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Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:29-12-10
Ogółem

Stan na
dzień:10-12-10

Zmiana

Ogółem Ogółem

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej

20 000,000,00 20 000,00

182 057,0001010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi

20 000,00202 057,00

2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
bieżących

10 000,000,00 10 000,00
311 489,0001095 Pozostała działalność 10 000,00321 489,00

010 30 000,00Rolnictwo i łowiectwo 493 546,00 523 546,00

6298 Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł

9 455,000,00 9 455,00
0,0060016 Drogi publiczne gminne 9 455,009 455,00

600 9 455,00Transport i łączność 0,00 9 455,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego  lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze

120,000,00 120,00

0920 Pozostałe odsetki 11,000,00 11,00

7 586,0075023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

131,007 717,00

0830 Wpływy z usług 759,005 513,00 6 272,00

7 513,0075075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego

759,008 272,00

750 890,00Administracja publiczna 77 753,00 78 643,00

0310 Podatek od nieruchomości -16 391,00659 880,00 643 489,00

706 808,0075615 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

-16 391,00690 417,00

0310 Podatek od nieruchomości 9 000,00747 489,00 756 489,00
0320 Podatek rolny 1 100,00178 856,00 179 956,00
0340 Podatek od środków transportowych -1 500,00114 909,00 113 409,00
0690 Wpływy z różnych opłat 114,002 100,00 2 214,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat
500,008 000,00 8 500,00

1 184 151,0075616 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych

9 214,001 193 365,00

0480 Wpływy  z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu

1 980,0060 260,00 62 240,00

Strona: 1

75 099,0075618 Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

2 829,0077 928,00

756 1 090,00Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

3 371 860,00 3 372 950,00



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:29-12-10
Ogółem

Stan na
dzień:10-12-10

Zmiana

Ogółem Ogółem
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat

pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw

840,001 577,00 2 417,00

0690 Wpływy z różnych opłat 9,000,00 9,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

645,002 106,00 2 751,00
2 106,0075619 Wpływy z różnych rozliczeń 645,002 751,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 600,0020 201,00 24 801,00

1 397 596,0075621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa

4 600,001 402 196,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 193,000,00 193,00

0,0075647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych

193,00193,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

50 000,001 980 100,00 2 030 100,00

1 984 031,0085212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

50 000,002 034 031,00
852 50 000,00Pomoc społeczna 2 158 746,00 2 208 746,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej

1 321,004 199,00 5 520,00
9 564,0092109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 321,0010 885,00

921 1 321,00Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

18 184,00 19 505,00

Strona: 2 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Razem 92 756,0016 386 251,00 16 479 007,00
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