
Tabela 1a załącznlka Nr 1 do sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Gozd za2a12r

DocHoDY MAJĄTKoWE BUDŻETU GM|NY GozD zA 2012 rok

DzialRozdziz s iresc DOCHODY 2012
o/o realizaąi
dochodówolan wvkonanie

010 " o,0o :is8'356.ł00 0,Q0

01095 Pozostała działalność 0,00 38 350,00 0,00

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmi n(związków gmin), powiatow(związkÓw
powiatów),samorządów województw, pozyskane z
innvch żródeł 0,00 38 350,00 0.00

60s f:j*:rittlfi:00

6001 6 Drogi publiczne gminne 50 000,00 50 000,00 100,00

6300

Dotacja celowa otzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami

samoządu terytorialnego na dofi nansowanie
własnych zadan inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnYch 50 000,00 50 000,00 100.00

70;B dń$.Eda ._E$i'#.iii;i$'$'}ffił .#l$ś'łł.|I-{l;l{ illl$ł;1-7.s$#]tt

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 95100,00 94738,21

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa uŹytkowania wieczystego !Ę|99Ęrn999l 95 100.00 94 738,21 99.62

'75'4 "11. I l- si ffiffiffi
75412 ochotnicze straże pożarne 69 650,00 68 463,04 98,30

6300

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadan inwestycyjnych i zakupów
inwestvcvinvch 65 500,00 64 284.18 98,14

0870 Wpływy ze sprzedaŻy składnikÓw majątkowych 4150,00 4178,86 100,70

80t :.lfrill 8fl3 i1{- 'ri'Ż=1$ilł

80't01 szKoŁY PoDsTAWoWE 284 015,41 26',1'.,70,26 91,96

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskichoraz środkÓw ,o
których mowa W ań..Sust.1 pkt.3 oraz ust'3 pkt'5i6

ustawy'lub płatności w ramach budżetu Środków
europejskich 42 465,41 42 465,41 100,00

6260

dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupow
inwestycyjnych jednostek sektora fi nansów
publicznych 50 000,0c

--L

_J

50 000,00 ,100.00

6330

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin(związków gmin) 191 550,0C 168 704,85 88,07

801{0 Gimnazja 77 724,59 57118,59 73,49



6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z
udziałem Środków europejskichoraz środków ,o
których mowa W art.'Sust.1 pkt.3 oraz ust'3 pkt.5i6

ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków
europeiskich 77 724,59 56 814,59 73-',lO

0870 Wofuwv z usłuq 0,00 304,00 0.00

900
90095 Pozostała działalnośó 11 400,00 97 228,68 852,88

0870 Wpływy ze sprzedaŻy składników majątkowych 4 400,00 4 715,46 147,17

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów(związków

powiatów),samoządów województw, pozyskane z
innych Źródeł 7 000,00 92 513.22 1321.62

,g2s łś*ż;łź'::.,!:A: ił; '+ {,$"g,ir.fl

92695 Pozostała działalność 196 251,00 195 659,00 99,70

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z
udziałem Środków europejskich oraz Środków,o

których mowa w ań.'5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i6

ustawy,lub płatnosci w ramach budżetu środków
europeiskich '196 251,00 195 659,00 99,70

RAZEM 784141,00 862727,78 110,02

Tabela 1a załącznika Nr 1 do sprawozdania z wykonania budŻetu Gminy Gozd za 2012r

\
'x

\

rj
"\l i

,t I

'I r ,. .,,' :..f .'"\
I
{
!

::\ - ' ,.. t -'. !,, - ._ -'


