
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/189/12 Rady
Gminy Pakosław z dnia 29 listopada  2012r.DOCHODY BUDŻETU

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:29-11-12
Ogółem

Stan na
dzień:29-10-12

Zmiana

Ogółem Ogółem

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

75,000,00 75,00

3 150 458,0001010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi

75,003 150 533,00
010 75,00Rolnictwo i łowiectwo 3 511 296,00 3 511 371,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 744,001 279,00 2 023,00
101 279,0060016 Drogi publiczne gminne 744,00102 023,00

600 744,00Transport i łączność 101 279,00 102 023,00

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

-1 606,00436 513,00 434 907,00

0920 Pozostałe odsetki 248,00623,00 871,00

547 743,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -1 358,00546 385,00
700 -1 358,00Gospodarka mieszkaniowa 547 743,00 546 385,00

0830 Wpływy z usług 330,00420,00 750,00

420,0075075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego

330,00750,00

0830 Wpływy z usług 20,0048,00 68,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 83,0030,00 113,00

78,0075095 Pozostała działalność 103,00181,00

750 433,00Administracja publiczna 46 898,00 47 331,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

283,00491,00 774,00

3 491,0075601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych

283,003 774,00

0340 Podatek od środków transportowych -369,0013 053,00 12 684,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych -40,0040,00 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 28,0060,00 88,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat
360,00359,00 719,00

981 144,0075615 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

-21,00981 123,00

0340 Podatek od środków transportowych 4 708,0074 183,00 78 891,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 158,0060 000,00 60 158,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat
372,001 300,00 1 672,00

918 048,0075616 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych

5 238,00923 286,00

Strona: 1

78 793,0075618 Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

1 919,0080 712,00

756 7 323,00Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

4 303 894,00 4 311 217,00



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:29-11-12
Ogółem

Stan na
dzień:29-10-12

Zmiana

Ogółem Ogółem
0480 Wpływy  z opłat za zezwolenia na

sprzedaż alkoholu
1 225,0064 915,00 66 140,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw

694,003 757,00 4 451,00

78 793,0075618 1 919,0080 712,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

-96,00100,00 4,00
100,0075619 Wpływy z różnych rozliczeń -96,004,00

0690 Wpływy z różnych opłat 9,00239,00 248,00
5 189,0080101 Szkoły podstawowe 9,005 198,00

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
od osób fizycznych

500,000,00 500,00

0690 Wpływy z różnych opłat 9,0027,00 36,00

1 438,0080110 Gimnazja 509,001 947,00

801 518,00Oświata i wychowanie 151 205,00 151 723,00

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

1 418,002 500,00 3 918,00

2 559 400,0085212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

1 418,002 560 818,00
852 1 418,00Pomoc społeczna 2 786 090,00 2 787 508,00

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

12 272,0019 956,00 32 228,00
19 956,0085415 Pomoc materialna dla uczniów 12 272,0032 228,00

854 12 272,00Edukacyjna opieka wychowawcza 27 206,00 39 478,00

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 008,00325,00 1 333,00
10 325,0090095 Pozostała działalność 1 008,0011 333,00

900 1 008,00Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

26 825,00 27 833,00

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

Razem 22 433,0017 587 363,00 17 609 796,00
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