
Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poniec za rok 2012

               Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań                        
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami           

za rok 2012 - DOTACJE

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
wykonania

636 142,13 100,00%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

636 149,00
636 142,13  100,00%01095 Pozostała działalność 636 149,00

010 636 142,13  100,00%Rolnictwo i łowiectwo 636 149,00

66 000,00 100,00%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

66 000,00
66 000,00  100,00%75011 Urzędy wojewódzkie 66 000,00

750 66 000,00  100,00%Administracja publiczna 66 000,00

1 354,85 99,92%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

1 356,00

1 354,85  99,92%75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

1 356,00
751 1 354,85  99,92%Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 356,00

2 160 728,75 99,39%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

2 173 941,00

2 160 728,75  99,39%85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 173 941,00

3 197,00 96,38%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

3 317,00

3 197,00  96,38%85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej.

3 317,00

913,52 75,00%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

1 218,00
913,52  75,00%85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 218,00

30 700,00 98,71%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

31 100,00
30 700,00  98,71%85295 Pozostała działalność 31 100,00

852 2 195 539,27  99,36%Pomoc społeczna 2 209 576,00

Strona: 1

2 913 081,00Razem 2 899 036,25 99,52%


	010 - Rolnictwo i łowiectwo
	750 - Administracja publiczna
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	852 - Pomoc społeczna

