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7 455 956,51 3 891 894,51 52,20

010 Rolnictwo i łowiectwo 282 355,37 282 355,37 100,00

01095 Pozostała działalność 282 355,37 282 355,37 100,00

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

282 355,37 282 355,37 100,00

750 Administracja publiczna 58 383,00 32 935,00 56,41

75011 Urzędy wojewódzkie 52 547,00 27 099,00 51,57

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

52 547,00 27 099,00 51,57

75056 Spis powszechny i inne 5 836,00 5 836,00 100,00

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

5 836,00 5 836,00 100,00

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa
782,00 392,00 50,13

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa
782,00 392,00 50,13

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

782,00 392,00 50,13

801 Oświata i wychowanie 39 441,14 39 441,14 100,00

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych

39 441,14 39 441,14 100,00

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

39 441,14 39 441,14 100,00

855 Rodzina 7 074 995,00 3 536 771,00 49,99

85501 Świadczenie wychowawcze 4 867 000,00 2 474 000,00 50,83
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Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radzanów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami na dzień 30.06.2021 r.

OGÓŁEM:

% 

wykonania 

dochodów

Plan    

Dochody                    

Wykonanie 

Dochody 
Wyszczególnienie

D
zi

ał

- 1 - 



1 2 3 4 5 6 11

R
o

zd
zi

ał
§

% 

wykonania 

dochodów

Plan    

Dochody                    

Wykonanie 

Dochody 
Wyszczególnienie

D
zi

ał

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

4 867 000,00 2 474 000,00 50,83

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
2 026 000,00 1 058 000,00 52,22

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

2 026 000,00 1 058 000,00 52,22

85503 Karta Dużej Rodziny 76,00 45,00 59,21

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

76,00 45,00 59,21

85504 Wspieranie rodziny 174 000,00 0,00 0,00

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

174 000,00 0,00 0,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów

7 919,00 4 726,00 59,68

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

7 919,00 4 726,00 59,68

OGÓŁEM: 7 455 956,51 3 891 894,51 52,20
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