
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUD śETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
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Rolnictwo i łowiectwo 0,000,0099,29%8 132,858 191,00010
0,000,0099,29%8 132,858 191,00Pozostała działalno ść01095

0,000,00126,70%190,05150,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw0490

0,000,0098,78%7 942,808 041,00
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 0,000,0099,82%4 922 811,104 931 713,00600
0,000,00103,96%2 873 114,102 763 555,00Drogi publiczne gminne60016
0,000,00105,35%2 157 100,102 047 541,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

0,000,00100,00%716 014,00716 014,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)6330

0,000,0094,54%2 049 697,002 168 158,00Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych60078
0,000,0099,95%2 049 697,002 050 804,00Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)2030

0,000,000,00%0,00117 354,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)6330

Turystyka 0,000,0098,15%182 151,93185 591,00630
0,000,0098,15%182 151,93185 591,00Pozostała działalno ść63095

0,000,0098,15%182 151,93185 591,00

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 2 409 986,452 427 849,4096,23%7 247 680,177 531 970,00700
239 247,10257 110,0599,12%1 688 863,541 703 859,00Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami70005
114 466,39114 466,39102,48%252 586,08246 467,00Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości0470

0,000,00159,24%70 611,5744 343,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw0490

59 042,6576 905,60100,25%374 057,73373 130,00

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

465,00465,00100,01%33 133,4233 133,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności0760

0,000,0095,10%951 021,981 000 000,00Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości0770
65 273,0665 273,06110,28%7 163,646 496,00Pozostałe odsetki0920

0,000,0099,70%289,12290,00Wpływy z róŜnych dochodów0970
0,000,00100,00%2 675 312,002 675 312,00Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych70078
0,000,00100,00%48 600,0048 600,00Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)2030
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0,000,00100,00%2 626 712,002 626 712,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)6330

2 170 739,352 170 739,3591,46%2 883 504,633 152 799,00Pozostała działalno ść70095

1 683 590,901 683 590,9090,95%2 573 602,322 829 564,00

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

487 148,45487 148,4579,36%55 552,6070 000,00Pozostałe odsetki0920
0,000,00100,44%254 349,71253 235,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

Działalno ść usługowa 0,000,00100,00%8 000,008 000,00710
0,000,00100,00%8 000,008 000,00Cmentarze71035

0,000,00100,00%8 000,008 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej2020

Informatyka 0,000,000,00%0,00299 380,00720
0,000,000,00%0,00299 380,00Pozostała działalno ść72095

0,000,000,00%0,00299 380,00

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 12 762,5012 762,5086,72%313 146,93361 119,00750
0,000,00100,01%170 957,90170 953,00Urzędy wojewódzkie75011

0,000,00100,00%170 899,00170 899,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

0,000,00109,07%58,9054,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami2360

12 762,5012 762,5068,04%96 148,03141 319,00Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)75023

0,000,0033,67%20 204,1960 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw0490

12 762,5012 762,5079,08%39 540,1050 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

0,000,00116,24%36 403,7431 319,00Wpływy z róŜnych dochodów0970
0,000,0094,26%46 041,0048 847,00Spis powszechny i inne75056

0,000,0094,26%46 041,0048 847,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 0,000,0096,83%44 089,0845 532,00751

0,000,00100,00%4 277,004 277,00Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa75101

0,000,00100,00%4 277,004 277,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

0,000,0096,50%39 812,0841 255,00Wybory do Sejmu i Senatu75108

0,000,0096,50%39 812,0841 255,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010
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Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 194 375,17194 375,1727,55%133 595,59485 000,00754
194 375,17194 375,1726,99%94 476,57350 000,00StraŜ gminna (miejska)75416
194 375,17194 375,1726,99%94 476,57350 000,00Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od osób fizycznych0570

0,000,0028,98%39 119,02135 000,00Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych75478

0,000,0028,98%39 119,02135 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

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 2 885 679,624 033 245,0298,21%40 249 968,9640 982 140,00756

68 553,6568 553,6589,56%17 320,2919 339,00Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601
68 553,6568 553,6589,29%16 964,4919 000,00Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej0350

0,000,00104,96%355,80339,00Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0910

1 517 866,592 030 726,8591,36%10 966 342,4512 003 658,00

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

75615

1 481 008,111 481 008,1193,83%10 320 957,3211 000 000,00Podatek od nieruchomości0310
0,000,0076,81%2 688,403 500,00Podatek rolny0320

36 258,4836 258,4873,15%512 031,52700 000,00Podatek od środków transportowych0340
600,00600,0064,10%32 048,0050 000,00Podatek od czynności cywilnoprawnych0500

0,000,00172,66%272,80158,00Wpływy z róŜnych opłat0690
0,00512 860,2621,21%21 209,41100 000,00Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0910
0,000,0051,42%77 135,00150 000,00Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych2680

1 289 279,511 901 132,5198,60%11 404 992,5111 566 943,00

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

801 586,93801 586,9392,45%2 773 556,493 000 000,00Podatek od nieruchomości0310
73 164,7173 164,7168,31%191 254,42280 000,00Podatek rolny0320

366 515,65366 515,65102,45%768 365,42750 000,00Podatek od środków transportowych0340
9 530,5612 414,56115,51%196 365,20170 000,00Podatek od spadków i darowizn0360

13 360,0013 360,0097,92%6 364 601,506 500 000,00Wpływy z opłaty targowej0430
25 121,6625 140,66136,08%1 020 619,32750 000,00Podatek od czynności cywilnoprawnych0500

0,000,00118,44%20 067,6816 943,00Wpływy z róŜnych opłat0690
0,00608 950,0070,16%70 162,48100 000,00Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0910

9 979,8732 822,6798,27%1 181 705,941 202 500,00
Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu
terytorialnego na podstawie ustaw75618

0,000,0097,67%488 341,19500 000,00Wpływy z opłaty skarbowej0410
0,000,0096,19%500 213,28520 000,00Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych0480
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9 979,8731 637,24106,57%191 826,59180 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw0490

0,001 185,4378,13%1 172,021 500,00Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0910
0,000,0015,29%152,861 000,00Pozostałe odsetki0920
0,009,34103,03%16 679 607,7716 189 700,00Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu państwa75621
0,000,00101,70%15 448 672,0015 189 700,00Podatek dochodowy od osób fizycznych0010
0,009,34123,09%1 230 935,771 000 000,00Podatek dochodowy od osób prawnych0020

RóŜne rozliczenia 0,000,0099,20%13 424 634,7313 533 188,00758
0,000,00100,00%13 383 188,0013 383 188,00Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego75801
0,000,00100,00%13 383 188,0013 383 188,00Subwencje ogólne z budŜetu państwa2920
0,000,0027,63%41 446,73150 000,00RóŜne rozliczenia finansowe75814
0,000,0027,63%41 446,73150 000,00Pozostałe odsetki0920

Oświata i wychowanie 1 109,509 231,0893,12%2 126 473,642 283 647,00801
717,503 233,7895,69%358 766,82374 945,00Szkoły podstawowe80101

717,503 190,5592,04%126 834,78137 800,00

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

0,0043,2337,52%262,63700,00Pozostałe odsetki0920
0,000,0095,24%62 037,8365 140,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

0,000,0033,08%827,022 500,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego2310

0,000,0099,99%168 804,56168 805,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)6330

392,005 997,3094,27%1 243 334,161 318 895,00Przedszkola80104

0,000,0091,89%8 269,799 000,00

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

392,00432,0092,54%1 063 286,501 149 000,00Wpływy z usług0830
0,001 016,4220,95%628,523 000,00Pozostałe odsetki0920
0,000,0099,68%7 357,027 381,00Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej0960
0,004 548,88108,82%163 792,33150 514,00Wpływy z róŜnych dochodów0970
0,000,0082,27%52 433,2463 733,00Gimnazja80110
0,000,0045,33%136,00300,00Wpływy z róŜnych opłat0690

0,000,0074,22%21 896,0029 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

0,000,009,20%36,80400,00Pozostałe odsetki0920
0,000,00100,00%8 616,008 616,00Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej0960
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0,000,0094,11%21 095,5622 417,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

0,000,0026,12%652,882 500,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego2310

0,000,0089,70%471 365,42525 500,00Stołówki szkolne i przedszkolne80148
0,000,0090,06%470 996,20523 000,00Wpływy z usług0830
0,000,0014,77%369,222 500,00Pozostałe odsetki0920
0,000,00100,00%574,00574,00Pozostała działalno ść80195
0,000,00100,00%574,00574,00Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)2030

Ochrona zdrowia 0,000,00100,01%13 025,6413 025,00851
0,000,00100,01%11 051,9911 051,00Przeciwdziałanie alkoholizmowi85154

0,000,00100,00%2 000,002 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących2710

0,000,00100,01%9 051,999 051,00

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

0,000,0099,98%1 973,651 974,00Pozostała działalno ść85195
0,000,0099,96%920,65921,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

0,000,00100,00%250,00250,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

0,000,00100,00%803,00803,00

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 227 554,35227 554,3599,42%15 573 675,3715 664 703,00852
0,000,0099,93%313 342,79313 563,00Ośrodki wsparcia85203
0,000,0055,96%279,79500,00Pozostałe odsetki0920
0,000,00100,00%20 000,0020 000,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

0,000,00100,00%293 063,00293 063,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

8 428,918 428,9199,79%7 189 681,857 205 124,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego85212

35,2035,2013,20%26,40200,00Wpływy z róŜnych opłat0690
1 539,211 539,2177,55%3 102,034 000,00Pozostałe odsetki0920
6 854,506 854,5068,55%24 676,4036 000,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

0,000,0099,55%7 098 079,587 129 924,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

0,000,00182,28%63 797,4435 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami2360

0,000,0099,34%63 142,8563 560,00

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
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0,000,0099,72%24 928,8525 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

0,000,0099,10%38 214,0038 560,00Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)2030
1 008,801 008,80127,05%41 921,4632 997,00Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz enia emerytalne i rentowe85214

8,808,8035,20%17,6050,00Wpływy z róŜnych opłat0690
1 000,001 000,00526,52%11 056,862 100,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

0,000,00100,00%30 847,0030 847,00Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)2030
1,241,24137,25%5 490,014 000,00Dodatki mieszkaniowe85215
1,241,240,00%9,900,00Pozostałe odsetki0920
0,000,00137,00%5 480,114 000,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

1 046,761 046,7697,84%474 576,25485 050,00Zasiłki stałe85216
17,6017,600,00%0,0050,00Wpływy z róŜnych opłat0690

1 029,161 029,1676,33%3 816,255 000,00Wpływy z róŜnych dochodów0970
0,000,0098,08%470 760,00480 000,00Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)2030
0,000,00100,08%350 813,90350 536,00Ośrodki pomocy społecznej85219
0,000,000,00%3 931,910,00Pozostałe odsetki0920
0,000,0093,57%50 529,4854 000,00Wpływy z róŜnych dochodów0970
0,000,0099,94%296 352,51296 536,00Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)2030
0,000,0099,77%75 622,7175 797,00Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze85228
0,000,0099,41%35 805,2736 017,00Wpływy z usług0830
0,000,000,00%3,710,00Pozostałe odsetki0920

0,000,00100,00%39 600,0039 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

0,000,00118,74%213,73180,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami2360

217 068,64217 068,6498,91%6 825 783,556 900 776,00Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych85278
88,0088,0052,80%26,4050,00Wpływy z róŜnych opłat0690
0,000,0099,99%24 358,8624 359,00Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej0960

216 980,64216 980,6444,47%60 033,07135 000,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

0,000,0099,99%6 741 365,226 741 367,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

0,000,00100,00%233 300,00233 300,00Pozostała działalno ść85295

0,000,00100,00%23 300,0023 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

0,000,00100,00%210 000,00210 000,00Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)2030
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,000,0095,48%534 111,67559 396,75853

0,000,0095,48%534 111,67559 396,75Pozostała działalno ść85395



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%1 061,090,00Pozostałe odsetki0920

0,000,0095,89%486 245,39507 108,40

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

0,000,0087,83%39 555,1945 038,35

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

0,000,00100,00%6 162,506 162,50

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

0,000,00100,00%1 087,501 087,50

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

Edukacyjna opieka wychowawcza 0,000,0098,67%73 967,0074 967,00854
0,000,0098,67%73 967,0074 967,00Pomoc materialna dla uczniów85415
0,000,0098,67%73 967,0074 967,00Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)2030

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,000,0080,30%6 842 311,148 521 165,00900
0,000,00100,00%260 000,00260 000,00Oczyszczanie miast i wsi90003
0,000,00100,00%260 000,00260 000,00Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej0960
0,000,00105,14%218 055,80207 403,00Oświetlenie ulic, placów i dróg90015
0,000,00105,14%218 055,80207 403,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

0,000,0058,71%117 424,05200 000,00
Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska90019

0,000,0058,71%117 424,05200 000,00Wpływy z róŜnych opłat0690
0,000,00134,64%27 063,4920 100,00Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat produktowych90020
0,000,00135,32%27 063,4920 000,00Wpływy z opłaty produktowej0400
0,000,000,00%0,00100,00Pozostałe odsetki0920
0,000,0079,40%6 219 767,807 833 662,00Pozostała działalno ść90095

0,000,0099,95%799,60800,00

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

0,000,00103,68%1 161 313,261 120 123,00Wpływy z róŜnych dochodów0970
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0,000,0075,34%5 057 654,946 712 739,00

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,000,00100,01%57 013,0157 013,00921
0,000,00100,01%57 013,0157 013,00Pozostała działalno ść92195
0,000,00100,01%57 013,0157 013,00Wpływy z róŜnych dochodów0970

Kultura fizyczna 0,0069 344,07117,30%2 581 028,512 200 419,00926
0,0069 344,07116,92%2 184 030,951 868 000,00Obiekty sportowe92601
0,0069 344,07126,24%1 514 872,181 200 000,00Wpływy z usług0830
0,000,00157,94%3 158,772 000,00Pozostałe odsetki0920

0,000,00100,00%333 000,00333 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)6330

0,000,00100,00%333 000,00333 000,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego6610

0,000,00142,49%216 577,87151 999,00Zadania w zakresie kultury fizycznej92605
0,000,00142,49%216 577,87151 999,00Wpływy z róŜnych dochodów0970
0,000,0099,99%180 419,69180 420,00Pozostała działalno ść92695

0,000,00100,80%50,4050,00

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

0,000,0099,99%180 369,29180 370,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych6260

RAZEM: 5 731 467,596 974 361,5996,51%94 335 817,3297 746 159,75


