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Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:28-09-12
Ogółem

Stan na
dzień:31-08-12

Zmiana

Ogółem Ogółem

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej

24 400,002 400,00 26 800,00

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

-1,002 406 335,00 2 406 334,00

3 126 059,0001010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi

24 399,003 150 458,00
010 24 399,00Rolnictwo i łowiectwo 3 360 097,00 3 384 496,00

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

1 880,002 100,00 3 980,00
8 770,0002001 Gospodarka leśna 1 880,0010 650,00

020 1 880,00Leśnictwo 8 770,00 10 650,00

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości

314,003 306,00 3 620,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

-15 887,00452 400,00 436 513,00

0830 Wpływy z usług 4 300,0066 620,00 70 920,00
0920 Pozostałe odsetki 403,00220,00 623,00

558 613,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -10 870,00547 743,00
700 -10 870,00Gospodarka mieszkaniowa 558 613,00 547 743,00

0830 Wpływy z usług 27,0021,00 48,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 30,000,00 30,00

21,0075095 Pozostała działalność 57,0078,00
750 57,00Administracja publiczna 46 841,00 46 898,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

441,0050,00 491,00

3 050,0075601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych

441,003 491,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

259,00100,00 359,00

980 885,0075615 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

259,00981 144,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 3 565,001 000,00 4 565,00

914 483,0075616 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych

3 565,00918 048,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej -2 087,0012 208,00 10 121,00

Strona: 1

75 878,0075618 Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

0,0075 878,00

756 4 265,00Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

4 296 714,00 4 300 979,00



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:28-09-12
Ogółem

Stan na
dzień:31-08-12

Zmiana

Ogółem Ogółem
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat

pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw

2 087,001 670,00 3 757,00

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

46 958,000,00 46 958,00

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin)

1 500,000,00 1 500,00

11 503,0075814 Różne rozliczenia finansowe 48 458,0059 961,00
758 48 458,00Różne rozliczenia 5 913 201,00 5 961 659,00

0690 Wpływy z różnych opłat 52,0080,00 132,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 950,000,00 4 950,00

80,0080101 Szkoły podstawowe 5 002,005 082,00

0830 Wpływy z usług -34 000,00178 400,00 144 400,00
178 400,0080104 Przedszkola -34 000,00144 400,00

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

178,000,00 178,00
0,0080195 Pozostała działalność 178,00178,00

801 -28 820,00Oświata i wychowanie 179 918,00 151 098,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej

4 000,003 600,00 7 600,00
3 600,0085202 Domy pomocy społecznej 4 000,007 600,00

852 4 000,00Pomoc społeczna 2 224 086,00 2 228 086,00

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

19 318,0010 941,00 30 259,00

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

1 023,004 993,00 6 016,00

15 934,0085395 Pozostała działalność 20 341,0036 275,00

853 20 341,00Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

15 934,00 36 275,00

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

10 000,000,00 10 000,00
325,0090095 Pozostała działalność 10 000,0010 325,00

900 10 000,00Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

16 825,00 26 825,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej

4 602,005 340,00 9 942,00
6 865,0092109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 602,0011 467,00

921 4 602,00Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

9 726,00 14 328,00

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

Razem 78 312,0016 820 525,00 16 898 837,00
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