
WOJT GMINY LANCUT 
"'\ 7 -1no Lal1cul 

ul. Mickiewi za 2 a Zalctcznik Nr 1 
do sprawozdania 
z wykonania budzetu 
za 2011 r. 

Realizacja dochodow gminy za 2011 r. 

Lp. Dzial Nazwa dzialu 

1. 010 Rolnictwo i lowiectwo 
a) dochody biez'lce, w tym: 
- dotacje celowe zwi'lzane 
z realizacj'l zadaiJ. z zakresu 
administracji rZ'ldowej i 
innych zleconych gminie 
ustawami 
- wplywy z czynszu za 
obwody lowieckie 

2. 600 Transport i I~cznosc 
a) dochody biez'lce, w tym: 
- otrzymane darowizny na 
remont drogi w Soninie 
- dotacje z Gminy 
Chmielnik do realizacji 
drogi Handz16wka
Zabrat6wka 
- dofinansowanie z FOGR 
do drogi w Cierpisz 
b) dochody maj'ltkowe, 
wtym: 
- dotacje celowe z budzetu 
panstwa na realizacje drogi 
w Handz16wce 
- dotacje celowe na 
usuwanie skutk6w powodzi 
w Wysokiej 
- dotacje ze srodk6w 
unijnych zwrot srodk6w 
za roboty na drodze 
w Kraczkowej w 2010 f.. 

3. 700 Gospodarka 
mieszkaniowa 
a) dochody biez'lce, w tym: 
- wplywy z oplat za 
wieczyste uzytkowanie 

Plan po 

zmianach 


160.878,00 
160.878,00 
160.878,00 

2.421.538,00 
21.000,00 

21.000,00 

2.400,538,00 

979.600,00 

200.000,00 

1.220.938,00 

402.000,00 

372.000,00 
2.000,00 

Wykonanie 

161.730,16 
161.730,16 
160.877,29 

% 
realizacji 

100,5 
100,5 
100,0 

852,87 

2.544.804,15 
140.546,29 

5.000,00 

119.546,29 

105,1 
669,27 

21.000,00 

2.399.257,86 

979.600,00 

100,0 

96,2 

100,0 

200.000,00 100,0 

1.219.657,86 99,9 

443.710,81 

404.599,52 
1.978,28 

110,4 

110,4 
98,9 
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- dochody z najmu i 265.000,00 286.376,16 108,1 
dzierzawy skiadnik6w 
maj'l.tkowych 
- wplywy ze sprzedazy 405,00 
drzewa 
- wplywy z uslug (oplaty za 105.000,00 115.725,08 110,2 
ogrzewanie) 
- odsetki od nieterminowych 55,00 
wplat 
b) dochody maj'l.tkowe, 30.000,00 39.111,29 130,4 
wtym: 
- dochody zwi'l.zane ze 30.000,00 39.111,29 130,4 
sprzedaz'l. skiadnik6w 
maj'l.tkowych 

4. 710 Dzialalnosc uslugowa 26.308,00 
a) dochody biez'l.ce, w tym: 26.308,00 
- wplywy za rozgraniczenia 26.308,00 
grunt6w prowadzone przez 
gmm~ 

5. 750 Administracja publiczna 176.699,00 181.708,10 102,8 
a) dochody biez'l.ce, w tym: 176.699,00 181.708,10 102,8 
- dotacje celowe zwi'l.zane 157.729,00 157.728,80 100,0 
z realizacj'l. zadail z zakresu 
administracji rZ'l.dowej 
i innych zleconych gminie 
ustawami 
- wplywy za umieszczenie 5.000,00 
reklam na materialach 
promocyjnych 
- dochody zwi'l.zane 9,30 
z realizacj'l. zadail zleconych 
- dofinansowanie z srodk6w 18.970,00 18.970,00 
unijnych do wydanych 
materiaI6w promocyjnych 

6. 751 Urz~dy naczelnych 33.353,00 33.033,00 99,0 
organow wladzy 
panstwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
s~downictwa 
a) dochody biez'l.ce, w tym: 33.353,00 33.033,00 99,0 
- dotacje celowe zwi'l.zane 33.353,00 33.033,00 99,0 
z realizacj'l. zadail z zakresu 
administracji rZ'l.dowej 
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i innych zleconych gminie 
ustawami 

7. 756 Dochody od osob 
prawnych, od osob 
fizycznych i od innych 
jednostek nie 
posiadaj~cych osobowosci 
prawnej oraz wydatki 
zwi~zane z ich poborem 
a) dochody biez'lce, w tym: 
- 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 
- wplywy z oplaty za 
zezwolenia na sprzedaz 
alkoholu 
- wplywy z oplat za zaj~cie 
pasa drogowego 
- udzialy we wplywach z 
podatku dochodowego od 
os6b fizycznych 
- udzial we wplywach 
z podatku dochodowego 
od os6b prawnych 

8. 758 Rozne rozliczenia 
a) dochody biez'lce, w tym: 
- subwencja oswiatowa 
- subwencja wyr6wnawcza 
- uzupelnienie subwencji 
og6lnej 
- odsetki od srodk6w na 

12.213.245,00 

12.213.245,00 
9.000,00 

3.478.000,00 
1.060.000,00 

15.000,00 
230.000,00 

30.000,00 

230.000,00 

31.000,00 

35.000,00 

37.000,00 

166.000,00 

6.632.245,00 

160.000,00 

25.990.418,00 
25.990.418,00 
17.689.484,00 
7.530.324,00 

637.312,00 

80.000,00 

12.946.567,99 106,0 

12.946.567,99 106,0 
5.433,49 60,4 

3.569.524,06 102,6 
1.152.396,75 108,7 

16.068,20 107,1 
287.699,66 125,1 

38.058,00 126,9 

265.575,55 115,5 

42.130,60 135,9 

35.374,55 101,1 

52.154,21 141,0 

162.736,16 98,0 

1.095,89 

7.092.783,00 106,9 

225.537,87 141,0 

26.044.173,90 100,2 
26.044.173,90 100,2 
17.689.484,00 100,00 
7.530.324,00 100,0 

637.312,00 100,0 

98.877,84 123,6 
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rachunkach bankowych 
- rozliczenia z lat ubieglych 
(Urz£td Pracy) 
- dotacje celowe z budzetu 
zwrot srodk6w funduszu 
solecki ego z 2010 r. 

9. 801 Oswiata i wychowanie 
a) dochody biez£tce, w tym: 
- wplywy z odplatnosci za 
pobyt dzieci w 
przedszkolach 
- wplywy za wyzywienie 
- dotacje celowe na zadania 
wlasne 
- pozostale wplywy (oplaty 
za energi~, rozmowy 
telefoniczne, basen, 
wynajem budynk6w 
oswiatowych itp.) 
b) dochody maj£ttkowe, 
wtym: 
- dotacje celowe z budzetu 
panstwa na zadania wlasne 
(budowa sali gimnastycznej 
w Albigowej) 

10. 852 Pomoc spoleczna 
a) dochody biez£tce, w tym: 
- dotacje celowe zwi£tzane 
z realizacj£t zadan z zakresu 
administracji rz£tdowej 
i innych zleconych gminie 
ustawami 
- dotacje celowe na zadania 
wlasne 
- wplywy z odplatnosci za 
uslugi opiekuncze 
- dochody z tytulu 
swiadczen z funduszu 
alimentacyjnego 
- dofinansowanie unijne 
z Wojew6dzkiego Urz~du 
Pracy 
- otrzymane darowizny 

11. 854 Edukacyjna opieka 

53.298,00 

2.049.348,00 
1.549.348,00 

510.000,00 

1.030.000,00 
1.148,00 

8.200,00 

500.000,00 

500.000,00 

6.945.375,00 
6.945.375,00 
6.030.704,00 

676.076,00 

33.000,00 

30.000,00 

173.835,00 

1.760,00 
596.164,00 

34.878,06 

53.298,00 100,0 

1.912.905,15 93,3 
1.412.905,15 91,2 

517.933,13 101,6 

874.046,05 84,9 
902,00 78,6 

20.023,97 244,2 

500.000,00 100,0 

500.000,00 100,0 

6.922.769,58 99,7 
6.922.769,58 99,7 
6.007.600,80 99,6 

675.802,29 99,9 

31.301,71 94,8 

34.741,07 115,8 

171.563,71 98,7 

1.760,00 100,0 
576.041,20 96,6 
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wychowawcza 
a) dochody biez'tce, w tym: 596.164,00 576.041,20 96,6 
- dotacje celowe zwi'tzane 488.009,00 468.184,69 95,9 
z realizacj't projektow 
unijnych finansowanych 
z Wojewodzkiego Urz~du 
Pracy 
- dotacje celowe na zadania 108.155,00 107.856,51 99,7 
wlasne 

12. 900 Gospodarka komunalna i 2.008.975,00 2.502.059,32 124,5 
ochrona srodowiska 
a) dochody biez'tce 51.391,00 41.407,13 80,6 
- srodki z oplat i kar za 35.000,00 25 .726,23 73,5 
korzystanie ze srodowiska 
- dotacja z WFOSiGW na 16.391,00 15.680,90 95,7 
usuwanie azbestu 
b) dochody maj'ttkowe, 1.957.584,00 2.460.652,19 125,7 
wtym: 
- otrzymane darowizny 590.000,00 610.532,19 103,5 
(wplaty mieszkancow) 
- srodki na dofinansowanie 1.367.584,00 1.850.120,00 135,3 
inwestycj i pochodz'tce 
zRPO 
Og6lem: 52.997.993,00 54.295.811,36 102,4 
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Realizacja dochodow gminy w ukladzie dzial, rozdzial, paragraf 

Lp. Dzial, Nazwa dzialu, rozdzialu 

Rozdzial 

1. 010 Rolnictwo i lowiectwo 
01095 Pozos tala dzialalnose 

0750 Dochody z najrnu 
i dzierzawy skladnik6w 
rnaj'ltkowych Skarbu 
Panstwa, jednostek 
sarnorz£tdu terytorialnego 
lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finans6w publicznych oraz 
innych urn6w 0 podobnym 
charakterze 

2010 Dotacje celowe otrzyrnane 
z budzetu pans twa na 
realizacj~ zadan biez£tcych 
z zakresu adrninistracj i 
rZ£tdowej oraz innych 
zadan zleconych grninie 
(zwi£tzkorn grnin) 
ustawarni 

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

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

2310 Dotacje celowe otrzymane 
z grniny na zadania 
biez£tce realizowane na 
podstawie porozurnien 
( urn6w ) rni~dzy 
jednostkarni sarnorz£tdu 
terytorialnego 

2700 Srodki na dofinansowanie 
wlasnych zadail biez£tcych 
grnin (zwi£tzk6w grnin ) 
powiat6w ( zwi£tzk6w 
powiat6w ) sarnorz£td6w 
wojew6dztw pozyskane 
z innych ir6del 

Plan po 
zmianach 

160.878,00 
160.878,00 

Wykonanie 

161.730,16 
161.730,16 

852,87 

% 
realiza 

cji 
100,5 
100,5 

160.877,29 

2.421.538,00 
2.221.538,00 

2.544.804,15 
2.344.804,15 

5.000,00 

119.546,29 

105,1 
105,5 

21.000,00 21.000,00 100,0 
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6207 Dotacje ce10we w ramach 1.220.938,00 1.219.657,86 99,9 
programow finansowych 
z udzialem srodkow 
europejskich oraz srodkow 
o ktorych mowa wart. 5 
ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 
i 6 ustawy, lub platnosci 
w ramach budzetu 
srodkow europejskich 

6330 Dotacje celowe otrzymane 979.600,00 979.600,00 100,0 
z budzetu pailstwa na 
realizacj~ inwestycji i 
zakupow inwestycyjnych 
wlasnych gmin 
( zwi£tzkow gmin ) 

60078 Usuwanie skutk6w kl~sk 200.000,00 200.000,00 100,0 
tywiolowych 

2030 Dotacje celowe otrzymane 200.000,00 200.000,00 100,0 
z budzetu pailstwa na 
realizacj~ wlasnych zadail 
biez£tcych gmin 

3. 700 Gospodarka 402.000,00 443.710,81 110,4 
mieszkaniowa 

70005 Gospodarka gruntami 402.000,00 443.710,81 110,4 
i nieruchomosciami 

0470 W plywy z oplat za zarz£td, 2.000,00 1.978,28 98,9 
uZytkowanie 
i uzytkowanie wieczyste 
nieruchomosci 

0750 Dochody z najmu i 265.000,00 286.376,16 108,l 
dzierzawy skladnikow 
maj£ttkowych skarbu 
Pailstwa, jednostek 
samorz£tdu terytorialnego 
lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finansow publicznych oraz 
innych umow 0 podobnym 
charakterze 

0830 Wplywy z usrug 105.000,00 115.725,08 110,2 
0870 Wplywy ze sprzedaZy 30.000,00 39.111,29 130,4 

skladnikow maj£ttkowych 
0920 Pozostale odsetki 55,00 
0970 Wplywy z roznych 465,00 

dochodow 
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4. 710 Dzialalnosc uslugowa 26.308,00 
71014 Opracowania geodezyjne 26.308,00 

i kartograjiczne 
0970 Wplywy z roznych 26.308,00 

dochodow 

5. 750 Administracja publiczna 176.699,00 181.708,10 102,8 
75011 Urz~dy wojew6dzkie 126. 719,00 126.719,00 100,0 
2010 Dotacje celowe otrzymane 126.719,00 126.719,00 100,0 

z budzetu panstwa na 
reaIizacj~ zadail biez~cych 
z zakresu administracji 
rz~dowej oraz innych 
zleconych gminie 
(zwi~zkom gmin) 
ustawami 

75045 Kwalifikacje wojskowe 717,00 716,80 100,0 
2010 Dotacje celowe otrzymane 717,00 716,80 100,0 

z budzetu pans twa na 
realizacj~ zadan biez~cych 
z zakresu administracji 
rz~dowej oraz innych 
zIeconych gminie 
(zwi~zkom gmin) 
ustawami 

75056 Spis powszechny i inne 30.293,00 30.293,00 100,0 
2010 Dotacje celowe otrzymane 30.293,00 30.293,00 100,0 

z budzetu pailstwa na 
realizacj~ zadan biez~cych 
z zakresu administracji 
rz~dowej oraz innych 
zIeconych gminie 
(zwi~zkom gmin) 
ustawami 

75075 Promocja jednostek 18.970,00 23.970,00 126,4 
samorzqdu terytorialnego 

0970 Wplywy z roznych 5.000,00 
dochodow 

2708 Srodki na dofinansowanie 18.970,00 18.970,00 100,0 
wlasnych zadafl biez~cych 
gmin ( zwi~zkow gmin ), 
powiatow ( zwi~zkow 
powiatow ) samorz~dow 
wojewodztw pochodz~ce 
z innych :irodel 

75095 Pozos tala dzialalnosc 9,30 
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2360 Dochody jednostek 9,30 
samorz~du terytorialnego 
zwi~zane z realizacj~ 
zadan z zakresu 
administracj i rZ'ldowej 
oraz innych zadan 
zleconych ustawami 

6. 751 Urz~dy naczelnych 33.353,00 33.033,00 99,0 
organow wladzy 
panstwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz 
s~downictwa 

75101 Urz~dy naczelnych 3.393,00 3.393,00 100,0 
organow wladzy 
panstwowej, kontroli 
i ochrony prawa 

2010 Dotacje celowe otrzymane 3.393,00 3.393,00 100,0 
z budzetu pans twa na 
realizacj~ zadan biez'lcych 
z zakresu administracj i 
rZ'ldowej oraz innych 
zadan zleconych gminie 
(zwi'lzkom gmin) 
ustawami 

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 29.960,00 29.640,00 98,9 
2010 Dotacje celowe otrzymane 29.960,00 29.640,00 98,9 

z budzetu panstwa na 
realizacj~ zadan biez'lcych 
z zakresu administracji 
rZ'ldowej oraz innych 
zadan zleconych gminie 
(zwi'lzkom gmin) 
ustawami 

7. 756 Dochody od osob 12.231.245,00 12.946.567,99 105,8 
prawnych od osob 
fizycznych i od innych 
jednostek nie 
posiadaj~cych 

osobowosci prawnej oraz 
wydatki zwi~zane z ich 
poborem 

75601 Wplywy z podatku 9.000,00 5.540,38 61,6 
dochodowego od os6b 
jizycznych 
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0350 	 Podatek od dzialalnosci 9.000,00 5.433,49 60,4 
gospodarczej os6b 
fizycznych, oplacanych 
w fonnie karty podatkowej 

0910 	 Odsetki od 106,89 

nieterminowych wplat 

z tytulu podatk6w i oplat 


75615 	 Wplywy z podatku rolnego, 2.465.000,00 2.517.452,83 102,1 
podatku lesnego, podatku 
od czynnosci 
cywilnoprawnych, 
podatk6w i opiat lokalnych 
od os6b prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

0310 Podatek od nieruchomosci 2.308.000,00 2.346.416,00 101,7 
0320 Podatek roIny 70.000,00 67.554,00 96,5 
0330 Podatek lesny 6.000,00 6.472,00 107,9 
0340 Podatek od srodk6w 50.000,00 42.791,00 85,6 

transportowych 
0500 Podatek od czynnosci 30.000,00 22.622,00 75,4 

cywilnoprawnych 
0910 	 Odsetki od 1.000,00 1.597,83 159,8 

nietenninowych wplat z 
tytulu podatk6w i oplat 

75616 	 Wplywy z podatku rolnego, 2.709.000,00 2.853.893,10 105,3 
podatku leSnego, podatku 
od spadk6w i darowizn, 
podatku od czynnosci 
cywilnoprawnych oraz 
podatkOw i opiat lokalnych 
od os6b jizycznych 

0310 Podatek od nieruchomosci 1.170.000,00 1.193.1 08,06 102,0 
0320 Podatek roIny 1.090.000,00 1.084.842,75 99,5 
0330 Podatek lesny 9.000,00 9.596,20 106,6 
0340 Podatek od srodk6w 180.000,00 244.908,66 136,1 

transportowych 
0360 Podatek od spadk6w 30.000,00 38.058,00 126,9 

i darowizn 
0500 Podatek od czynnosci 200.000,00 242.953,55 121,5 

cywilnoprawnych 
0910 	 Odsetki od 30.000,00 40.425,88 134,7 

nieterminowych wplat 
z tytulu podatk6w i oplat 

75618 	 Wplywy z innych opiat 283.000,00 251.360,81 88,8 
stanowiqcych dochody 
jednostek samorzqdu 
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terytoriainego na 
podstawie ustaw 

0410 Wplywy z oplaty 
skarbowej 

0460 W plywy z oplaty 
eksploatacyjnej 

0480 W plywy z oplaty za 
zezwolenia na sprzedaz 
alkoholu 

0490 Wplywy z innych 
lokalnych oplat 
pobieranych przez 
jednostki samorz'l.du 
terytorialnego na 
podstawie odr~bnych 
ustaw 

75621 Udzialy gmin w podatkach 
stanowiqcych doch6d 
budietu panstwa 

0010 Podatek dochodowy 
od os6b fizycznych 

0020 Podatek dochodowy 
od os6b prawnych 

9. 758 R6zne rozliczenia 
75801 Cz~H: oswiatowa 

subwencji og6inej dia 
jednostek samorzqdu 
terytoriainego 

2920 Subwencje og61ne 
z budzetu panstwa 

75802 Uzupelnienie sUbwencji 
og61nej dla jednostek 
samorz'l.du terytorialnego 

2750 Srodki na uzupelnienie 
dochod6w gmin 

75807 Cz~sc wyr6wnawcza 
subwencji og6inej dia 
gmin 

2920 Subwencje og61ne 
z budzetu panstwa 

75814 R6ine rozliczenia 
finansowe 

0920 Pozostale odsetki 
0970 Wplywy z r6znych 

dochod6w 

35.000,00 


37.000,00 


166.000,00 


6.792.245,00 

6.632.245,00 

160.000,00 

25.990.418,00 
17.689.484,00 

17.689.484,00 

637.312,00 

637.312,00 

7.530.324,00 

7.530.324,00 

133.298,00 

80.000,00 

35.374,55 101,1 

52.154,21 140,9 

162.736,16 98,2 

1.095,89 

7.318.320,87 107,7 

7.092.783,00 106,9 

225.537,87 140,9 

26.044.173,90 100,2 
17.689.484,00 100,0 

17.689.484,00 100,0 

637.312,00 100,0 

637.312,00 100,0 

7.530.324,00 100,0 

7.530.324,00 100,0 

187.053,90 140,3 

98.877,84 123,6 
34.878,06 
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2030 Dotaeje eel owe otrzyrnane 53.298,00 53.298,00 100,0 
z budzetu panstwa na 
realizaej~ wlasnyeh zadan 
biez~eyeh gmin 
(zwictZk6w grnin ) 

10. 801 Oswiata i wychowanie 2.049.384,00 1.912.905,15 93,3 
80101 Szkoly podstawowe 503.700,00 509.189,08 101,1 

0750 Doehody z najrnu 3.700,00 3.700,00 100,0 
i dzierzawy skladnik6w 
maj~tkowyeh Skarbu 
Pailstwa, jednostek 
samorz~du terytorialnego 
lub innyeh jednostek 
zaliezanyeh do sektora 
finansow publieznyeh oraz 
innyeh umow 0 podobnym 
eharakterze 

0830 Wplywy z uslug 1.933,59 
0970 Wplywy z r6znyeh 3.555,49 

doehodow 
6330 Dotaeje eel owe otrzymane 500.000,00 500.000,00 

z budZetu panstwa na 
realizaej~ inwestyeji i 
zakupow inwestyeyjnyeh 
wlasnyeh gmin (zwi~zkow 
gmin) 

80104 Przedszkola 980.660,00 945.043,02 96,4 
0830 Wplywy z uslug 980.000,00 902.681,23 92,1 
0970 Wplywy z r6znyeh 660,00 42.361,79 6418,3 

doehodow 
80110 Gimnazja 2.000,00 8.624,89 431,2 

0690 Wplywy z rotnych oplat 44,00 
0870 Wplywy ze sprzedaty 2.000,00 1.960,00 98,0 

skladnikow majqtkowych 
0970 Wplywy z r6znyeh 6.620,89 

doehodow 
80130 Szkoly zawodowe 1.840,00 2.068,00 112,4 

0690 Wplywy z r6znyeh oplat 228,00 
0750 Doehody z najmu 1.840,00 1.840,00 100,0 

i dzierzawy skladnik6w 
maj~tkowyeh Skarbu 
Pailstwa, jednostek 
samorz~du terytorialnego 
lub innyeh jednostek 
zaliezanyeh do sektora 
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finansow publicznych oraz 
innych umow 0 podobnym 
charakterze 

80148 Stolowki szkolne i 
przedszkolne 

0830 Wplywy z uslug 
0970 Wplywy z roznych 

dochodow 
80195 Pozos tala dzialalnosc 

2030 Dotacje celowe otrzymane 
z budzetu panstwa na 
realizacj~ wlasnych zadan 
biez£tcych gmin 
( zwi£tzkow gmin ) 

11. 852 ~omoc spoleczna 
85212 Swiadczenia rodzinne, 

zaliczka alimentacyjna 
oraz skladki na 
ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia 
sp ole czn ego 

2010 Dotacje celowe otrzymane 
z budzetu pailstwa na 
realizacj~ zadail biez£tcych 
z zakresu administracji 
rz£tdowej oraz innych 
zadan zleconych gminie 
(zwi£tzkom gmin) 
ustawami 

2360 Dochody jeclnostek 
samorz£tdu terytorialnego 
zwi£tzanego z realizacj£t 
zadan z zakresu 
administracji rz£tdowej 
oraz innych zadan 
zleconych ustawami 

85213 Skladki na ubezpieczenie 
zdrowotne oplacane za 
osoby pobierajqce niektore 
swiadczenia z pomocy 
spolecznej niektore 
swiadczenie rodzinne oraz 
za osoby uczestniczqce 
w zaj~ciach w centrum 
integracji spolecznej 

560.000,00 

560.000,00 

1.148,00 
1.148,00 

6.945.375,00 
5.988.000,00 

5.958.000,00 

30.000,00 

9.004,00 

447.078,16 79,8 

297.612,98 53,1 
149.465,18 

902,00 78,6 
902,00 78,6 

6.922.769,58 99,7 
5.972.286,99 99,7 

5.937.545,92 99,6 

34.741,07 115,8 

8.862,20 98,4 
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2010 	 Dotacje celowe otrzymane 3.804,00 3.662,88 96,3 
z budzetu panstwa na 
realizacjct? zadan biez~cych 
z zakresu administracji 
rz~dowej oraz innych 
zadan zleconych gminie 
(zwi~zkom gmin) 
ustawami 

2030 	 Dotacje celowe otrzymane 5.200,00 5.199,32 100,0 
z budzetu panstwa na 
realizacjct? wlasnych zadan 
biez~cych gmin 
(zwi~zk6w gmin) 

85214 	 Zasilki i pomoc w naturze 50.060,00 50.040,10 100,0 
oraz skladki na 
ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe 

0960 	 Otrzymane spadki, zapisy 1.760,00 1.760,00 100,0 
i darowizny w formie 
pieni~tnej 

2030 	 Dotacje celowe otrzymane 48.300,00 48.280,10 99,9 
z budzetu panstwa na 
realizacjct? wlasnych zadan 
biez~cych gmin 
(zwi~zk6w gmin) 

85216 	 Zasilki stale 57.533,00 57.279,87 99,6 
2030 	 Dotacje celowe otrzymane 57.533,00 57.279,87 99,6 

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

85219 	 Osrodki pomocy 467.718,00 465.446,71 99,5 
spolecznej 

0927 Pozostale odsetki 3,35 
0928 Pozostale odsetki 0,18 
2007 Dotacje celowe w ramach 165.095,00 162.934,33 98,7 

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 


2009 	 Dotacje celowe w ramach 8.740,00 8.625,85 98,7 
program6w finansowanych 
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z udzialem srodk6w 
europejskich oraz srodk6w 
o kt6rych mow a 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 pailstwa na 
realizacj~ wlasnych zadail 
biezetcych gmin 
(zwietzk6w gmin) 

85228 Uslugi opiekw1cze 
i specjalistyczne uslugi 
opiekuncze 

0830 Wplywy z usrug 
0970 Wplywy z r6znych 

dochod6w 
2010 Dotacje celowe otrzymane 

z budzetu pailstwa na 
realizacj~ zadail biezetcych 
z zakresu administracji 
rzetdowej oraz innych 
zadail zleconych gminie 
(zwietzkom gmin) 

85278 Usuwanie skutk6w kl~sk 
tywiolowych 

2010 Dotacje celowe otrzymane 
z budzetu pailstwa na 
realizacj~ zadail biezetcych 
z zakresu administracji 
rzetdowej oraz innych 
zadail zleconych gminie 
(zwietzkom gmin) 

85295 Pozos tala dzialalnosc 
2010 	 Dotacje celowe otrzymane 

z budzetu pailstwa na 
realizacj~ zadail biezetcych 
z zakresu administracj i 
rzetdowej oraz innych 
zadail zleconych gminie 
(zwietzkom gmin) 

293.883,00 

66.400,00 

33.000,00 

33.400,00 

22.500,00 

22.500,00 

271.1600 
13.000,00 

293.883,00 100,0 

64.693,71 97,4 

30.085,24 91,2 
1.216,47 

33 .392,00 100,0 

20.000,00 88,9 

20.000,00 88,9 

284.160,00 100,0 
13.000,00 100,0 
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Dotacje celowe otrzymane 
2030 z budzetu panstwa na 

realizacj~ wlasnych zadan 
biez<lcych gmin 
(zwi<lzk6w gmin) 

12. 854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

85415 Pomoc materia Ina dla 
uczniaw 

2030 Dotacje celowe otrzymane 
z budzetu panstwa na 
realizacj~ wlasnych zadan 
biez<lcych gmin 
(zwi<lzk6w gmin) 

85495 Pozos tala dzialalnosc 
0927 Pozostale odsetki 
0929 Pozos tale odsetki 
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 

2009 Dotacje celowe w ramach 
projekt6w finansowanych 
z udzialem srodk6w 
europejskich oraz 
srodk6w, 0 kt6rych mow a 
wart. 5 ust 1 pkt 3 oraz 
ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub 
platnosci w ramach 
budzetu srodk6w 
europejskich 

13. 900 Gospodarka komunalna 
i ochrona srodowiska 

90001 Gospodarka sciekowa 
i ochrona wad 

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

271.160,00 

596.164,00 

108.155,00 

108.155,00 

488.009,00 

411.268,00 

76.741,00 

2.008.975,00 

1.957.584,00 

590.000,00 

271.160,00 100,0 

576.041,20 96,6 

107.856,51 99,7 

107.856,51 99,7 

468.184,69 95,9 
4,14 
0,79 

395.917,94 96,3 

72.261,88 94,2 

2.502.059,32 124,5 

2.460.652,19 125,7 

610.532,19 103,5 
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6207 	 Dotacje celowe w ramach 1.367.584,00 1.850.120,00 135,3 
program6w finansowych 
z udzialem srodk6w 
europejskich oraz srodkow 
o ktorych mowa wart. 5 

ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 

i 6 ustawy, lub platnosci 

w ramach budZetu 

srodkow europejskich 


90003 	 Oczyszczanie miast i wsi 16.391,00 15.680,90 95,7 
2460 	 Srodki otrzymane od 16.391,00 15.680,90 95,7 

pozostalych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finansow publicznych na 
realizacj~ zadan bie~cych 
jednostek sektora finansow 
publicznych 

90019 	 Wplywy i wydatki 35.000,00 25.726,23 73,5 
zwiqzane z gromadzeniem 
srodk6w z oplat i kar za 
korzystanie ze srodowiska 

0690 	 Wplywy z roz.nych oplat 35.000,00 25.726,23 73,5 
Razem: 52.997.993,00 54.295.811,36 102,4 


