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Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:27-06-12
Ogółem

Stan na
dzień:30-05-12

Zmiana

Ogółem Ogółem

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

40 000,000,00 40 000,00
194 038,0001095 Pozostała działalność 40 000,00234 038,00

010 40 000,00Rolnictwo i łowiectwo 3 320 097,00 3 360 097,00

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 6 670,000,00 6 670,00
2 100,0002001 Gospodarka leśna 6 670,008 770,00

020 6 670,00Leśnictwo 2 100,00 8 770,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 279,000,00 1 279,00
100 000,0060016 Drogi publiczne gminne 1 279,00101 279,00

600 1 279,00Transport i łączność 100 000,00 101 279,00

0830 Wpływy z usług 420,000,00 420,00

0,0075075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego

420,00420,00

0830 Wpływy z usług 21,000,00 21,00
0,0075095 Pozostała działalność 21,0021,00

750 441,00Administracja publiczna 46 400,00 46 841,00

0320 Podatek rolny 70 000,00429,00 70 429,00

910 885,0075615 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

70 000,00980 885,00

756 70 000,00Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

4 226 714,00 4 296 714,00

0690 Wpływy z różnych opłat 36,0044,00 80,00
44,0080101 Szkoły podstawowe 36,0080,00

0690 Wpływy z różnych opłat 27,000,00 27,00
1 411,0080110 Gimnazja 27,001 438,00

801 63,00Oświata i wychowanie 179 855,00 179 918,00

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

-4 671,002 012 200,00 2 007 529,00

2 020 600,0085212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

-4 671,002 015 929,00

Strona: 1

8 107,0085213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej 

4 671,0012 778,00

852 6 246,00Pomoc społeczna 2 174 391,00 2 180 637,00



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:27-06-12
Ogółem

Stan na
dzień:30-05-12

Zmiana

Ogółem Ogółem
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

4 671,005 329,00 10 000,00

0830 Wpływy z usług 6 246,006 000,00 12 246,00

6 109,0085228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

6 246,0012 355,00

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

10 941,000,00 10 941,00

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

580,004 413,00 4 993,00

4 413,0085395 Pozostała działalność 11 521,0015 934,00

853 11 521,00Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

4 413,00 15 934,00

0830 Wpływy z usług 2 250,005 000,00 7 250,00

5 000,0085412 Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży

2 250,007 250,00
854 2 250,00Edukacyjna opieka wychowawcza 15 265,00 17 515,00

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 325,000,00 325,00
0,0090095 Pozostała działalność 325,00325,00

900 325,00Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

16 500,00 16 825,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej

2 940,002 400,00 5 340,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 379,000,00 1 379,00

2 546,0092109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 319,006 865,00

921 4 319,00Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

5 407,00 9 726,00

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

Razem 143 114,0016 620 125,00 16 763 239,00
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