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~ 	 Za1l:lcznik Nr 1 
do sprawozdania 
z wykonania budZetu. 
za 2010 r. 

Realizacja dochodow gminy za 2010 r. 

Lp. Dzial Nazwa dzialu Plan po Wykonanie % 
zmianach realizacji 

1. 010 	 Rolnictwo i lowiectwo 149.023,00 149.800,81 100,5 
a) dochody biez(lce, 149.0'23,0'0' 149.80'0',81 10'0',5 
wtym: 
- dotacje celowe 
zwi&,Zane z realizacj(l 
zadafl z zakresu 
administracji rZ(ldowej i 
innych zleconych 
gminie ustawami 149.0'23,0'0' 149.0'22,14 10'0',0' 
- wplywy z czynszu za 
obwody lowieckie 778,67 

2. 600 	 Transport i I~cznosc 312,61 
a) dochody biez(lce, 312,61 
wtym: 
- oplaty za zaj~cie pasa 
drogowego 298,91 
- odsetki od 
nieterminowych wplat 13,70' 

3. 	 700 Gospodarka 
mieszkaniowa 574.881,00 670.211,85 116,6 
a) dochody biez(lce, 370'.0'0'0',0'0' 385.129,0'8 10'4,1 
wtym: 
- wplywy z oplat za 
wieczyste uzytkowanie 5.0'0'0',0'0' 3.945,45 78,9 
- dochody z najmu i 
dzierzawy skladnik6w 
maj(ltkowych 275.0'0'0',0'0' 273.950',88 99,6 
- otrzymane 
odszkodowanie 6.189,25 
- wplywy z uslug 
(oplaty za ogrzewanie) 90'.0'0'0',0'0' 10'0'.562,30' 111,7 
- odsetki od 
nieterminowych wplat 481,20' 
b) dochody maj(ltkowe, 
wtym: 20'4.881,0'0' 285.0'82,77 139,1 

i 



~ 2 

'! 	 - srodki dofinansowania 
unijnego do 
modemizacji D.K. w 
Handz16wce 	 114.481,00 115.440,00 100,8 
- dochody zwh\.zane ze 
sprzedaZ~ skladnik6w 
maj~tkowych 	 90.400,00 169.642,77 187,6 

4. 	 710 Dzialalnosc uslugowa 14.520,00 --
a) dochody biez~ce, w 
tym: 14.520,00 
- wplywy za 
rozgraniczenia grunt6w 
prowadzone przez 
gmin~ 14.520,00 

5. 	 750 Administracja 
publiczna 164.312,00 167.593,55 102,0 
a) dochody biez~ce, 164.312,00 167.593,55 102,0 
wtym: 
- dotacje celowe 
zwi~zane z realizacj~ 
zadail z zakresu 
administracji rz~dowej i 
innych zleconych 
gminie ustawami 161.712,00 161.712,00 100,0 
- wplywy za 
umieszczenie reklam na 
materialach 5.880,00 
promocyjnych 
- oplata za 
udost~pnianie danych 1,55 
osobowych 

6. 	 751 Urz~dy naczelnych 
organow wladzy 
paiistwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
s21downictwa 105.747,00 80.651,00 76,3 
a) dochody biez~ce, 105.747,00 80.651,00 76,3 
wtym: 
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7. 754 

8. 756 

- dotacje celowe 
zwil:lZane z realizacj~ 
zadan z zakresu 
administracji rz~dowej i 
innych zleconych 
gminie ustawami 

Bezpieczeiistwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpozarowa 
a) dochody biez~ce, 
wtym: 

- dotacja celowa z 
budzetu panstwa na 
zadania wlasne 

Dochody od os6b 
prawnych, od os6b 
fizycznych i od innych 
jednostek nie 
posiadaj~cych 

osobowosci prawnej 
oraz wydatki zwi~zane 
z ich poborem 
a) dochody biez~ce, 
wtym: 
- wplywy z karty 
podatkowej 
- podatek od 
nieruchomosci 
- podatek rolny 
- podatek lesny 
- podatek od srodk6w 
transportowych 
- podatek od spadk6w 
i darowizn 
- podatek od czynnosci 
cywilnoprawnych 
- odsetki od 
nieterminowych wplat 
podatk6w i oplat 
- wplywy z oplaty 
skarbowej 
- wplywy z oplaty 
eksploatacyjnej 

3 

10,5.747,0,0, 

100.000,00 
10,0,.0,0,0,,0,0, 

10,0,.0,0,0,,0,0, 

10.817.400,00 

10,.817.40,0,,0,0, 

6.0,0,0,,0,0, 

3.167.40,0,,0,0, 
1.0,22.0,0,0,,0,0, 

15.0,0,0,,0,0, 

228.0,0,0,,0,0, 

15.0,0,0,,0,0, 

220,.0,0,0,,0,0, 

21.0,0,0,,0,0, 

35.0,0,0,,0,0, 

35.0,0,0,,0,0, 

80,.651,0,0, 

100.000,00 
10,0,.0,0,0,,0,0, 

10,0,.0,0,0,,0,0, 

11.335.603,18 

11.335.60,3,18 

9.0,0,6,36 

3.281.961,53 
1.0,92.240,,64 

14.20,5,40, 

254.839,68 

26.548,0,0, 

264.229,0,0, 

36.719,83 

38.859,45 

55.0,50,,58 

76,3 

100,0 
10,0,,0, 

10,0,,0, 

104,8 

10,4,8 

150,,1 

10,3,6 
10,6,9 
94,7 

111,8 

177,0, 

120,,1 

174,9 

111,0, 

157[3
~ 
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~ - wplywy z oplaty za 
zezwolenia na sprzedat 
alkoholu 150.000,00 145.847,86 97,2 
~ udzialy we wplywach 
z podatku dochodowego 
od os6b fizycznych 5.750.000,00 5.918.831,00 102,9 
- udzial we wplywach z 
podatku dochodowego 
od os6b prawnych 150.000,00 196.933,19 131,3 
- zwrot oplaty z 2009 r. 330,66 

9. 	 758 Reline rozliczenia 23.642.913,00 23.681.703,87 1~0,2 
a) dochody biez~ce, 23.642.913,00 23.681.703,87 100,2 
wtym: 
- subwencja oswiatowa 16.506.935,00 16.506.935,00 100,0 
- subwencja 7.055.978,00 7.055.978,00 100,0 

, 
wyrownawcza 
- odsetki od srodk6w na 
rachunkach bankowych 80.000,00 112.947,79 141,2 
- wplywy z dywidendy 
zAgrohurtu 172,00 
- rozliczenia z lat 
ubieglych (Urz~d Pracy, 
Starostwo Powiatowe w 
Lancucie) 5.671,08 

10. 	 801 Oswiata i wychowanie 2.094.027,00 1.887.325,84 90,1 
a) dochody bie~ce, w 
tym: 1.343.500,00 1.366.765,36 101,7 
- wplywy z odplatnosci 
za pobyt dzieci w 
przedszkolach 380.000,00 473.723,60 124,7 
- wplywy za 890.000,00 811.960,46 91,2 
wyzywienie 
- dotacje celowe na 
zadania wlasne 53.900,00 53.900,00 100,0 
- wyplata 10.715,17 
odszkodowania 
- pozostale wplywy 
(oplaty za energi~, 
rozmowy telefoniczne, 13.600,00 16.453,73 12l,0 
basen) 
- odsetki od 
nieterminowych wplat 12,40 
b) dochody maj~tkowe, 

I' 

wtym: 	 750.527,00 520.560,48 6?,4 
, i 

i i 
I, 
i 
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- dotacje celowe z 
budzetu pafistwa na 
zadania wlasne 
(budowa Sali 
girnnastycznej w 
Albigowej) 200.000,00 200.000,00 100,0 
- dofinansowanie unijne 
do termomodemizacji 
szkoly w Wysokiej 550.527,00 320.560,48 58,2 

11. 852 Pomoc spoleczna 7.127.120,00 7.087.121,08 99,4 
a) dochody biezl:\:.ce, 7.127.120,00 7.087.121,08 99,4 
wtym: 
- dotacje celowe 
zwi'l,Zane z realizacjl:\:. 
zadail z zakresu 
administracji rZ/:ldowej i 
innych zleconych 
gminie ustawami 6.210.350,00 6.180.072,40 99,5 
- dotacje celowe na 
zadania wlasne 641.970,00 641.968,00 100,0 
- wplywy z odplatnosci 
za uslugi opiekuilcze 30.000,00 31.683,95 105,6 
- dochody z tytulu 
swiadczeil z funduszu 
alimentacyjnego 30.000,00 31.533,29 lqS,1 
- dofinansowanie unijne 
z Wojew6dzkiego 
Urz~du Pracy 214.800,00 196.582,39 91,5 

12. 854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 598.461,00 593.344,82 99,1 
a) dochody biezl:\:.ce, 598.461,00 593.344,82 991, 
wtym: 
- dotacje celowe 
zwi'l,Zane z realizacjl:\:. 
projekt6w unijnych 
finansowanych z 
Wojew6dzkiego Urz~du 
Pracy 470.385,00 466.237,21 99,1 
- dotacje celowe na 
zadania wlasne 128.076,00 127.107,61 99,2 

13. 900 Gospodarka 
komunalna i ochrona i 

i. 

srodowiska 535.373,00 229.173,63 47,8 
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a) dochody biez::tce 28.000,00 33.565,28 119,9 
- srodki z oplat 
srodowiskowych z 
Urz~du 
Marszalkowskiego 28.000,00 33.565,28 119,9 
b) dochody maj::ttkowe, 507.373,00 195.608,35 38,5 
wtym: 
- otrzymane darowizny 
(wplaty mieszkanc6w) 350.000,00 54.000,00 15,4 
- srodki na 
dofinansowanie 
inwestycji pochodz::tce z 
RPO 157.373,00 141.608,35 900. , 
Ogolem: 45.909.257,00 45.997.362,24 100,2 
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Realizacja dochodow gminy w ukladzie dzial, rozdzial, paragraj 

Lp. Dzial, Nazwa dzialu, Plan po Wykonanie % . 

Rozdzial rozdzialu zmianach realizacji 
1. 010 Rolnictwo i lowiectwo 149.023,00 149.800,81 100,5 

01095 Pozos tala dzialalnosc 149.023,00 149.800,81 100,5 

0750 Dochody z najmu i 
dzierzawy skladnik6w 
maj(ltkowych Skarbu 
Panstwa, jednostek 
samorz(ldu 
terytorialnego lub 
innych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finans6w pUblicznych 
oraz innych um6w 0 

podobnym charakterze 778,67 
2010 Dotacje celowe 

otrzymane z budzetu 
panstwa na realizacj~ 
zadan biez(lcych z 
zakresu administracji 
rZ(ldowej orazinnych 
zadan zleconych 
gminie (zwi(lzkom 149.023,00 149.022,14 100,0 
gmin) ustawami 

2. 600 Transport i I~cznosc 312,61 -
60016 Drogi publiczne i 312,61 

gminne 
0490 Wplywy z innych 

lokalnych oplat 
pobieranych przez 
jednostki samorz(ldu 
terytorialnego na 
podstawie odr~bnych 
ustaw 298,91 

0920 Pozostale odsetki 13,70 

3. 700 Gospodarka 
mieszkaniowa 574.881,00 670.211,85 11(j,6 

70005 Gospodarka gruntami i 
; 

nieruchomosciami 574.881,00 670.211,85 116,6 
0470 Wplywy z oplat za 

zarz(ld, uZytkowanie i 
uZytkowanie wieczyste i 
nieruchomosci 5.000,00 3.945,45 7~i,9 

\ ! 
I 
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0750 Dochody z najmu i 
dzierzawy skladnik6w 
majettkowych skarbu 
Panstwa, jednostek 
samorzetdu 
terytorialnego lub 
innych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finans6w publicznych 
oraz innych um6w 0 

podobnym charakterze 275.000,00 273.950,88 99,6 
0830 Wplywy z uslug 90.000,00 100.562,30 111,7 
0870 Wplywy ze sprzeda.zy 

skladnik6w 
majettkowych 90.400,00 169.642,77 187,6 

0920 Pozostale odsetki 481,20 
0970 Wplywy z r6.znych 6.189,25 

dochod6w 
6298 Srodki na 

dofinansowanie 
wlasnych inwestycji 
gmin (zwietzk6w 
gmin), powiat6w 
(zwictZk6w powiat6w), 
samorzetd6w 
wojew6dztw, 
pozyskane z innych 
zr6del 114.481,00 115.440,00 100,8 

4. 710 Dzialalnosc uslugowa 14.520,00 
71014 Opracowania 

geodezyjne i 
kartograjiczne 14.520,00 

0970 Wplywy z r6.znych 
dochod6w 14.520,00 

5. 750 Administracja 
publiczna 164.312,00 167.593,55 102,0 

75011 Urz~dy wojew6dzkie 127.768,00 126.668,00 99,1 
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2010 	 Dotacje celowe 
otrzymane z budZetu 
paiistwa na realizacj~ 
zadaii biez~cych z 
zakresu administracji 
rz~dowej oraz innych 
zleconych gminie 
(zwi~kom gmin) 
ustawami 	 126.668,00 126.668,00 100,0 

2360 	 Dochody jednostek 
samorz~du 
terytorialnego 

zwi~zane z rea1izacj~ 


zadaii z zakresu 

administracji rz~dowej 


oraz innych zadaii 

zleconych ustawami 1.100,00 


75045 Kwalifikacje wojskowe 2.268,00 768,00 33,9 
2010 	 Dotacje celowe 

otrzymane z budzetu 
paiistwa na realizacj~ 
zadaii biez~cych z 
zakresu administracji 
rz~dowej oraz innych 
zleconych gminie 
(zwi~zkom gmin) 
ustawami 	 768,00 768,00 100,0 

2320 	 Dotacje celowe 
otrzymane z powiatu 
na zadania biez~ce 
realizowane na 
podstawie porozumieii 
(um6w) mi~dzy 
jednostkami samorz~du 
terytorialne go 	 1.500,00 

75056 Spis powszechny i inne 34.276,00 34.276,00 100,0 
2010 	 Dotacje celowe 

otrzymane z budzetu 
paiistwa na realizacj~ 
zadaii biez~cych z 
zakresu administracji 
rz~dowej oraz innych 
zleconych gminie 
(zwi~zkom gmin) 
ustawami 34.276,00 34.276,00 10~,0 

I 

i 
, I , 
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75075 Promocja jednostek 
samorzqdu 
terytorialnego 5.880,00 

0970 Wplywy z r6znych 
dochodow 5.880,00 --

75095 Pozostala dzialalnose 1,55 
2360 Dochody jednostek 

samorz~du 
terytorialnego 
zwi~zane z realizacj~ 
zadati z zakresu 
administracji rz~dowej 
oraz innych zadan 
zleconych ustawami 1,55 

6. 751 Urz~dy naczelnych 
organow wladzy 
pailstwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
s~downictwa 105.747,00 80.651,00 76,3 

75101 Urziidy naczelnych 
organ6w wladzy 
panstwowej, kontroli i 
ochrony prawa 3.367,00 3.367,00 100,0 

2010 Dotacje celowe 
otrzymane z budZetu 
patistwa na realizacj~ 
zadati biez~cych z 
zakresu administracj i 
rz~dowej orazinnych 
zadati zleconych 
gminie (zwi~zkom 
gmin) ustawami 3.367,00 3.367,00 10'0,0 

75107 Wybory Prezydenta 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 47.020,00 46.075,00 98,0 

2010 Dotacje celowe 
otrzymane z budZetu 
patistwa na realizacj ~ 
zadati biez~cych z 
zakresu administracji 
rz~dowej oraz innych 
zadati zleconych 
gminie (zwiq,zkom 
gmin) ustawami 47.020,00 46.075,00 9~,0 



11 


75109 Wybory do rad gmin, 
radpowiatow i 
sejmikow wojewodztw, 
11Ybory wojtow, 
burmistrzow i 
prezydentow miast oraz 
referenda gminne, 
powiatowe i 
wojewodztw 55.360,00 31.209,00 :j6,4 

2010 Dotacje celowe 
otrzymane z budZetu 
pailstwa na rea1izacj~ 
zadail biez'!:.cych z 
zakresu administracji 
rz'!:.dowej orazinnych 
zadan zleconych 
groinie (zwi¢om 
groin) ustawami 55.360,00 31.209,00 56,4 

7. 754 Bezpieczenstwo 
publiczne i ocbrona 
przeciwpozarowa 100.000,00 100.000,00 100,0 

75478 Usuwanie skutkOw 
klf{;sk iywiolowych 100.000,00 100.000,00 100,0 

2030 Dotacje celowe 
otrzymane z budi:etu 
pailstwa na realizacj~ 
wlasnych zadail 
biez'!:.cych groin 
(zwi¢6w groin) 100.000,00 100.000,00 10P,0 

8. 756 Docbody od os6b 
prawnycb od os6b 
fizycznycb i od innycb 
jednostek nie 
posiadajqcycb 
osobowosci prawnej 
oraz wydatki 
zwiqzane z icb 
poborem 10.817.400,00 11.335.603,18 10~,8 

75601 Wplywy z podatku 
dochodowego od osob 
jizycznych 6.000,00 9.081,36 151,3 
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0350 Podatek od dzialalnosci 

0910 

gospodarczej os6b 
fizycznych,oplacanych 
w formie karty 
podatkowej 
Odsetki od 

6.000,00 9.006,36 150,1 

75615 

0310 

nieterminowych wplat 
z tytulu podatk6w i 
oplat 
Wplywy z podatku 
rolnego, podatku 
lesnego, podatku od 
czynnosci 
cywilnoprawnych, 
podatk6w i oplat 
lokalnych od os6b 
prawnych i innych 
jednostek 
organizacyjnych 
Podatek od 

2.307.400,00 

75,00 

2.327.510,70 100,9 

nieruchomosci 2.167.400,00 2.172.732,00 100,2 
0320 
0330 
0340 

Podatek rolny 
Podatek lesny 
Podatek od srodk6w 

65.000,00 
6.000,00 

63.703,00 
5.641,00 

98,0 
94,0 

0500 

0910 

transportowych 
Podatek od czynnosci 
cywilnoprawnych 
Odsetki od 

48.000,00 

20.000,00 

51.443,00 

33.014,00 

107,2 

165,1 

75616 

0310 

nieterminowych wplat 
z tytulu podatk6w i 
oplat 
Wplywy z podatku 
rolnego, podatku 
lesnego, podatku od 
spadk6w i darowizn, 
podatku od czynnosci 
cywilnoprawnych oraz 
podatk6w i oplat 
lokalnych od os6b 
jizycznych 
Podatek od 

1.000,00 

2.384.000,00 

977,70 

2.643.158,38 

~7,8 

110,9 

0320 
0330 
0340 

nieruchomosci 
Podatek rolny 
Podatek lesny 
Podatek od srodk6w 
transportowych 

1.000.000,00 
957.000,00 

9.000,00 

180.000,00 

1.109.229,53 
1.028.537,64 

8.564,40 

203.396,68 

110,9 
107,5 
9~,2, 

Ii 
113,0 

, I 
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0360 Podatek od spadk6w i 
darowizn 15.000,00 26.548,00 177,0 

0500 Podatek od czynnosci 
cywilnoprawnych 200.000,00 231.215,00 115,6 

0690 Wplywy z r6.znych 
oplat 3.000,00 

0910 Odsetki od 
nietenninowych wplat 
z tytulu podatk6w i 
oplat 20.000,00 35.667,13 178,3 

75618 Wplywy z innych oplat 
stanowiqcych dochody 
jednostek samorzqdu 
terytorialnego na 
podstawie ustaw 220.000,00 240.088,55 109,1 

0410 Wplywy z oplaty 
skarbowej 35.000,00 38.859,45 11i1,0 

0460 Wplywy z oplaty 
eksploatacyjnej 35.000,00 55.050,58 157,3 

0480 Wplywy z oplaty za 
zezwolenia na sprzedaz 
alkoholu 150.000,00 145.847,86 97,2 

0970 Wplywy z r6znych 
dochod6w 330,66 

75621 Udzialy gmin w 
podatkach 
stanowiqcych dochod 5.900.000,00 6.115.764,19 103,6 
budzetu panstwa 

0010 Podatek dochodowy od 
os6b fizycznych 5.750.000,00 5.918.831,00 102,9 

0020 Podatek dochodowy od 
os6b prawnych 150.000,00 196.933,19 131,3 

9. 758 R6zne rozliczenia 23.642.913,00 23.681.703,87 10(),2 
75801 CZf/.sc oswiatowa 

subwencji ogolnej dla 
jednostek samorzqdu 
terytorialnego 16.506.935,00 16.506.935,00 100,0 

2920 Subwencje og61ne z 
budzetu pafistwa 16.506.935,00 16.506.935,00 100,0 

75807 CZf/.sc wyrownawcza 
subwencji ogolnej dla 
gmin 7.055.978,00 7.055.978,00 10(),0 

2920 Subwencje og61ne z , 
budZetu pafistwa 7.055.978,00 7.055.978,00 10(j),0

I, 

I 
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75814 R6:tne rozliczenia 
finansowe 80.000,00 118.790,87 148,5 

0740 Wplywy z dywidend 172,00 
0920 Pozostale odsetki 80.000,00 112.947,79 141,2 
0970 Wplywy z r6:mych 

dochod6w 5.671,08 

10. 801 Oswiata i wychowanie 2.094.027,00 1.887.325,84 ~O,l 
80101 Szkoly podstawowe 818.027,00 589.200,38 72,0 

0690 Wplywy z r6znych 
oplat 52,00 --

0830 Wplywy z uslug 1.549,54 
0920 Pozostale odsetki 12,40 
0970 Wplywy z r6:mych 

dochod6w l3.600,00 13.125,96 96,5 
2030 Dotacje celowe 

otrzymane z budZetu 
paiistwa na realizacj~ 
zadaii biez'lcych gmin 
(zwi'lzk6w gmin) 53.900,00 53.900,00 100,0 

6207 Dotacje celowe w 
ramach program6w 
finansowanych z 
udzialem srodk6w 
europejskich oraz 
srodk6w 0 kt6rych 
mowa wart. 5 ust 1 
pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub platnosci w ramch 
budZetu srodk6w 
europejskich 550.527,00 320.560,48 5~,2 

6330 Dotacje celowe 
otrzymane z budZetu 
paiistwa na realizacj~ 
inwestycji i zakup6w 
inwestycyjnych 
wlasnych gmin 
(zwi£t.zk6w gmin) 200.000,00 200.000,00 100',0 

80104 Przedszkola 794.400,00 877.537,30 110,5 
0830 Wplywy z uslug 790.000,00 842.891,80 106,7 
0970 Wplywy z r6znych 

dochod6w 4.400,00 34.645,50 787,40 
80110 Gimnazja 10.639,40 

0970 Wplywy z r6:mych 
dochod6w 10.639,40 

80130 Szkoly zawodowe 202,00 
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0690 Wplywy z r6Znych 
oplat 202,00 

80148 Stol6wki szkolne i 
przedszkolne 480.000,00 408.146,76 85,0 

0830 Wplywy z uslug 480.000,00 280.929,44 58,5 
0970 Wplywy z r6Znych 

dochod6w 127.217,32 --

II. 852 Pomoc spoleczna 7.127.120,00 7.087.121,08 99,4 
85212 Swiadczenia rodzinne, 

zaliczka alimentacyjna 
oraz skladki na 
ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia 
spolecznego 6.199.600,00 6.174.412,05 99,6 

2010 Dotacje celowe 
otrzymane z budZetu 
paflstwa na rea1izacj~ 
zadafl biez'lcych z 
zakresu administracji 
rZ'ldowej oraz innych 
zadafl zleconych 
gminie (zwi£tZkom 
gmin) ustawami 6.169.600,00 6.142.878,76 9~,6 

2360 Dochody jednostek 
samorz'ldu 
terytorialnego 
zwi£lZanego z realizacj'l 
zadafl z zakresu 
administracji rZ'ldowej 
oraz innych zadafl 
zleconych ustawami 30.000,00 31.533,29 105,1 

85213 Skladki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne oplacane za 
osoby pobierajqce 
niekt6re swiadczenia z 
pomocy spolecznej 
niekt6re .swiadczenie 
rodzinne oraz za osoby 
uczestniczqce w 9.200,00 8.903,64 96,,8 
zaj~ciach w centrum 
integracj i spolecznej 
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2010 	 Dotacje celowe 

otrzymane z budZetu 

pafistwa na realizacj~ 


zadafi biez'lcych z 

zakresu administracj i 

rZ'ldowej oraz innych 

zadafi zleconych 

gminie (zwi¢om 

gmin) ustawami 2.750,00 2.453,64 ,
892, 

2030 	 Dotacje celowe 
otrzymane z budzetu 
pafistwa na realizacj~ 
wlasnych zadafi 
biez'lcych gmin 
(zwi¢6w gmin) 6.450,00 6.450,00 100,0 

85214 	 Zasilki i pomoc w 
naturze oraz skladki na 
ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 62.776,00 62.776,00 100,0 

2030 	 Dotacje celowe 
otrzymane z budzetu 
pafistwa na realizacj~ 
wlasnych zadafi 
biez'lcych gmin 
(zwi'lZk6w gmin) 62.776,00 62.766,00 100,0 

85216 	 Zas ilki stale 83.844,00 83.842,00 100,0 
2030 	 Dotacje celowe 

otrzymane z budZetu 
pafistwa na realizacj~ 
wlasnych zadafi 
biez'lcych gmin 
(zwi¢6w gmin) 83.844,00 83.842,00 100,0 

85219 	 Osrodki pomocy 
spolecznej 470.367,00 452.149,39 96,1 

0927 Pozostale odsetki 1,67 :--
0928 Pozostale odsetki 0,11 --
2007 Dotacje celowe w 

ramach program6w 

finansowanych z 

udzialem srodk6w 

europej skich oraz 

srodk6w 0 kt6rych 

mowa art. 5 ust 1 pkt 3 

oraz ust 3 pkt 5 i 6 

ustawy lub platnosci w 

ramach budzetu 
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srodk6w europejskich 
2009 	 Dotacje celowe w 

ramach program6w 
finansowanych z 
udzialem srodk6w 
europejskich oraz 
srodk6w 0 kt6rych 
mowa art. 5 ust 1 pkt 3 
oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w 
ramach budZetu 
srodk6w europejskich 

2030 	 Dotacje celowe 
otrzymane z budZetu 
panstwa na realizacj~ 
wlasnych zadail 
biei:~cych gmin 
(zwi¢6w gmin) 

85228 Uslugi opiekw1.cze i 
specjalistyczne uslugi 
opiekuncze 

0830 Wplywy z uslug 
0970 Wplywy z r6i:nych 

dochod6w 
2010 Dotacje celowe 

otrzymane z budZetu 
pailstwa na realizacj~ 
zadan biei:~cych z 
zakresu administracji 
rz~dowej orazinnych 
zadan zleconych 
gminie (zwiflZkom 
gmin) 

85278 Usuwanie skutk6w 
klt;.sk zywiolowych 

2010 Dotacje celowe 
otrzymane z budZetu 
panstwa na realizacj~ 
zadail biei:~cych z 
zakresu administracji 
rz~dowej oraz innych 
zadan zleconych 
gminie (zwi~zkom 
gmin) 

85295 Pozos tala dzialalnosc 

204.000,00 


10.800,00 

255.567,00 

54.000,00 
30.000,00 

24.000,00 

8.000,00 

8.000,00 
239.333,00 

186.696,69 91,5 


9.883,92 915, , 

255.567,00 100,0 

59.705,00 11(J,6 
31.683,95 100,6 

5.281,05 

22.740,00 947, , 

6.000,00 75,0 

6.000,00 75' 0 
" 

239.333,00 100,0 
! ; 
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2010 Dotacje celowe 
otrzymane z budi:etu 
pafistwa na realizacj~ 
zadafi biei:~cych z 
zakresu administracj i 
rz~dowej oraz innych 
zadafi zleconych 
gminie (zwi~zkom 
gmin) 6.000,00 6.000,00 100,0 

2030 Dotacje celowe 
otrzymane z budi:etu 
pafistwa na realizacj~ 
wlasnych zadafi 
biei:~cych gmin 
(zwi~k6w gmin) 233.333,00 233.333,00 100,0 

12. 854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 598.461,00 593.344,82 99,1 

85415 Pomoc materialna dla 
uczni6w 128.076,00 127.107,61 99,2 

2030 Dotacje celowe 
otrzymane z budZetu 
pafistwa na realizacj~ 
wlasnych zadafi 
biei:~cych gmin 
(zwi~zk6w gmin) 128.076,00 127.107,61 992, 

85495 Pozostala dzialalnosc 470.385,00 466.237,21 99,1 
0927 Pozostale odsetki 7,27 
0929 Pozostale odsetki 1,29 
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 budi:etu 
srodk6w europejskich 365.420,00 365.419,47 100,0 

2008 Dotacje celowe w 
ramach projekt6w 
finansowanych z 
udzialem srodk6w 
europejskich oraz 
srodk6w, 0 kt6rych 
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rnowa wart. 5 ust 1 pkt 
3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy lub platnosci w 
rarnach budzetu 
srodk6w europejskich 34.407,00 34.415,35 100,0 

2009 Dotacje celowe w 
rarnach projekt6w 
finansowanych z 
udzialern srodk6w 
europejskich oraz 
srodk6w, 0 kt6rych 
rnowa wart. 5 ust 1 
pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 
6 ustawy lub platnosci 
w rarnach budzetu 
srodk6weuropejskich 70.558,00 66.393,83 94,1 

13. 	 900 Gospodarka 
komunalna i ochrona 
srodowiska 535.373,00 229.173,63 42,8 

90001 Gospodarka sciekowa i 
ochrona wad 	 507.373,00 195.608,35 38,6 

0920 Pozostale odsetki 	 3,21 
0928 Pozostale odsetki 	 0,98 
0960 Otrzyrnane spadki, 

zapisy i darowizny w 
postaci pieni~Znej 350.000,00 54.000,00 15,4 

6298 Srodki na 
dofinansowanie 
wlasnych inwestycji 
gmin (zwi'lZk6w 
gmin), powiat6w 
(zwi'lzk6w powiat6w), 
sarnorz'ld6w 
wojew6dztw 
pozyskane z innych 
zr6del 	 91.594,00 141.604,16 154,6 



20~ 

• 	 6299 Srodki na 
dofinansowanie 
wlasnych inwestycji 
gmin (zwi~zk6w 
gmin), powiat6w 
(zwi~zk6w powiat6w), 
samorz~d6w 
wojew6dztw 
pozyskane z innych 
zr6del 65.779,00 

90019 Wplywy i wydatki 
zwiqzane z 
gromadzeniem srodk6w 
z oplat i kar za 
korzystanie ze 
srodowiska 	 28.000,00 33.565,28 119,9 

0690 	 Wplywy z r6mych 28.000,00 33.565,28 119,9 
oplat 
Razem: 	 45.909.257,00 45.997.362,24 100,2 


