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    Załącznik nr 3 

    do sprawozdania z wykonania budżetu 

    gminy Grębków 

       

SPRAWOZDANIE 

z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie Grębków 

za 2020 rok 
       

       
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 

% 
wykonania 

1 2 3 4 5 6 7 

010     Rolnictwo i łowiectwo 667 772,29 667 771,19 100,00 

  01095   Pozostała działalność 667 772,29 667 771,19 100,00 

    2010 

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 

667 772,29 667 771,19 100,00 

750     Administracja publiczna 75 802,00 68 956,00 90,97 

  75011   Urzędy wojewódzkie 43 976,00 43 630,00 99,21 

    2010 

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 

43 976,00 43 630,00 99,21 

  75056   Spis powszechny i inne 31 826,00 25 326,00 79,58 

    2010 

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 

31 826,00 25 326,00 79,58 

751     
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

34 181,00 32 779,88 95,90 

  75101   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

913,00 913,00 100,00 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 

913,00 913,00 100,00 

  75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 33 268,00 31 866,88 95,79 

    2010 

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 

33 268,00 31 866,88 95,79 

752     Obrona narodowa 1 000,00 1 000,00 100,00 

  75212   Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000,00 100,00 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 

1 000,00 1 000,00 100,00 
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754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

800,00 800,00 100,00 

  75414   Obrona cywilna 800,00 800,00 100,00 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 

800,00 800,00 100,00 

801     Oświata i wychowanie 38 827,00 38 458,19 99,05 

  80153   
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 
dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

38 827,00 38 458,19 99,05 

    2010 

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 

38 827,00 38 458,19 99,05 

855     Rodzina 7 272 893,00 7 151 335,62 98,33 

  85501   Świadczenie wychowawcze 5 092 963,00 5 092 963,00 100,00 

    2060 

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 wychowywaniu dzieci 

5 092 963,00 5 092 963,00 100,00 

  85502   
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1 972 410,00 1 851 214,25 93,86 

    2010 

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 

1 972 410,00 1 851 214,25 93,86 

  85503   Karta Dużej Rodziny 298,00 246,37 82,67 

    2010 

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 

298,00 246,37 82,67 

  85504   Wspieranie rodziny 175 460,00 175 150,00 99,82 

    2010 

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 

175 460,00 175 150,00 99,82 

  85513   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów 

31 762,00 31 762,00 100,00 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 

31 762,00 31 762,00 100,00 

Razem: 8 091 275,29 7 961 100,88 98,39 

 


