
z\NCU'fWOJ'T GMINY 
37-100 Lancut 

ul. Mickiewicza 2 a 
Za1'l.cznik Nr 1 
do sprawozdania 
z wykonania budzetu 
za 2012 r. 

Realizacja dochodow gminy za 2012 r. 

Lp. Dzial Nazwa dzialu Plan po Wykonanie % 
zmianach realizacji 

1. 	 010 Rolnictwo i lowiectwo 265.970,00 263.304,97 99,0 
a) dochody biezqce, w tym: 192.970,00 194.649,68 100,9 
- dotacje celowe zwiqzane 
z realizacjqzadan z zakresu 
administracji rzqdowej i 
innych zleconych gminie 
ustawami 192.970,00 192.968,83 100,0 
- wplywy z czynszu za 
obwody lowieckie 1.680,85 
b) dochody maj'ltkowe, 73.000,00 68.655,29 94,0 
wtym: 
- dotacje z FOGR do drogi 
w Kosinie 73.000,00 68.655,29 94,0 

2. 600 Transportil~cznosc 125.767,00 133.330,00 106,0 
a) dochody biezqce, w tym: 7.563,00 
- kara za nieterminowe 
sporz'ldzanie dokumentacj i 4.563,00 
- przepadek wadium 3.000,00 
b) dochody maj'ltkowe, 125.767,00 125.767,00 100,0 
wtym: 
- dotacje celowe na 
usuwanie skutk6w powodzi 
na drodze w Kraczkowej 125.767,00 125.767,00 100,0 

3. 700 Gospodarka 
mieszkaniowa 1.855.623,00 1.195.932,27 64,4 
a) dochody biez'lce, w tym: 702.723,00 538.609,77 76,6 
- wplywy z oplat za 
wieczyste uzytkowanie 2.000,00 5.218,65 260,9 
- dochody z najmu i 
dzierzawy skladnik6w 
maj'ltkowych 297.000,00 297.771,87 100,3 
- wplywy z uslug (oplaty za 
ogrzewanie) 120.000,00 122.876,51 102,4 
- wplywy z oplaty za 
ustanowienie sluzebnosci 5.820,17 
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- odsetki od nieterminowych 
wplat 
- dotacje ze srodk6w 
unijnych do remontu O.K. 
w Wysokiej 
b) dochody maj'l.tkowe, 
wtym: 
- dochody zwi'l.zane ze 
sprzedaz'l. skladnik6w 
maj'l.tkowych 
- dotacje unijne do budynku 
w Kraczkowej 

4. 710 Dzialalnosc uslugowa 
a) dochody biez'l.ce, w tym: 
- wplywy za rozgraniczenia 
grunt6w prowadzone przez 
gmml( 

5. 720 Informatyka 
a) dochody maj'l.tkowe 
wtym: 
- dotacje ze srodk6w 
unijnych projekt " PSeAP " 

6. 750 Administracja publiczna 
a) dochody biez'l.ce, w tym: 
- dotacje celowe zwi'l.zane 
z realizacj'l. zadan z zakresu 
administracji rZ'l.dowej 
i innych zleconych gminie 
ustawami 
- wplywy za umieszczenie 
reklam na materialach 
promocyjnych 
- dochody zwi'l.zane 
z realizacj'l. zadan zleconych 

7. 751 Urz~dy naczelnych 
organow wladzy 
panstwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
s~downictwa 
a) dochody biez'l.ce, w tym: 
- dotacje celowe zwi'l.zane 
z realizacj'l. zadan z zakresu 

196.996,00 
1.152.900,00 

652.900,00 

500.000,00 

28.000,00 
28.000,00 

28.000,00 

855,00 
855,00 

855,00 

127.293,00 
127.293,00 

127.293,00 

2.460,00 

3.530,00 
3.530,00 

265,57 

106.657,00 54,1 
657.322,50 57,0 

657.322,50 100,7 

40.820,00 145,8 
40.820,00 145,8 

40.820,00 145,8 

855,06 100,0 
855,06 100,0 

855,06 100,0 

129.774,50 101,9 
129.774,50 101,9 

127.292,80 100,0 

2.460,00 100,0 

21,70 

3.530,00 100,0 
3.530,00 100,0 
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administracji rz,\:dowej 
i innych zleconych gminie 
ustawami 3.530,00 3.530,00 100,0 

8. 756 Dochody od os6b 
prawnych, od os6b 
fizycznych i od innych 
jednostek nie 
posiadaj~cych osobowosci 
prawnej oraz wydatki 
zwi~zane z ich poborem 14.871.826,00 14.723.529,30 99,0 
a) dochody biez,\:ce, w tym: 14.871.826,00 14.723.529,30 99,0 
- wplywy z karty 
podatkowej 6.000,00 2.759,80 46,0 
- podatek od nieruchomosci 4.689.000,00 4.635.116,18 98,8 
- podatek rolny 1.600.000,00 1.749.168,42 109,3 
- podatek lesny 17.000,00 19.302,36 113,5 
- podatek od srodk6w 
transportowych 282.000,00 263.941,72 93,6 
- podatek od spadk6w 
i darowizn 35.000,00 31.709,00 90,6 
- podatek od czynnosci 
cywilnoprawnych 228.000,00 181.582,00 79,6 
- odsetki od nieterminowych 
wplat podatk6w i oplat 56.090,00 62.574,45 111,6 
- wplywy z oplaty 
skarbowej 30.000,00 24.080,65 80,3 
- wplywy z oplaty 
eksploatacyjnej 38.000,00 55.125,01 145,1 
- wplywy z oplaty za 
zezwolenia na sprzedaz 
alkoholu 165.000,00 181.620,46 110,1 
- wplywy z oplat za zaj~cie 
pasa drogowego 1.208,05 
- oplata za zwi~kszenie 
wartosci nieruchomosci 29.500,00 
- udzialy we wplywach z 
podatku dochodowego od 
os6b fizycznych 7.565.736,00 7.355.741,00 97,2 
- udzial we wplywach 
z podatku dochodowego 
od os6b prawnych 160.000,00 130.100,20 81,3 

9. 758 R6zne rozliczenia 26.936.612,00 26.944.277,56 100,0 
a) dochody biez,\:ce, w tym: 26.936.612,00 26.944.277,56 100,0 
- subwencja oswiatowa 18.752.465,00 18.752.465,00 100,0 
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- subwencja wyr6wnawcza 
- uzupelnienie subwencji 
og6lnej 
- odsetki od srodk6w na 
rachunkach bankowych 
- wplywy z dywidend 
- dotacje celowe z budzetu 
zwrot srodk6w funduszu 
soleckiego z 2011 r. 

10. 	 801 Oswiata i wychowanie 
a) dochody biezqce, w tym: 
- wplywy z odplatnosci za 
pobyt dzieci w 
przedszkolach 
- wplywy za wyzywienie 
- dotacje celowe na zadania 
wlasne 
- dotacje unijne na projekty 
szkolne 
- pozostale wplywy (oplaty 
za energlC~~, rozmowy 
telefoniczne, basen, 
wynajem budynk6w 
oswiatowych itp.) 
b) dochody majqtkowe, 
wtym: 
- dotacje unijne na projekty 
szkolne 
- wplywy ze sprzedazy 
skladnik6w majqtkowych 

11. 	 851 Ochrona zdrowia 
a) dochody biezqce, w tym: 
- zwrot niewykorzystanej 
dotacji z Izby Wytrzezwien 

12. 	 852 Pomoc spoleczna 
a) dochody biezqce, w tym: 
- dotacje celowe zwiqzane 
z realizacjq zadan z zakresu 
administracji rZqdowej 
i innych zleconych gminie 
ustawami 
- dotacje celowe na zadania 
wlasne 

7.645.038,00 

331.974,00 

151.000,00 

56.135,00 

1.861.814,00 
1.852.394,00 

420.000,00 
1.069.000,00 

228.979,00 

110.540,00 

23.875,00 
9.420,00 

8.000,00 

1.420,00 

6.824.991,00 
6.824.991 ,00 

5.822.676,00 

734.332,00 

7.645.038 ,00 100,0 

331.974,00 100,0 

155.919,46 103,3 
2.746,00 

56.135,10 100,0 

1.731.795,35 93,0 
1.722.563,36 93 ,0 

449.710,70 107,1 
932.227,12 87,2 

206.286,48 90,1 

105.575,25 95,5 

28.763,81 120,5 
9.231,99 98,0 

7.819,39 97,7 

1.412,60 99,5 

2.169,00 
2.169,00 

2.169,00 

6.791.191,16 99,5 
6.791.191,16 99,5 

5.799.528,28 99,6 

732.383,86 99,7 
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- wplywy z odplatnosci za 
usrugi opiekuncze 30.000,00 
- dochody z tyturu 
swiadczen z funduszu 
al imentacyj nego 37.000,00 
- dochody z tytulu realizacji 
zadan zleconych 30.000,00 
- dofinansowanie unijne 
z Wojew6dzkiego Urz~du 
Pracy 170.983,00 

13. 854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 606.063,00 
a) dochody biezc:tce, w tym: 606.063,00 
- dotacje celowe zwic:tzane 
z realizacjc:t projekt6w 
unijnych finansowanych 
z Wojew6dzkiego Urz~du 
Pracy 508.377,00 
- dotacje celowe na zadania 
wlasne 97.686,00 

14. 900 Gospodarka komunalna i 
ochrona srodowiska 2.122.190,00 
a) dochody biezc:tce 58.500,00 
- srodki z oplat i kar za 
korzystanie ze srodowiska 32.000,00 
- dotacja z WFOSiGW na 
usuwanie azbestu 26.500,00 
b) dochody majc:ttkowe, 2.063.690,00 
wtym: 
- otrzymane darowizny 
(wplaty mieszkanc6w) 
- srodki unij ne na 
dofinansowanie inwestycji 2.063.690,00 

15. 921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 
a) wydatki majc:ttkowe, 
wtym: 
- dotacje celowe ze srodk6w 
unijnych na Dom Kultury w 
Kraczkowej 

16. 926 Kultura fizyczna 1.522.500,00 
a) wydatki biezc:tce, w tym: 23 .000,00 

31.883,28 106,3 

29 .135,29 78,7 

33.571,65 111,9 

164.688,80 96,3 

545.083,35 89,9 
545.083,35 89,9 

456.361,25 89,8 

88.722,10 101,1 

2.379.781,53 112,1 
62.037,85 106,0 

35.537,85 1 1 1,1 

26.500,00 100,0 
2.317.743,68 112,3 

11.900,00 

2.305 .843,68 111,7 

1.089.062,03 
1.089.062,03 

1.089.062,03 

1.522.500,00 100,0 
23.000,00 100,0 
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- pomoc finansowa z 
Wojew6dztwa 
Podkarpackiego na remont 
stadionu w Soninie 
b) wydatki maj'ltkowe, 
wtym: 
- pomoc finansowa z 
Wojew6dztwa 
Podkarpackiego do budowy 
" Orlika " w Wysokiej 
- dotaeje eel owe z budzetu 
panstwa do budowy 
" Orlik6w " w Kosinie i 
Wysokiej 

23.000,00 23 .000,00 100,0 
1.499.500,00 1.499.500,00 100,0 

166.500,00 166.500,00 100,0 

1.333.000,00 1.333 .000,00 100,0 
Ogolem: 57.153.034,00 57.496.936,08 100,6 
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Realizacja dochodow gminy w ukladzie dzial, rozdzial, paragraf 

Lp. DZial. Nazwa dzialu. rozdzialu 

Rozdzial 

1. 010 Rolnictwo i lowiectwo 
01042 Wylqczenie z produkcji 

grunt6w rolnych 
6630 Dotacje celowe przekazane 

do sarnorzqdu 
wojew6dztwa na 
inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane 
na podstawie porozurnien 
( urn6w ) rniydzy 
jednostkarni sarnorz'ldu 
terytorialnego 

01095 Pozos tala dzialalnosc 

0750 Dochody z najrnu 
i dzierzawy skladnik6w 
rnaj'ltkowych Skarbu 
Pailstwa, jednostek 
sarnorz'ldu terytorialnego 
lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finans6w publicznych oraz 
innych urn6w 0 podobnyrn 
charakterze 

2010 Dotacje celowe otrzyrnane 
z budzetu panstwa na 
realizacjy zadan biez'lcych 
z zakresu adrninistracji 
rZ'ldowej oraz innych 
zadan zleconych grninie 
(zwi'lzkorn grnin) 
ustawarni 

2. 600 Transport i I~cznosc 
60016 Drogi publiczne gminne 

0580 Grzywny i inne kary 
pieniyzne od os6b 
prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

0970 Wplywy z r6znych 
dochod6w 

60078 Usuwanie skutk6w klr;sk 
iywiolowych 

Plan po 

zmianach 


265.970,00 

73.000,00 

73.000,00 
192.970,00 

192.970,00 

125.767,00 

125.767,00 


Wykonanie 

263.304,97 

% 
realizacji 

99,0 

68.655,29 94,0 

68.655,29 
194.649,68 

94,0 
100,9 

1.680,85 

192.968,83 

133.330,00 
7.563,00 

100,0 

106,0 

4.563,00 

3.000,00 

125.767,00 100,0 
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2030 Dotacje celowe otrzymane 
z budzetu pans twa na 
realizacj~ wlasnych zadan 
biezqcych gmin 125.767,00 125.767,00 100,0 

3. 700 Gospodarka 
mieszkaniowa 1.855.623,00 1.195.932,27 64,4 

70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomosciami 1.855.623,00 1.195.932,27 64,4 

0470 Wplywy z oplat za zarzqd, 
uzytkowanie 
i uzytkowanie wieczyste 
nieruchomosci 2.000,00 5.218,65 260,9 

0750 Dochody z najmu i 
dzierzawy skiadnik6w 
majqtkowych skarbu 
Panstwa, jednostek 
samorzqdu terytorialnego 
lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finans6w publicznych oraz 
innych um6w 0 podobnym 
charakterze 297.000,00 297.771,87 100,3 

0830 Wplywy z uslug 120.000,00 122.876,51 102,4 
0870 WpIywy ze sprzedazy 

skladnik6w majqtkowych 652.900,00 657.322,50 100,7 
0920 Pozostale odsetki 265,57 
0970 Wplywy z r6znych 

dochod6w 5.820,17 
2007 Dotacje celowe w ramach 

program6w finansowanych 
z udzialem srodk6w 
europejskich oraz srodk6w 
o kt6rych mowa art. 5 ust 
1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w 
ramach budzetu srodk6w 
europejskich 86.727,00 

2008 Dotacje celowe w ramach 
program6w finansowanych 
z udzialem srodk6w 
europejskich oraz srodk6w 
o kt6rych mowa art. 5 ust 
1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w 
ramach budzetu srodk6w 
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europejskich 196.996,00 106.657,00 54,1 
6208 Dotacje ce10we w ramach 

program6w finansowanych 
z udzialem srodk6w 
europejskich oraz 
srodk6w, 0 kt6rych mowa 
wart. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 
3 pkt 5 i 6 ustawy, 1ub 
p1atnosci w ramach 
budzetu srodk6w 
europejskich 500.000,00 

4. 710 Dzialalnosc uslugowa 28.000,00 40.820,00 145,8 
71014 Opracowania geodezyjne 

i kartograjiczne 28.000,00 40.820,00 145,8 
0970 Wprywy z r6znych 

dochod6w 28.000,00 40.820,00 145,8 

5. 720 Informatyka 855,00 855,06 100,0 
72095 Pozostala dziala1nosc 855,00 855,06 100,0 

6207 Dotacje ce10we w ramach 
program6w finansowanych 
z udzia1em srodk6w 
europejskich oraz srodk6w 
o kt6rych mowa art. 5 ust 
1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy 1ub platnosci w 
ramach budzetu srodk6w 
europejskich 855,00 855,06 100,0 

6. 750 Administracja publiczna 127.293,00 129.774,50 101,9 
75011 Urz~dy wojew6dzkie 126.784,00 126.784,00 100,0 
2010 Dotacje ce10we otrzymane 

z budzetu panstwa na 
rea1izacj<r zadan biez£\.cych 
z zakresu administracji 
rz£\.dowej oraz innych 
zleconych gminie 
(zwi£\.zkom gmin) 
ustawami 126.784,00 126.784,00 100,0 

75045 Kwalifikacje wojskowe 509,00 508,80 100,0 
2010 Dotacje ce10we otrzymane 

z budzetu panstwa na 
rea1izacj<r zadan biez£\.cych 
z zakresu administracji 
rz£\.dowej oraz innych 
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zleconych gminie 
(zwi~zkom gmin) 
ustawami 509,00 508,80 100,0 

75075 Promocja jednostek 
samorzqdu terytorialnego 2.460,00 

0970 Wplywy z r6znych 
dochod6w 2.460,00 

75095 Pozos tala dzialalnoH: 21,70 
2360 Dochody jednostek 

samorz~du terytorialnego 
zwi~zane z realizacj~ 
zadan z zakresu 
administracj i rz~dowej 
oraz innych zadan 
zleconych ustawami 21,70 

7. 751 Urz~dy naczelnych 
organow wladzy 
panstwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz 
s~downictwa 3.530,00 3.530,00 100,0 

75101 Urz~dy naczelnych 
organ6w wladzy 
panstwowej, kontroli 
i ochrony prawa 3.530,00 3.530,00 100,0 

2010 Dotacje celowe otrzymane 
z budzetu panstwa na 
realizacj~ zadan biez~cych 
z zakresu administracji 
rz~dowej oraz innych 
zadan zleconych gminie 
(zwi~zkom gmin) 
ustawami 3.530,00 3.530,00 100,0 

8. 756 Dochody od osob 
prawnych od osob 
fizycznych i od innych 
jednostek nie 
posiadaj ~cych 
osobowosci prawnej oraz 
wydatki zwi~zane z ich 
poborem 

14.871.826,00 14.723.529,30 99,0 

75601 Wplywy z podatku 
dochodowego od os6b 
jizycznych 6.000,00 2.788,40 46,5 



11 


0350 Podatek od dzialalnosci 
gospodarczej os6b 
fizycznych, oplacanych 
w fonnie karty podatkowej 6.000,00 2.759,80 46,0 

0910 Odsetki od 
nieterminowych wplat 
z tyturu podatk6w i oplat 28,60 

75615 Wplywy z podatku rolnego, 
podatku ldnego, podatku 
od czynnosci 
cywilnoprawnych, 
podatk6w i oplat lokalnych 
od os6b prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 3.577.000,00 3.446.231,66 96,3 

0310 Podatek od nieruchomosci 3.394.000,00 3.307.411,00 97,4 
0320 Podatek rolny 	 100.000,00 103.273,00 103,3 
0330 Podatek lesny 	 7.000,00 7.721,00 110,3 
0340 Podatek od srodk6w 

transportowych 	 47.000,00 53.413,00 113,6 
0500 Podatek od czynnosci 

cywilnoprawnych 	 28.000,00 -28.093,00 
0910 Odsetki od 

nieterminowych wplat z 
tyturu podatk6w i oplat 1.000,00 2.506,66 250,7 

75616 	 Wplywy z podatku rolnego, 
podatku ldnego, podatku 
od spadk6w i darowizn, 
podatku od czynnosci 
cywilnoprawnych oraz 
podatk6w i oplat lokalnych 
od os6b jizycznych 3.330.090,00 3.497.133,87 105,0 

0310 Podatek od nieruchomosci 1.295.000,00 1.327.705,18 102,5 
0320 Podatek rolny 	 1.500.000,00 1.645.895,42 109,7 
0330 Podatek lesny 	 10.000,00 11.581,36 115,8 
0340 Podatek od srodk6w 

transportowych 	 235.000,00 210.528,72 89,6 
0360 Podatek od spadk6w 

i darowizn 	 35.000,00 31.709,00 90,6 
0500 Podatek od czynnosci 

cywi1noprawnych 200.000,00 209.675,00 104,8 
0910 Odsetki od 

nieterminowych wplat 
z tyturu podatk6w i oplat 55.090,00 60.039,19 109,0 

75618 	 Wplywy z innych oplat 
stanowiqcych dochody 
jednostek samorzqdu 



12 

terytorialnego na 
podstawie ustaw 

0410 Wplywy z oplaty 
skarbowej 

0460 W plywy z oplaty 
eksploataeyj nej 

0480 W plywy z oplaty za 
zezwolenia na sprzedaz 
alkoholu 

0490 Wplywy z innyeh 
lokalnyeh oplat 
pobieranyeh przez 
jednostki samorz~du 
terytorialnego na 
podstawie odr~bnyeh 
ustaw 

75621 Udzialy gmin w podatkach 
stanowiqcych doch6d 
bud:i.etu panstwa 

0010 Podatek doehodowy 
od os6b fizyeznyeh 

0020 Podatek doehodowy 
od os6b prawnyeh 

9. 758 Roine rozliczenia 
75801 Cz~sc oswiatowa 

subwencji og61nej dla 
jednostek samorzqdu 
terytorialnego 

2920 Subweneje og61ne 
z budzetu panstwa 

75802 Uzupelnienie subwencji 
og61nej dla jednostek 
samorzqdu terytorialnego 

2750 Srodki na uzupelnienie 
doehod6w gmin 

75807 Cz~sc wyr6wnawcza 
subwencji og61nej dla 
gmin 

2920 Subweneje og61ne 
z budzetu panstwa 

75814 R6:i.ne rozliczenia 
finansowe 

0740 Wplywy z dywidend 
0920 Pozostale odsetki 
2030 Dotaeje eel owe otrzymane 

233.000,00 

30.000,00 

38.000,00 

165.000,00 

7.725.736,00 

7.565.736,00 

160.000,00 

26.936.612,00 

18.752.465,00 

18.752.465,00 

331.974,00 

331.974,00 

7.645.038,00 

7.645.038,00 

207.135,00 

151.000,00 

291.534,17 125,1 

24.080,65 80,3 

55.125,01 145,1 

181.620,46 110,1 

30.708,05 

7.485.841,20 96,9 

7.355.741,00 97,2 

130.100,20 81,3 

26.944.277,56 100,1 

18.752.465,00 100,0 

18.752.465,00 100,0 

331.974,00 100,0 

331 .974,00 100,0 

7.645.038,00 100,0 

7.645.038,00 100,0 

214.800,56 
2.746,00 

155.919,46 
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z budzetu panstwa na 
realizacjy wlasnych zadan 
biez~cych gmin 
(zwi'lZk6w gmin ) 

10. 801 O§wiata i wychowanie 
80101 Szkoly podstawowe 

0750 Dochody z najmu 
i dzierzawy skladnik6w 
maj~tkowych Skarbu 
Panstwa, jednostek 
samorz~du terytorialnego 
lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finans6w publicznych oraz 
innych um6w 0 podobnym 
charakterze 

0830 Wplywy z uslug 
0870 Wplywy ze sprzedazy 

skladnik6w maj~tkowych 
0970 Wplywy z r6znych 

dochod6w 
2030 Dotacje celowe otrzymane 

z budzetu panstwa na 
realizacjy wlasnych zadan 
biez~cych gmin 
(zwi~zk6w gmin) 

80104 Przedszkola 
0830 Wplywy z uslug 
0970 Wplywy z r6znych 

dochodow 
80110 Gimnazja 

0970 Wplywy z r6znych 
dochodow 

80130 Szkoly zawodowe 
0690 Wplywy z roznych oplat 
0750 Dochody z najmu 

i dzierzawy skladnik6w 
maj~tkowych Skarbu 
Panstwa, jednostek 
samorz~du terytorialnego 
lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finans6w publicznych oraz 
innych umow 0 podobnym 
charakterze 

56.135,00 

1.861.814,00 
237.789,00 

8.050,00 

1.420,00 

228.319,00 
824.000,00 
824.000,00 

2.906,00 

2.906,00 
920,00 

920,00 


56.135,10 100,0 

1. 731. 795,35 93,0 
220.069,25 92,5 

8.045,00 
1.676,03 

99,9 

1.412,60 99,5 

3.309,14 

205 .626,48 
905.599,82 
855.639,80 

90,1 
109,9 
103,8 

49.960,02 
14.653,64 504,3 

14.653,64 
1.053,00 

133,00 

504,3 
114,5 

920,00 100,0 
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80148 	 Stol6wki szkolne i 
przedszkolne 665.000,00 467.720,00 70,3 

0830 W plywy z uslug 665.000,00 315.074,50 47,4 
0970 Wplywy z roznych 

dochodow 152.645,50 
80195 Pozos tala dzialalnosc 131 .199,00 122.699,64 93,5 

0839 Wplywy z uslug 11.999,00 8.645,00 72,0 
2007 Dotacje celowe w ramach 

program ow finansowanych 

z udzialem srodkow 

europejskich oraz srodkow 

o ktorych mowa art. 5 ust 
1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w 
ramach budzetu srodkow 
europejskich 109.579,00 105.329,81 96,1 

2009 	 Dotacje celowe w ramach 

programow finansowanych 

z udzialem srodkow 

europejskich oraz srodkow 

o ktorych mowa art. 5 ust 
1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w 
ramach budzetu srodkow 
europejskich 961,00 245 ,44 25,5 

2030 	 Dotacje celowe otrzymane 
z budzetu panstwa na 
realizacj~ wlasnych zadan 
biezqcych gmin 
( zwiqzkow gmin ) 660,00 660,00 100,0 

6207 	 Dotacje celowe w ramach 

programow finansowanych 

z udzialem srodkow 

europejskich oraz srodkow 

o ktorych mowa art. 5 ust 
1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w 
ramach budzetu srodkow 
europejskich 7.819,00 7.819,39 100,0 

6209 	 Dotacje celowe w ramach 

programow finansowanych 

z udzialem srodkow 

europejskich oraz srodk6w 

o ktorych mowa art. 5 ust 

1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 

ustawy lub platnosci w 
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ramach budzetu srodk6w 
europejskich 181,00 

11. 851 Ochrona zdrowia 2.169,00 
85154 Przeciwdzialanie 

alkoholizmowi 2.169,00 
2910 Wplywy ze zwrot6w 

dotacji oraz platnosci, w 
tym wykorzystanych 
niezgodnie z 
przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, 0 

kt6rych mowa wart. 1 84 
ustawy, pobranych 
nienaleznie lub w 
nadmiernej wysokosci 2.169,00 

12. 852 Pomoc spoleczna 6.824.991,00 6.791.191,16 99,5 
85212 Swiadczenia rodzinne, 

zaliczka alimentacyjna 
oraz skladki na 
ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia 
spolecznego 5.767.000,00 5.739.718,93 99,5 

0920 Pozostale odsetki 7.000,00 7.154,16 102,2 
0970 Wplywy z r6znych 

dochod6w 30.000,00 21.981,13 73,3 
2010 Dotacje celowe otrzymane 

z budzetu panstwa na 
realizacj~ zadan biezqcych 
z zakresu administracji 
rzitdowej oraz innych 
zadan zleconych gminie 
(zwiitzkom gmin) 
ustawami 5.700.000,00 5.677.142,38 99,6 

2360 Dochody jednostek 
samorzitdu terytorialnego 
zwiqzane z realizacjit 
zadan z zakresu 
administracj i rZqdowej 
oraz innych zadan 
zleconych ustawami 30.000,00 33.441,26 111,5 

85213 Skladki na ubezpieczenie 
zdrowotne oplacane za 
osoby pobierajqce niekt6re 
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swiadczenia z pomocy 
spolecznej niektore 
swiadczenie rodzinne oraz 
za osoby uczestniczqce 
w zaj~ciach w centrum 
integracji spolecznej 12.037,00 lJ.830,41 98,3 

2010 	 Dotacje celowe otrzymane 
z budzetu pails twa na 
realizacj~ zadan biez,\:cych 
z zakresu administracji 
rz,\:dowej oraz innych 
zadan zleconych gminie 
(zwi,\:zkom gmin) 
ustawami 	 4.876,00 4.793,90 98,3 

2030 	 Dotacje celowe otrzymane 
z budzetu panstwa na 
realizacj~ w!asnych zadan 
biez,\:cych gmin 
(zwi,\:zk6w gmin) 7.161,00 7.036,51 98,3 

85214 Zasilki i pomoc w naturze 
oraz skladki na 
ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe 	 43.500,00 43.456,90 99,9 

2030 	 Dotacje celowe otrzymane 
z budzetu panstwa na 
realizacj~ w!asnych zadan 
biez,\:cych gmin 
(zwi¢6w gmin) 43.500,00 43.456,90 99,9 

85216 	 Zasilki stale 81.500,00 79.720,12 97,8 
2030 	 Dotacje celowe otrzymane 

z budzetu panstwa na 
realizacj~ w!asnych zadan 
biez,\:cych gmin 
(zwi,\:zk6w gmin) 81.500,00 79.720,12 97,8 

85219 	 Osrodki pomocy 
spolecznej 463.777,00 457.482,13 98,6 

0927 	 Pozosta!e odsetki 1,01 
0929 	 Pozosta!e odsetki 0,05 
2007 	 Dotacje celowe w ramach 

program6w finansowanych 
z udzia!em srodk6w 
europejskich oraz srodk6w 
o kt6rych mowa art. 5 ust 

1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 

ustawy lub p!atnosci w 

ramach budzetu srodk6w 
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europejskich 	 162.386,00 156.407,35 96,3 
2009 	 Dotacje celowe w ramach 

program6w finansowanych 
z udzialem srodk6w 
europejskich oraz srodk6w 
o kt6rych mowa art. 5 ust 
1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w 
ramach budzetu srodk6w 
europejskich 8.597,00 8.280,39 96,3 

2030 	 Dotacje celowe otrzymane 
z budzetu panstwa na 
realizacj~ wlasnych zadan 
biezqcych gmin 
(zwiqzk6w gmin) 292.794,00 292.793,33 100,0 

85228 	 Uslugi opiekuncze 
i specja/istyczne uslugi 
opiekuncze 80.300,00 82.305,67 102,5 

0830 	 W plywy z usrug 30.000,00 31.883,28 106,3 
2010 	 Dotacje celowe otrzymane 

z budzetu panstwa na 
realizacj~ zadan biezqcych 
z zakresu administracji 
rZ'ldowej oraz innych 
zadan zleconych gminie 
(zwi'lzkom gmin) 	 50.300,00 50.292,00 100,0 

2360 	 Dochody jednostek 
samorz'ldu terytorialnego 
zwi'lzane z realizacj'l 
zadan z zakresu 
administracji rZ'ldowej 
oraz innych zadan 
zleconych ustawami 	 130,39 

85295 	 Pozos tala dzialalnoH: 376.877,00 376.677,00 99,9 
2010 	 Dotacje celowe otrzymane 

z budzetu pans twa na 
realizacj~ zadan biez'lcych 
z zakresu administracji 
rZ'ldowej oraz innych 
zadan zleconych gminie 
(zwi'lzkom gmin) 	 67.500,00 67.300,00 99,7 

2030 	 Dotacje celowe otrzymane 
z budzetu panstwa na 
realizacj~ wlasnych zadan 
biez'lcych gmin 
(zwi'lzk6w gmin) 	 309.377,00 309.377,00 100,0 
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13. 854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 606.063,00 545.083,35 89,9 

85415 Pomoc materialna dla 
ucznLOW 97.686,00 88.722,10 90,8 

2030 Dotacje celowe otrzymane 
z budzetu panstwa na 
realizacj~ wlasnych zadan 
biez'lcych gmin 
(zwi'lzk6w gmin) 97.686,00 88.722,10 90,8 

85495 Pozostala dzialalnosc 508.377,00 456.361,25 89,8 
2007 Dotacje celowe w ramach 

projekt6w finansowanych 
z udzialem srodk6w 
europejskich oraz 
srodk6w, 0 kt6rych mowa 
wart. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 
3 pkt 5 i 6 ustawy lub 
platnosci w ramach 
budzetu srodk6w 
europejskich 430.614,00 386.401,45 89,7 

2009 Dotacje celowe w ramach 
projekt6w finansowanych 
z udzialem srodk6w 
europejskich oraz 
srodk6w, 0 kt6rych mowa 
wart. 5 ust 1 pkt 3 oraz 
ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub 
platnosci w ramach 
budzetu srodk6w 
europejskich 77.763,00 69.959,80 90,0 

14. 900 Gospodarka komunalna 
i ochrona srodowiska 2.122.190,00 2.379.781,53 112,1 

90001 Gospodarka sciekowa 
i ochrona wad 2.063.690,00 2.317.743,28 38,2 

0960 Otrzymane spadki, zapisy 
i darowizny w postaci 
pieni~znej 11.900,00 

6207 Dotacje celowe w ramach 
program6w finansowych 
z udzialem srodk6w 
europejskich oraz srodk6w 
o kt6rych mowa wart. 5 
ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 
i 6 ustawy, lub platnosci 
w ramach budzetu 
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srodk6w europejskich 
6208 Dotacje celowe w ramach 

program6w finansowych 
z udzialem srodk6w 
europejskich oraz srodk6w 
o kt6rych mowa wart. 5 
ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 
i 6 ustawy, lub platnosci 
w ramach budzetu 
srodk6w europejskich 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 
2460 Srodki otrzymane od 

pozostalych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finans6w publicznych na 
realizacj~ zadan biez'lcych 
jednostek sektora finans6w 
publicznych 

90019 Wplywy i wydatki 
zwiqzane z gromadzeniem 
srodk6w z opiat i kar za 
korzystanie ze srodowiska 

0690 Wplywy z r6znych oplat 

15. 921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

92113 Centra kultury i sztuki 
6207 Dotacje celowe w ramach 

program6w finansowych 
z udzialem srodk6w 
europejskich oraz srodk6w 
o kt6rych mowa wart. 5 
ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 
i 6 ustawy, lub platnosci 
w ramach budzetu 
srodk6w europejskich 

16. 926 Kultura fizyczna 
92601 Obiekty sportowe 

2710 Dotacja celowa otrzymana 
z tytulu pomocy 
finansowej udzielanej 
miedzy jednostkami 
samorz'ldu terytorialnego 
na dofinansowanie 
wlasnych zadan biez'lcych 

913.810,00 


1.149.880,00 
26.500,00 

26.500,00 

32.000,00 
32.000,00 

1.522.500,00 
1.522.500,00 

23.000,00 

1.155.963,28 126,5 


1.149.880,00 100,0 
26.500,40 100,0 

26.500,40 100,0 

35.537,85 11J,1 
35.537,85 111,1 

1.089.062,03 
1.089.062,03 

1.089.062,03 

1.522.500,00 100,0 
1.522.500,00 100,0 

23.000,00 100,0 




20 


6300 	 Dotaeja eelowa otrzymana 
z tytulu pomoey 
finansowej udzielanej 
miedzy jednostkami 
samorzqdu terytorialnego 
na dofinansowanie 
wlasnyeh zadan 
inwestyeyjnyeh i zakup6w 
inwestyeyjnyeh 

6330 	 Dotaeje eel owe otrzymane 
z budzetu panstwa na 
realizaej(( inwestyeji i 
zakup6w inwestyeyjnyeh 
wlasnyeh gmin 
( zwiqzk6w gmin ) 

166.500,00 166.500,00 100,0 

1.333.000,00 1.333.000,00 100,0 
Razem: 	 57.153.034,00 57.496.936,08 100,6 


