
Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 83/16

Burmistrza Orzysza

z dnia 11 marca 2016 r.

Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie
Wskaźnik 

wykonania

2 4 5 6 7

Rolnictwo i łowiectwo 406 329,79 406 329,79 100,0%

01095 Pozostała działalność 406 329,79 406 329,79 100,0%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

406 329,79 406 329,79 100,0%

Administracja publiczna 67 971,00 64 198,23 94,4%

75011 Urzędy wojewódzkie 67 971,00 64 198,23 94,4%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

67 971,00 64 198,23 94,4%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa
1 600,00 1 600,00 100,0%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 600,00 1 600,00 100,0%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

1 600,00 1 600,00 100,0%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa
85 677,00 84 666,99 98,8%

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 39 522,00 39 522,00 100,0%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

39 522,00 39 522,00 100,0%

75108 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 21 322,00 21 162,00 99,2%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

21 322,00 21 162,00 99,2%

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 

wojewódzkie

7 861,00 7 010,99 89,2%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

7 861,00 7 010,99 89,2%

75110 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16 972,00 16 972,00 100,0%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

16 972,00 16 972,00 100,0%

Oświata i wychowanie 62 671,72 59 787,00 95,4%

80101 Szkoły podstawowe 35 372,46 34 961,66 98,8%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

35 372,46 34 961,66 98,8%

80110 Gimnazja 27 124,28 24 750,35 91,2%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

27 124,28 24 750,35 91,2%

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 

oraz szkołach artystycznych

174,98 74,99 42,9%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

174,98 74,99 42,9%

Ochrona zdrowia 1 470,00 1 470,00 100,0%

85195 Pozostała działalność 1 470,00 1 470,00 100,0%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

1 470,00 1 470,00 100,0%

Pomoc społeczna 7 305 773,00 7 264 896,11 99,4%

85203 Ośrodki wsparcia 3 597 668,00 3 597 655,06 100,0%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

3 597 668,00 3 597 655,06 100,0%

85203 Ośrodki wsparcia 150 000,00 150 000,00 100,0%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych z z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

150 000,00 150 000,00 100,0%
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85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3 504 618,00 3 466 167,53 98,9%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

3 504 618,00 3 466 167,53 98,9%

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

30 484,00 29 469,59 96,7%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

30 484,00 29 469,59 96,7%

85215 Dodatki mieszkaniowe 6 839,00 6 295,51 92,1%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

6 839,00 6 295,51 92,1%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 420,00 14 420,00 100,0%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

14 420,00 14 420,00 100,0%

85295 Pozostała działalność 1 744,00 888,42 50,9%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

1 744,00 888,42 50,9%

Ogółem 7 931 492,51 7 882 948,12 99,4%

Zbigniew Włodkowski

2010

Burmistrz Orzysza

2010

2010

2010

2010




















