
                                            Załącznik Nr 1a

Informacja wykonania dochodow związanych z realizacją zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Siennica za I półrocze 2009r

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dzial Rozdzial Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 79 123,00 79 123,00 100,00

01095 Pozostała działalność 79 123,00 79 123,00 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

79 123,00 79 123,00 100,00

(związkom gmin) ustawami

750 Administracja publiczna 73 513,00 37 321,00 50,76

75011 Urzędy wojewódzkie 73 513,00 37 321,00 50,76

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

73 513,00 37 321,00 50,76

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
13 545,00 12 975,00 95,79

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa
1 140,00 570,00 50,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

1 140,00 570,00 50,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 12 405,00 12 405,00 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

12 405,00 12 405,00 100,00

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
400,00 360,00 90,00



75414 Obrona cywilna 400,00 360,00 90,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

400,00 360,00 90,00

851 Ochrona zdrowia 200,00 200,00 100,00

85195 Pozostała działalność 200,00 200,00 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

200,00 200,00 100,00

852 Pomoc społeczna 1 813 800,00 954 381,00 52,61

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

1 730 000,00 915 531,00 52,92

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
1 730 000,00 915 531,00 52,922010

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

1 730 000,00 915 531,00 52,92

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.

7 800,00 4 010,00 51,41

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

7 800,00 4 010,00 51,41

85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
76 000,00 34 840,00 45,84

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

76 000,00 34 840,00 45,84

1.980.581,00 1.084.360,00 54,74

Razem: 






