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

144 665,002 406 334,00 2 550 999,00

3 150 533,0001010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi

144 665,003 295 198,00
010 144 665,00Rolnictwo i łowiectwo 3 511 371,00 3 656 036,00

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

-210 536,00434 907,00 224 371,00
546 385,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -210 536,00335 849,00

700 -210 536,00Gospodarka mieszkaniowa 546 385,00 335 849,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej

-44 280,0055 350,00 11 070,00
55 350,0071004 Plany zagospodarowania przestrzennego -44 280,0011 070,00

710 -44 280,00Działalność usługowa 55 350,00 11 070,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 41 393,004 210 569,00 4 251 962,00

4 210 569,0075801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego

41 393,004 251 962,00

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

-528,0015 606,00 15 078,00
15 606,0075862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki -528,0015 078,00

758 40 865,00Różne rozliczenia 5 961 659,00 6 002 524,00

0830 Wpływy z usług -14 000,00144 400,00 130 400,00
144 400,0080104 Przedszkola -14 000,00130 400,00

801 -14 000,00Oświata i wychowanie 151 723,00 137 723,00

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

-93,006 016,00 5 923,00
36 275,0085395 Pozostała działalność -93,0036 182,00

853 -93,00Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

36 275,00 36 182,00

6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych

11 191,000,00 11 191,00
11 333,0090095 Pozostała działalność 11 191,0022 524,00

900 11 191,00Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

27 833,00 39 024,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej

1 793,0010 642,00 12 435,00
12 167,0092109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 793,0013 960,00

921 1 793,00Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

15 028,00 16 821,00
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Razem -70 395,0017 609 796,00 17 539 401,00
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