 100,00

w tym

wydatki bieżące jednostek budżetowych 48916 48916 100,00
w tym

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41316 41316 100,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych 7600 7600 100,00

75056 17078 16719,31 97,90
w tym

wydatki bieżące jednostek budżetowych 5578 5512,72 98,83
w tym

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4778 4851,78 101,54

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych 800 660,94 82,62

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11500 11 206,59 97,45

751 51198 37731,31 0,74

75101 1080 1080 100,00
w tym

wydatki bieżące jednostek budżetowych 1080 1080 100,00
w tym

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych 1080 1080 100,00

75107 18372 18330,68 99,78
w tym

wydatki bieżące jednostek budżetowych 9732 9690,68 99,58
w tym

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2274 2 232,80 98,19

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych 7458 7 457,88 100,00

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8640 8 640,00 100,00

Pozostała działalno ść

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Pozostała działalno ść

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Treść

ROLNICTWO  I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodoci ągowai i sanitacyjna wsi

Urzędzy wojewódzkie

Urzędy naczelnych organów władzypa ństwowe, kontroli i 
ochrony prawa

Wybory Prazydenta Rzeczypospolitej Polskiej

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

Spis powszecny i inne



75109 31746 18320,63 57,71
w tym

wydatki bieżące jednostek budżetowych 12886 9290,63 72,10
w tym

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4520 3 260,61 72,14

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych 8366 6 030,02 72,08

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 18860 9 030,00 47,88

752 250 0 0
75212 250 0 0,00

w tym

wydatki bieżące jednostek budżetowych 250 0 0,00
w tym

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych 250 0,00

754 250 250 100
75414 250 250 100,00

w tym

wydatki bieżące jednostek budżetowych 250 250 100,00
w tym

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych 250 250 100,00

852 2230892 2228594,99 99,897
85212 2226160 2 224 050,59 99,91

w tym

wydatki bieżące jednostek budżetowych 97310 96211,69 98,87
w tym

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89732 88 968,69 99,15

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych 7578 7 243,00 95,58

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2128850 2 127 838,90 99,95

85213 1732 1544,4 89,17
w tym

wydatki bieżące jednostek budżetowych 1732 1 544,40 89,17
w tym

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1732 1 544,40 89,17

85278 3000 3000 100,00
w tym

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3000 3000 100,00

2520919,03 2504546,64 99,35

Wybory do rad gminu, rad powiatów i sejmików 
województw, wyborey wójtów, burmistrzów i ptrezyden tów 

miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki e

Wydatki  ogółem

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
Obrona cywilna

POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

Pozostałe wydatki obronne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osob y 

Usuwanie skutków kl ęsk żywiołowych

OBRONA NARODOWA


