
WOIT GMINY LANCUT 
i7- . on LaIlcut 

uL Mit:klewicza 2 a Zal'l.cznik Nr 3 do 
Sprawozdania z wykonania 
Budzetu za 2011 r. 

Realizacja dochod6w i wydatk6w zwiqzanych 
z realizacja zadan zleconych 

Dotacje: 

Lp. Dzial Wyszczeg6lnienie Plan Wykonanie % 
realiz 
acji 

1. 010 Rolnictwo i lowiectwo 160.878,00 160.877,29 100,0 
a) dochody biez'l;ce, 160.878,00 160.877,29 100,0 
wtym: 
- dotacje celowe zwi'l;zane 160.878,00 160.877,29 100,0 
z realizacj'l; zadan z 
zakresu administracj i 
rZ'l;dowej i innych 
zleconych gminie 
ustawami 

2. 	 750 Administracja 157.729,00 157.728,80 100,0 
publiczna 
a) dochody biez'l;ce, 157.729,00 157.728,80 100,0 
wtym: 
- dotacje celowe zwi'l;zane 157.729,00 157.728,80 100,0 
z real izacj 'l; zadail z 
zakresu administracji 
rZ'l;dowej i innych 
zleconych gminie 
ustawami 

3. 	 751 Urz~dy naczelnych 33.353,00 33.033,00 99,0 
organ6w wladzy 
panstwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
s~downictwa 

a) dochody biez'l;ce, 33.353,00 33.033,00 99,0 
wtym: 
- dotacje celowe zwi'l;zane 33.353,00 33.033,00 99,0 
z realizacj'l; zadafl z 
zakresu administracj i 
rZ'l;dowej i innych 
zleconych gminie 
ustawami 
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4. 852 Pomoc spoleczna 6.030.704,00 6.007.600,80 99,6 
a) dochody biez,\:ce, w tym: 6.030.704,00 6.007.600,80 99,6 
- dotacje celowe zwi,\:zane z 6.030.704,00 6.007.600,80 99,6 
realizacj,\: zadan z zakresu 
administracji rz,\:dowej i 
innych zleconych gminie 
ustawami 
Razem: 6.382.664,00 6.359.239,89 99,6 

Wydatki: 

Lp. Dzial, Wyszczeg6lnienie Plan Wykonanie % 
rozdzial realizacji 

1. 010 Rolnictwo i lowiectwo 160.878,00 160.877,29 100,0 
01095 Pozos tala dzialalnosc 160.878,00 160.877,29 100,0 

1. Wydatki biez~ce, 160.878,00 160.877,29 100,0 
z tego: 
a) wydatki jednostek 160.878,00 160.877,29 100,0 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 3.155,00 3.154,46 100,0 
skladniki od nich 
naliczane 
- wydatki zwi~zane 157.723,00 157.722,83 100,0 
z realizacj~ ich 
statutowych zadail 

2. 750 Administracja 157.729,00 157.728,80 100,0 
publiczna 

75011 Urz~dy wOjew6dzkie 126.719,00 126.719,00 100,0 
1. Wydatki biez~ce, 126.719,00 126.719,00 100,0 
z tego: 
a) wydatki jednostek 126.719,00 126.719,00 100,0 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 126.719,00 126.719,00 100,0 
skladniki od nich 
naliczane 

75045 Kwalifikacja wojskowa 717,00 716,80 100,0 
1. Wydatki biez~ce, 717,00 716,80 100,0 
z tego: 
a) wydatki jednostek 717,00 716,80 100,0 
budzetowych, w tym na: 
- wydatki zwi'lZane z 717,00 716,80 100,0 
realizacja ich 
statutowych zadail 
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75056 Spis powszechny i inne 30.293,00 30.293,00 ]00,0 
1. Wydatki biez~ce, 30.293,00 30.293,00 100,0 
z tego: 
a) wydatki jednostek 3.853,00 3.853,00 100,0 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia 3.053,00 3.053,00 100,0 
skladniki od nich 
naliczane 
- wydatki zwi~zane z 800,00 800,00 100,0 
realizacj~ ich 
statutowych zadan 
b) swiadczenia na rzecz 26.440,00 26.440,00 100,0 
osob fizycznych 

3. 751 Urz~dy naczelnych 33.353,00 33.033,00 99,0 
organ6w wladzy 
panstwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz 
s~downictwa 

75]0] Urzedy naczelnych 3.393,00 3.393,00 ]00,0 
organ6w wladzy 
panstwowej, kontroli 
i ochrony prawa 
1. Wydatki biez~ce, 3.393,00 3.393,00 100,0 
z tego: 
a) wydatki j ednostek 3.393,00 3.393,00 100,0 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 1.956,00 1.956,00 100,0 
skladniki od nich 
na1iczane 
- wydatki zwi~zane 1.437,00 1.437,00 100,0 
z realizacj~ ich 
statutowych zadan 

75]08 Wybory do Sejmu i 29.960,00 29.640,00 ]00,0 
Senatu 
1. Wydatki biez~ce, 29.960,00 29.640,00 100,0 
z tego: 
a) wydatki jednostek 14.260,00 14.260,00 100,0 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 6.517,00 6.517,00 100,0 
skladniki od nich 
naliczane 
- wydatki zwi~zane 7.743,00 7.743,00 100,0 
z realizacj~ ich 
statutowych zadan 
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b) swiadczenia na rzecz 15.700,00 15.380,00 98,0 
os6b fizycznych 

4. 852 Pomoc spoleczna 6.030.704,00 6.007.600,80 99,6 
85212 	 Swiadczenia rodzinne, 5.958.000,00 5.937.545,92 99,6 

swiadczenia zJunduszu 
alimentacyjnego oraz 
skladki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia 
sp ole czn ego 
1. Wydatki biez'l.ce, 5.958.000,00 5.937.545,92 99,7 
z tego: 
a) wydatki jednostek 226.104,00 222.836,63 98,5 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 202.924,00 200.181,91 98,6 
skladniki od nich 
naliczane 
- wydatki zwi'l.zane 23.180,00 22.654,72 97,7 
z realizacj'l. ich 
statutowych zadan 
b) swiadczenia na rzecz 5.731.896,00 5.714.709,29 99,7 
os6b fizycznych 

85213 	 Skladki na ubezpieczenia 3.804,00 3.662,88 96,3 
zdrowotne oplacane za 
osoby pobierajqce 
niekt6re swiadczenia 
z pomocy spolecznej 
niekt6re swiadczenia 
rodzinne za osoby 
uczestniczqce w 
zaj~ciach w centrum 

~. 
integracji spolecznej 
1. Wydatki biez'l.ce, 3.804,00 3.662,88 96,3 
z tego: 
a) wydatki jednostek 3.804,00 3.662,88 96,3 
budzetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i 3.804,00 3.662,88 96,3 
skladniki od nich 
naliczane 

85228 	 Uslugi opiekufzcze 33.400,00 33.392,00 100,0 
i specjalistyczne uslugi 
opiekufzcze 
1. Wydatki biez'l.ce, 33.400,00 33.392,00 100,0 
z tego: 

http:biez'l.ce
http:biez'l.ce
http:biez'l.ce
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a) wydatki jednostek 33.400,00 33.392,00 100,0 
budzetowych, w tyro na: 
- wynagrodzenia i 4.480,00 4.480,00 100,0 
skladniki od nich 
naliczane 
- wydatki zwi~zane 28.920,00 28.912,00 100,0 
z realizacja ich 
statutowych zadan 

85278 	 Usuwanie skutk6w kl~sk 22.500,00 20.000,00 88,9 
tywiolowych 
1. Wydatki biez~ce, 22.500,00 20.000,00 88,9 
z tego: 
a) swiadczenia na rzecz 22.500,00 20.000,00 88,9 
os6b fizycznych 

85295 	 Pozostala dzialalnosc 13.000,00 13.000,00 100,0 
1. Wydatki biez~ce, 13.000,00 13.000,00 100,0 
z tego: 
a) swiadczenia na rzecz 13.000,00 13.000,00 100,0 
os6b fiz~czn~ch 
Razem: 	 6.382.664,00 6.359.239,89 99,6 


