
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/78/11Rady
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Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:09-09-11
Ogółem

Stan na
dzień:25-08-11

Zmiana

Ogółem Ogółem

6297 Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł

532 557,000,00 532 557,00

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

-532 557,00532 557,00 0,00

593 084,0060016 Drogi publiczne gminne 0,00593 084,00
600 0,00Transport i łączność 593 084,00 593 084,00

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

5 200,000,00 5 200,00
0,0075108 Wybory do Sejmu i Senatu 5 200,005 200,00

751 5 200,00Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

732,00 5 932,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 38 180,002 000,00 40 180,00

890 159,0075616 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych

38 180,00928 339,00

756 38 180,00Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

3 549 119,00 3 587 299,00

2007 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
budżetu środków europejskich

60 625,000,00 60 625,00
0,0075862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 60 625,0060 625,00

758 60 625,00Różne rozliczenia 5 403 671,00 5 464 296,00

2009 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
budżetu środków europejskich

10 698,00624,00 11 322,00
12 400,0085395 Pozostała działalność 10 698,0023 098,00

853 10 698,00Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

12 400,00 23 098,00

Strona: 1 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Razem 114 703,0015 551 354,00 15 666 057,00
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