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Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wvkonanie OIto

0,0( 0,01 0,00

0770
A/płaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
)rawa uzytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,0( 0,0( 0,00

0920 Pozostałe odsetki 0,0( 59,1 0,00

2010

Dotacje celowe ot4mane z budżetu państwa na
realizaĄę zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

75 666,9( 75 666,99 100,00

6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatóvJ),
samoządów województw, pozyskane z innych źródeł

0.0( I 502.00 0,0c

,::ź

0690 Wplywy z różnych opłat 7 000,0( 3 550,8( 50,73
0830 ń/pływy z uslug 430 000,0( 22568/.,8( 52,48
0920 )ozostałe odsetki 1 400,0( 1 ',t05,7i 78,98

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i

zakupów inwestvcvinvch

66 000,0( 0,00 0,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w ań.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
Dłatności w ramach budżetu środków ellroneiŚkich

422685,0( 0,00 0,00

ffi'łi

0750

Dochody z najmu i dzieżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego !ut
innych jednostek za|iczanych do sektora finansów
publicŻnych oraz innych umów o podobnym charakterze

70 000,0( 36 051,9t 5t,5C

0830 Wpływy z usług 8s 000,0( 46 706,91 54,9f

0920 Pozostałe odsetki 700,0( 1 075,1'l 153,59

k9.€

2010

fotacje celowe otzymane z budżetu państwa na
'ealizaĄę zadań bieżących z zakresu administracji
'ządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
]min) UstewŹmi

58't65,0( 31 318,0( 53,84

2360
)ochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
'ealizacjązadań z zakresu administracji ządowej oraz
nnych zadań zleconych ustawami

0,0( 34,1( 0,00

ffiffi'iiffi
0830 WpĘwy z usług 20( I 81,9: 40,97

0920 Pozostałe odsetki 47 598,8: 23 211,3( 48,76

0970 Wpływy z różnych dochodów 600,0( 719,31 119,89

{-ąż

0920 Pozostale odsetki 0,0( 7,9{ 0,00

0970 Nplywy z różnych dochodów 45 000,0( 32 056,21 71,24

2007

)otacje c€lowe w ramach programów finansowanych z
.ldziałem środków europejskich oraz środków o których
nowa w ań.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
rłatności vl ramach budżetu środków europeiskich

612343,7i 61 823,3r 10,10
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celowe w ramach programów finanśowanycrl z
środków europejskich oraz środków o których

w ań.5 ust.l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub

ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
niezgodnie z przeznaczeniem lub
z naruszeniem procedur, o których

w art' 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w

Dotacje celowe otŻymane z budżetu państwa na
realizaqę zadań bieżących z zakresu administracji

oraz innych zadań zlemnych gminie (zwi

celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zlemnych gminie (związKom

od działalności gospodarczej osób flzycznych,

Rekompensaty utramnych dochodów w podatkach i

zopłatza zezwolenia na sprzedaż alkoholu
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0490
wpłWy z innych lokalnych oplat pobierane przez
ednostki samoządu terytorialnego na podstawie
]drębnych ustaw

8 000,0( 6 3't7,67 78,97

ffiffi ,

*
ł#ftEa

0010 )odatek dochodowy od osób fizycznych 1 993 828,0( 883 170,0c 44,3C
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 000,0( 410,15 20,51

ffi
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 955 838,0( 4 895 904,0( 61,54

N:::ffi:i:]l
sffiffi- ffiF--ffii&

2920 3ubwencje ogólne z budżetu państwa 5 408 913,0( 2 704 458,OC 50,0c
*w*# Y*

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 444 230,0( 222114,0C 50,00

ffi#ffi
0690 Npływy z róŹnych oplat 0,0( 53,00 0.0(

0750

Dochody z najmu i dzieżawy składników majątkowych
skarbu Państwa' jednostek samoŻądu terytorialnego lut
innych jednostek zaliczanych do sektola finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakteze

6 200,0( 126,16 2.03

0920 Pozostałe odsetki 0,0( 17,U 0,00
0970 Nptywy z różnych dochodów 0,0( 3 515,72 0,00

6260

)otacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
inansowanie lub dofi nansowanie kosztów realizacji
nwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
inansów oublicznvch

1 150 000,0( 548 972,0( 47,74

fi:','' ,śi

2007

Dotacje celowe W ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w ań.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
platności w ramach budżetu środków europejskich

629 969,0( 0,0c 0,00

2009

)otacje celowe w ramach programów finansowanych z
ldziałem środków europejskich oraz środków o których
nowa w art.5 ust.'l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub

'atności 
w ramach budżetu środków europejskich

11't 171,0( 0,00 0,0(

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)

329776,0( '164 887,0( 50,0c

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.s ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków eurooeiskich

183 294,0( 0,00 0.00

6209

)otacje celowe w ramach programów finansowanych z
ldzialem środków europejskich oraz środków, o których
nowa w ań.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy' lub

'atności 
w ramach budżetu środków europejskich

32 346,0( 0,00 0,0(

0830 Wpływy z usług 10 000,0( 6 577,5C 65,78

0920 Pozostałe odsetki 0,0( 0,64 0,00

0920 Pozostałe odsetki 0,0( 16U,21 0,00

0970 Nplywy z różnych dochodów t'500,0( 't 065, t4 71,01

2400
Ą/płyły do budżetu pozostałości środków finansowych
;romadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
)udżetowej

0,0( 13,77 0,0(

0970 lwpłyuny ' 
róznych dochodów 0,0( 1 000,0c 0,0c
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celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 42 812,00

zadań bieżących z zakresu administracji
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

Dochody jednostek samorządu teMorialnego związane
iązadań z zakresu administracji rządowej oraz

zadań zleconych ustawami
ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym

niezgodnie z przeznaczeniem lub
z naruszeniem procedur, o których

mowa w ań. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w

celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadań bieżących z zakresu administracji

,oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków

wlasnych zadań bieżących gmin (związków

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków

ze zwrotów dotiacji oraz płatności, w tym
niezgodnie z przeznaczeniem lub
z naruszeniem procedur, o których

w ań. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w

celowe otŻymane z budżetu państwa na
zację własnych zadań bieżących gmin (związków

celowe otlzymane z budżetu państwa na
ję zadań bieŻących z zakresu administracji

oraz innych zadań zleconych gminie

Dochody jednoŚtek samoządu teMorialnego związane z
rcalizaąązadań z zakresu administracji ządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizaąę zadań bieżących z zakresu administracji
ządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ałiązkom

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
własnych zadań bieżących gmin (związków
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0920 Pozostałe odsetki 0,0( 663,29 0,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w ań.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

167 060,91 167 060,90 100,00

2009

Dotacje ce|owe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w ań.5 ust.1 pkt 3 oraz Ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
platności w ramach budżetu środków europejskich

I340,2t 9UO,27 100,00

ffilł
ffi*ffi#i.Ż rffiffiF

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na-
realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)

149 384,0( 149 384,00 100,00

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez
ednostki samoządu te$orialnego na podstawie
)drębnych ustaw

440 000,0( 233 496,2C 53,07

0690 'IvpłWy z różnych oplat 0,0( 1 888,8C 0,00

ffi ,#

0690 A/pływy z różnych opłat 5 500,0( 10 916,43 't98'4€

Lsffi#affi#Ęl
0690 Wpływy z różnych opłat 4 700,0( 1 405,6C 29,91
0830 t/Vpływy z usług 205 000,0( 't 14 636,34 55,92
0920 )ozostałe odsetki 300,0( 174,96 58,32
0970 Nptywy z różnych dochodów 229 206,0( 27 235,0C 1 1'8€

2460

Środki pzekaza ne przez pozostale jednostki zaliczane
do sektora finansów publicznych na realizację zadań
bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych

13 500,0( 0,0c 0,00

6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,0( 29 903,2d 0,0(

6260

Dotacje otzymane z państwowych funduszy celowych n;
fi nansowanie lub dofi nansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych

134 400,0( 0,00 0.00

;.-_ ffiffiffiff łffi

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w ań.5 ust.l pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

57 450,0( 56 346,00 98,08
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