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Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:28-11-11
Ogółem

Stan na
dzień:07-11-11

Zmiana

Ogółem Ogółem

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej

5 000,000,00 5 000,00

1 479 670,0001010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi

5 000,001 484 670,00

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

166,00281 486,00 281 652,00

6300 Dotacja celowa otrzymna z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

5 000,0040 000,00 45 000,00

321 486,0001095 Pozostała działalność 5 166,00326 652,00

010 10 166,00Rolnictwo i łowiectwo 1 801 156,00 1 811 322,00

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

12 239,0033 148,00 45 387,00

0830 Wpływy z usług 210,0058 000,00 58 210,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 467,001 166,00 1 633,00

716 589,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 916,00729 505,00
700 12 916,00Gospodarka mieszkaniowa 716 589,00 729 505,00

0310 Podatek od nieruchomości -30 877,00792 793,00 761 916,00
0340 Podatek od środków transportowych 640,005 482,00 6 122,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat
370,001 520,00 1 890,00

824 960,0075615 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

-29 867,00795 093,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 6 400,0040 180,00 46 580,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 11 500,0050 000,00 61 500,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 550,001 000,00 2 550,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat
-4 500,006 000,00 1 500,00

928 339,0075616 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych

14 950,00943 289,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 359,004 243,00 4 602,00
0480 Wpływy  z opłat za zezwolenia na

sprzedaż alkoholu
8 544,0058 500,00 67 044,00

83 224,0075618 Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

8 903,0092 127,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 654,002 000,00 4 654,00

1 741 976,0075621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa

2 654,001 744 630,00

756 -3 360,00Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

3 587 299,00 3 583 939,00

Strona: 1

801 45,00Oświata i wychowanie 158 057,00 158 102,00



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:28-11-11
Ogółem
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dzień:07-11-11

Zmiana

Ogółem Ogółem

0690 Wpływy z różnych opłat 45,009,00 54,00
0970 Wpływy z różnych dochodów -9,009,00 0,00

18,0080101 Szkoły podstawowe 36,0054,00

0690 Wpływy z różnych opłat 9,0026,00 35,00
217,0080110 Gimnazja 9,00226,00

2360 Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami

1 610,003 960,00 5 570,00

2 109 234,0085212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

1 610,002 110 844,00

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

800,000,00 800,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin ( związków gmin)

4 000,0043 226,00 47 226,00

43 226,0085219 Ośrodki pomocy społecznej 4 800,0048 026,00

0830 Wpływy z usług 1 200,002 200,00 3 400,00

2 200,0085228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

1 200,003 400,00

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

13 666,000,00 13 666,00
65 165,0085295 Pozostała działalność 13 666,0078 831,00

852 21 276,00Pomoc społeczna 2 279 401,00 2 300 677,00

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

114,0011 776,00 11 890,00

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

7,0011 322,00 11 329,00

23 098,0085395 Pozostała działalność 121,0023 219,00

853 121,00Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

23 098,00 23 219,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin ( związków gmin)

9 209,0030 240,00 39 449,00
30 240,0085415 Pomoc materialna dla uczniów 9 209,0039 449,00

854 9 209,00Edukacyjna opieka wychowawcza 36 490,00 45 699,00

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 050,000,00 2 050,00
705 028,0090095 Pozostała działalność 2 050,00707 078,00

900 2 050,00Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

721 528,00 723 578,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej

2 500,00484,00 2 984,00
484,0092109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 500,002 984,00

921 2 500,00Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

7 736,00 10 236,00

Strona: 2 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
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Strona: 3 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Razem 54 923,0015 999 261,00 16 054 184,00
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