
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUD śETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
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Rolnictwo i łowiectwo 0,000,00102,89%6 198,226 024,00010
0,000,00102,89%6 198,226 024,00Pozostała działalno ść01095

0,000,00187,32%374,64200,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw0490

0,000,0099,99%5 823,585 824,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

Transport i ł ączność 0,000,0015,82%820 631,495 185 966,00600
0,000,008,31%277 845,493 343 180,00Drogi publiczne gminne60016
0,000,002 507,63%277 845,4911 080,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

0,000,000,00%0,002 832 285,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków
europejskich
Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich

6207

0,000,000,00%0,00499 815,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków
europejskich
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę
Rolną

6209

0,000,0029,45%542 786,001 842 786,00Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych60078
0,000,0029,45%542 786,001 842 786,00Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)2030

Turystyka 0,000,0012,83%92 455,34720 748,00630
0,000,0012,83%92 455,34720 748,00Pozostała działalno ść63095

0,000,0012,83%92 455,34720 748,00

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu
terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

0750

Gospodarka mieszkaniowa 2 610 893,902 841 029,2438,74%2 078 534,795 364 794,00700
295 317,35375 710,3540,06%653 023,801 630 000,00Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami70005
148 778,29219 950,57103,36%217 060,26210 000,00Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości0470

0,000,00395,31%79 061,4420 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw0490

78 230,1187 450,8359,49%214 160,72360 000,00

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu
terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

0750

0,000,00114,54%34 361,0630 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności0760

0,000,0010,21%103 167,951 010 000,00Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości0770
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68 308,9568 308,950,00%5 212,370,00Pozostałe odsetki0920
2 315 576,552 465 318,8938,17%1 425 510,993 734 794,00Pozostała działalno ść70095

1 752 658,171 902 400,5137,83%1 386 435,483 664 794,00

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu
terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

0750

562 918,38562 918,3851,17%35 819,6370 000,00Pozostałe odsetki0920
0,000,000,00%3 255,880,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

Działalno ść usługowa 0,000,00100,00%5 000,005 000,00710
0,000,00100,00%5 000,005 000,00Cmentarze71035

0,000,00100,00%5 000,005 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej2020

Informatyka 0,000,0018,66%62 166,26333 084,00720
0,000,0018,66%62 166,26333 084,00Pozostała działalno ść72095

0,000,0018,66%62 166,26333 084,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków
europejskich
Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich

6207

Administracja publiczna 0,000,0043,95%123 326,45280 624,00750
0,000,0053,86%91 894,32170 624,00Urzędy wojewódzkie75011

0,000,0053,84%91 868,00170 624,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

0,000,000,00%26,320,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami2360

0,000,0028,57%31 432,13110 000,00Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)75023

0,000,00-1,87%-1 120,6560 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw0490

0,000,0040,30%20 150,1050 000,00

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu
terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

0750

0,000,000,00%12 402,680,00Wpływy z róŜnych dochodów0970
Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 0,000,0050,00%2 190,004 380,00751

0,000,0050,00%2 190,004 380,00Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa75101

0,000,0050,00%2 190,004 380,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 222 891,51222 891,518,69%108 666,781 250 000,00754
222 891,51222 891,518,69%108 666,781 250 000,00StraŜ gminna (miejska)75416
222 891,51222 891,518,69%108 666,781 250 000,00Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od osób fizycznych0570

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od i nnych jednostek nie
posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 3 161 180,674 404 172,4144,88%20 145 148,9544 891 452,00756
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31 936,5338 400,4053,82%10 225,6419 000,00Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601
31 936,5338 400,4052,32%9 940,1219 000,00Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej0350

0,000,000,00%285,520,00Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0910

1 667 227,902 189 680,2652,95%6 197 344,4611 704 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób  prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

75615

1 565 038,421 565 038,4252,34%5 757 517,4811 000 000,00Podatek od nieruchomości0310
0,000,00125,37%5 014,904 000,00Podatek rolny0320

30 727,4830 727,4850,76%279 174,00550 000,00Podatek od środków transportowych0340
71 462,0071 462,00298,44%149 222,0050 000,00Podatek od czynności cywilnoprawnych0500

0,000,000,00%325,600,00Wpływy z róŜnych opłat0690
0,00522 452,366,09%6 090,48100 000,00Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0910

1 448 846,062 080 536,5640,33%4 818 838,0411 950 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych

75616

856 396,03856 396,0348,30%1 352 458,932 800 000,00Podatek od nieruchomości0310
105 265,24105 265,2462,67%169 212,85270 000,00Podatek rolny0320
453 267,17453 267,1737,13%297 019,31800 000,00Podatek od środków transportowych0340
19 423,7622 486,2627,99%50 382,30180 000,00Podatek od spadków i darowizn0360
13 360,0013 360,0036,79%2 575 254,507 000 000,00Wpływy z opłaty targowej0430
1 133,861 133,8642,32%338 582,80800 000,00Podatek od czynności cywilnoprawnych0500

0,000,000,00%3 986,200,00Wpływy z róŜnych opłat0690
0,00628 628,0031,94%31 941,15100 000,00Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0910

13 170,1821 917,9565,10%887 013,871 362 500,00
Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu
terytorialnego na podstawie ustaw75618

0,000,0046,15%230 739,29500 000,00Wpływy z opłaty skarbowej0410
0,000,0085,72%428 581,55500 000,00Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych0480

13 170,1820 795,0463,00%226 793,05360 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw0490

0,000,000,00%114,400,00Wpływy z róŜnych opłat0690
0,001 122,9140,45%606,691 500,00Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0910
0,000,0017,89%178,891 000,00Pozostałe odsetki0920
0,0073 637,2441,46%8 231 726,9419 855 952,00Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu państwa75621
0,000,0040,60%7 452 965,0018 355 952,00Podatek dochodowy od osób fizycznych0010
0,0073 637,2451,92%778 761,941 500 000,00Podatek dochodowy od osób prawnych0020

RóŜne rozliczenia 0,000,0061,28%8 480 878,7613 838 927,00758



Treść
Ogółem

w tym

Stan nale Ŝności
%

wykonania
6:5

zaległo ści

WykonaniePlan

D
zi

ał

R
oz

dz
ia

ł

P
ar

ag
ra

f
1 2 3 5 6 7 8 94

0,000,0061,54%8 423 952,0013 688 927,00Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego75801
0,000,0061,54%8 423 952,0013 688 927,00Subwencje ogólne z budŜetu państwa2920
0,000,0037,95%56 926,76150 000,00RóŜne rozliczenia finansowe75814
0,000,0037,95%56 926,76150 000,00Pozostałe odsetki0920

Oświata i wychowanie 2 265,0023 694,6573,83%2 191 632,212 968 541,00801
1 504,0011 317,0965,07%119 464,33183 600,00Szkoły podstawowe80101

1 504,0011 178,5975,16%87 187,40116 000,00

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu
terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

0750

0,00138,5032,19%144,86450,00Pozostałe odsetki0920
0,000,0025,88%207,07800,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

0,000,000,00%0,002 500,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego2310

0,000,0050,00%31 925,0063 850,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)6330

392,004 832,4878,08%1 725 729,292 210 344,00Przedszkola80104

0,00650,0085,86%7 298,298 500,00

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu
terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

0750

392,004 180,0048,07%549 877,901 143 800,00Wpływy z usług0830
0,002,4845,34%498,711 100,00Pozostałe odsetki0920
0,000,00100,00%1 056 544,001 056 544,00Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej0960

0,000,00
27 877,

60%111 510,39400,00
Wpływy z róŜnych dochodów0970

369,00603,0283,69%62 765,3874 997,00Gimnazja80110
0,000,0017,67%53,00300,00Wpływy z róŜnych opłat0690

369,00569,0069,48%18 411,0026 500,00

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu
terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

0750

0,0034,022,14%4,27200,00Pozostałe odsetki0920
0,000,0097,36%44 297,1145 497,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

0,000,000,00%0,002 500,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego2310

0,006 942,0656,78%283 673,21499 600,00Stołówki szkolne i przedszkolne80148
0,006 942,0656,86%283 427,14498 500,00Wpływy z usług0830
0,000,0022,37%246,071 100,00Pozostałe odsetki0920

Ochrona zdrowia 0,000,00387,43%2 033,99525,00851
0,000,000,00%1 618,740,00Przeciwdziałanie alkoholizmowi85154



Treść
Ogółem

w tym

Stan nale Ŝności
%

wykonania
6:5

zaległo ści

WykonaniePlan

D
zi

ał

R
oz

dz
ia

ł

P
ar

ag
ra

f
1 2 3 5 6 7 8 94

0,000,000,00%12,000,00

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej
wysokości 

0900

0,000,000,00%1 606,740,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w
nadmiernej wysokości

2910

0,000,0079,10%415,25525,00Pozostała działalno ść85195

0,000,000,00%7,020,00

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej
wysokości 

0900

0,000,000,00%0,00525,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

0,000,000,00%408,230,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w
nadmiernej wysokości

2910

Pomoc społeczna 230 625,72230 625,7250,86%4 401 234,888 653 441,00852
0,000,0052,03%153 548,00295 100,00Ośrodki wsparcia85203
0,000,0029,60%148,00500,00Pozostałe odsetki0920

0,000,0052,07%153 400,00294 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

7 888,137 888,1351,08%3 634 473,107 115 897,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego85212

35,2035,200,00%0,00400,00Wpływy z róŜnych opłat0690
1 048,031 048,0316,51%990,806 000,00Pozostałe odsetki0920
6 804,906 804,9029,79%20 851,5870 000,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

0,000,0050,86%3 580 221,007 039 497,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

0,000,000,00%32 409,720,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami2360

0,000,0068,77%44 498,7664 711,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob y pobieraj ące niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestnicz ące w zajęciach w centrum integracji społecznej

85213

0,000,000,00%2 386,760,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

0,000,00100,00%18 900,0018 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

0,000,0050,67%23 212,0045 811,00Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)2030
1 008,801 008,8042,87%12 869,0030 020,00Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz enia emerytalne i rentowe85214

8,808,808,80%8,80100,00Wpływy z róŜnych opłat0690
1 000,001 000,008,58%360,204 200,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

0,000,0048,60%12 500,0025 720,00Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)2030
0,000,0017,39%695,544 000,00Dodatki mieszkaniowe85215
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0,000,000,00%1,240,00Pozostałe odsetki0920
0,000,0017,36%694,304 000,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

1 840,341 840,3456,04%287 916,90513 759,00Zasiłki stałe85216
26,4026,408,80%8,80100,00Wpływy z róŜnych opłat0690

1 813,941 813,9427,56%2 205,108 000,00Wpływy z róŜnych dochodów0970
0,000,0056,50%285 703,00505 659,00Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)2030
0,000,0051,64%104 658,48202 684,00Ośrodki pomocy społecznej85219
0,000,00121,95%3 048,682 500,00Pozostałe odsetki0920
0,000,00130,60%391,80300,00Wpływy z róŜnych dochodów0970
0,000,0050,64%101 218,00199 884,00Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)2030
0,000,0069,32%44 778,0664 600,00Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze85228
0,000,0093,45%23 363,6625 000,00Wpływy z usług0830
0,000,000,00%1,340,00Pozostałe odsetki0920

0,000,0053,90%21 344,0039 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

0,000,000,00%69,060,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami2360

219 888,45219 888,457,17%14 339,94200 100,00Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych85278
52,8052,8061,60%61,60100,00Wpływy z róŜnych opłat0690

219 835,65219 835,657,14%14 278,34200 000,00Wpływy z róŜnych dochodów0970
0,000,0063,64%103 457,10162 570,00Pozostała działalno ść85295
0,000,000,00%157,100,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

0,000,0099,25%26 300,0026 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

0,000,0056,59%77 000,00136 070,00Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)2030
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,000,0035,32%172 299,33487 813,82853

0,000,0035,32%172 299,33487 813,82Pozostała działalno ść85395
0,000,000,00%360,680,00Pozostałe odsetki0920

0,000,0033,46%151 349,07452 361,47

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków
europejskich
Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich

2007

0,000,0058,08%20 589,5835 452,35

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków
europejskich
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę
Rolną

2009

Edukacyjna opieka wychowawcza 0,000,00100,00%16 751,0016 751,00854
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0,000,00100,00%16 751,0016 751,00Pomoc materialna dla uczniów85415
0,000,00100,00%16 751,0016 751,00Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)2030

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,000,0096,47%1 458 886,881 512 307,42900
0,000,00152,36%155 482,66102 051,00Oświetlenie ulic, placów i dróg90015
0,000,00152,36%155 482,66102 051,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

0,000,0032,36%64 726,02200 000,00
Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska90019

0,000,0032,36%64 726,02200 000,00Wpływy z róŜnych opłat0690
0,000,0065,67%13 199,0020 100,00Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat produktowych90020
0,000,0066,00%13 199,0020 000,00Wpływy z opłaty produktowej0400
0,000,000,00%0,00100,00Pozostałe odsetki0920
0,000,00102,97%1 225 479,201 190 156,42Pozostała działalno ść90095
0,000,00136,78%131 369,7896 047,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

0,000,00100,00%1 094 109,421 094 109,42

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków
europejskich
Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich

6207

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,000,00140,00%14 000,0010 000,00921
0,000,00140,00%14 000,0010 000,00Pozostała działalno ść92195
0,000,00140,00%14 000,0010 000,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

Kultura fizyczna 0,0070 040,9023,55%499 890,132 123 000,00926
0,0070 040,9038,25%498 407,881 303 000,00Obiekty sportowe92601
0,0070 040,9038,21%496 756,461 300 000,00Wpływy z usług0830
0,000,0055,05%1 651,423 000,00Pozostałe odsetki0920
0,000,000,00%0,00820 000,00Zadania w zakresie kultury fizycznej92605
0,000,000,00%0,00820 000,00Wpływy z róŜnych dochodów0970
0,000,000,00%1 482,250,00Pozostała działalno ść92695

0,000,000,00%21,110,00

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej
wysokości 

0900

0,000,000,00%1 461,140,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w
nadmiernej wysokości

2910

RAZEM: 6 227 856,807 792 454,4346,41%40 681 925,4687 653 378,24


