
S P R A W O Z D A N I E
z  wykonania  dotacji  na  zadania  zlecone

za  2007r.

dz. rozdz. § Treść Plan Wykonanie %
 1 2 3 4 5 6 7

010 Rolnictwo  i  łowiectwo 65.837,00 65.835,34 99,99

01095

2010

pozostała  działalność

dotacja  celowa  otrzymana  z  budŜetu
państwa  na  realizację  zadań  bieŜących
z  zakresu  administracji
rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych
gminie
1.zwrot części  podatku  akcyzowego
zawartego w  cenie  oleju  napędowego
wykorzystywanego  do  produkcji  rolnej,
przez  producentów  rolnych oraz
pokrycie  kosztów  postępowania,
w  sprawie  zwrotu, poniesionych  przez
gminę.

65.837,00

65.837,00

65.835,34

65.835,34

99,99

99,99

750 Administracja  publiczna 107.481,00 107.480,00 100
 

75011

2010

urzędy  wojewódzkie

dotacja  celowa  otrzymana  z  budŜetu
państwa  na  realizację  zadań  bieŜących
z  zakresu  administracji
rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych
gminie

107.481,00

107.481,00

107.480,00

107.480,00

100

100

 
751

Urzędy naczelnych  organów władzy
państwowej, kontroli  i ochrony

prawa  oraz sądownictwa
27.322,00 25.521,00 93,4

 
75101

2010

urzędy  naczelnych  organów  władzy
państwowej, kontroli  i  ochrony  prawa

dotacja  celowa  otrzymana  z  budŜetu
państwa  na  realizację  zadań  bieŜących
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz
innych  zadań  zleconych  gminie
-prowadzenie  stałego  rejestru
wyborców

2.758,00

2.758,00

2.758,00

2.758,00

100

100



75108

2010

Wybory  do  Sejmu  i  Senatu

dotacja  celowa  otrzymana  z  budŜetu
państwa  na  realizację  zadań  bieŜących
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz
innych  zadań  zleconych  gminie
ustawami 

24.564,00

24.564,00

22.763,00

22.763,00

92,7

92,7

 
754

Bezpieczeństwo  publiczne
i  ochrona  przeciwpoŜarowa 400,00 400,00 100

 
75414

2010

Obrona  cywilna

dotacja  celowa  otrzymana  z  budŜetu
państwa  na  realizację  zadań  bieŜących
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz
innych  zadań  zleconych  gminie
ustawami

400,00

400,00

400,00

400,00

100

100

851 Ochrona  zdrowia 800,00 0

85195

2010

pozostała  działalność

dotacja  celowa  otrzymana  z  budŜetu
państwa  na  realizację  zadań  bieŜących
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz
innych  zadań  zleconych  gminie
ustawami

800,00

800,00

0

0

 
852 Pomoc  społeczna 2.345.770,00 2.336.595,62 99,6

 
85212

85213

2010

Świadczenia  rodzinne ,zaliczki
alimentacyjne  oraz  składki  na
ubezpieczenia emerytalne  i  rentowe  z
ubezpieczenia  społecznego

dotacja  celowa  otrzymana z  budŜetu
państwa  na  realizację  zadań  bieŜących
z zakresu  administracji  rządowej  oraz
innych  zadań  zleconych  gminie
ustawami

składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne
opłacane  za  osoby  pobierające  niektóre
świadczenia  z  pomocy
społecznej

2.212.041,00

2.212.041,00

20.000,00

2.211.238,20

2.211.238,20

15.983,63

99,97

99,97

79,9

2



85214

2010

2010

dotacja  celowa  otrzymana  z  budŜetu
państwa  na  realizację  zadań  bieŜących
z zakresu  administracji  rządowej  oraz
innych  zadań  zleconych  gminie
ustawami

zasiłki  i  pomoc  w  naturze  oraz  składki
na  ubezpieczenie  emerytalne  i  rentowe

dotacja  celowa  otrzymana  z  budŜetu
państwa  na  realizację  zadań  bieŜących
z zakresu  administracji
rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych
gminie  ustawami

20.000,00

113.729,00

113.729,00

15.983,63

109.373,79

109.373,79

79,9

96,2

96,2

 
Ogółem  zadania  zlecone 2.547.610,00 2.535.831,9699,5

Zdzieszowice, dnia  8 marca 2008r.

Opracowała :                                                                                                           
Zdzisława  Krukowska  
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