
Załącznik Nr 3

do Zarządzenia  nr 14/8/2017 r.

Burmistrza Orzysza

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie
Wskaźnik 

wykonania

2 4 5 6 7

Rolnictwo i łowiectwo 306 100,66 306 100,66 100,0%

01095 Pozostała działalność 306 100,66 306 100,66 100,0%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

306 100,66 306 100,66 100,0%

Administracja publiczna 68 714,00 41 778,00 60,8%

75011 Urzędy wojewódzkie 68 714,00 41 778,00 60,8%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

68 714,00 41 778,00 60,8%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa
1 900,00 952,00 50,1%

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa
1 900,00 952,00 50,1%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 900,00 952,00 50,1%

Oświata i wychowanie 112 134,90 112 134,90 100,0%

80101 Szkoły podstawowe 81 210,89 81 210,89 100,0%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

81 210,89 81 210,89 100,0%

80110 Gimnazja 30 799,03 30 799,03 100,0%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

30 799,03 30 799,03 100,0%

80150

Realizacj azadań wymagajacych 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

124,98 124,98 100,0%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

124,98 124,98 100,0%

Ochrona zdrowia 3 982,00 2 190,00 55,0%

85195 Pozostała działalność 3 982,00 2 190,00 55,0%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 982,00 2 190,00 55,0%

Pomoc społeczna 679 002,00 340 843,00 50,2%

85203 Ośrodki wsparcia 608 640,00 304 320,00 50,0%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

608 640,00 304 320,00 50,0%

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

55 269,00 25 534,00 46,2%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

55 269,00 25 534,00 46,2%

85215 Dodatki mieszkaniowe 3 728,00 3 146,00 84,4%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 728,00 3 146,00 84,4%
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85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 365,00 7 843,00 69,0%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

11 365,00 7 843,00 69,0%

Rodzina 9 811 509,00 5 401 001,00 55,0%

85501 Świadczenie wychowawcze 6 012 848,00 3 357 309,00 55,8%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu 

dzieci

6 012 848,00 3 357 309,00 55,8%

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

3 756 368,00 2 039 529,00 54,3%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 756 368,00 2 039 529,00 54,3%

85503 Karta Dużej Rodziny 63,00 43,00 68,3%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

63,00 43,00 68,3%

85595 Pozostała działalność 42 230,00 4 120,00 9,8%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

42 230,00 4 120,00 9,8%

Ogółem 10 983 342,56 6 204 999,56 56,5%
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do Zarządzenia  nr 14/8/2017 r.


