
                                                                Załącznik nr 1
                                                               do uchwały nr XXII/284/04
                                                               Rady Gminy Kołbaskowo
                                                               z dnia 30 grudnia 2004 r.

              UKŁAD  WYKONAWCZY
   dochodów budzetu Gminy Kołbaskowo
                   ( ogółem)
                  w    2005 r.

Dział Rozdział Paragraf  Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Kwota  ( zł)

700 Gospodarka mieszkaniowa 883000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 883000
0470 wpływy z opłat za zarząd, uzytkowanie i uzytkowanie

wieczyste nieruchomości
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych

Skarbu Panstwa,jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0870 wpływy ze sprzedaży  składników majatkowych
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat

710 Dzialalnośc usługowa

71035 Cmentarze
0830 wpływy z usług

750 Administracja publiczna

75011 Urzedy wojewódzkie
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie

2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej
oraz innych zadan zleconych ustawami 750

75095 Pozostał działalność
0920 pozostałe odsetki

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

752 Obrona narodowa 500

130 000

150 000
600 000

3 000

1 000

1 000
1 000

82 050

57 050

56 300

25 000
25 000

1 190

1 190

1 190



75212 Pozostałe wydatki obronne 500
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 500

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki  związane z ich poborem

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej

75615 Wpływy z podatku rolnego ,podatku lesnego,podatku
od czynności cwyilnoprawnych,podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

0310 podatek od nieruchomości
0320 podatek rolny
0330 podatek leśny
0340 podatek od środków transportowych
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat

75616 Wpływy z podatku rolnego ,podatku lesnego,podatku
od czynności cwyilnoprawnych,podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych

0310 podatek od nieruchomości
0320 podatek rolny
0330 podatek leśny
0340 podatek od środków transportowych
0360 podatek od spadków i darowizn
0370 podatek od posiadania psów
0430 wplywy z opłaty targowej
0450 wplywy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorilanego na podstawie
odrębnych ustaw

0500 podatek od czynności cywilnoprawnych
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw

0410 wplywy z opłaty skarbowej
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiacych dochód 
budżetu państwa

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

9 502 300

30 000

30 000

3 958 800
3 400 000

220 000
3 800

170 000
150 000

15 000

1 848 500
1 100 000

300 000
1 000

65 000
10 000

2 500
70 000
20 000

5 000
250 000

25 000

215 000
50 000

165 000

3 450 000
3 300 000



0020 podatek dochodowy od osób prawnych

758 Różne rozliczenia

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

801 Oświata i wychowanie

80104 Przedszkola
0830 wpływy z usług

852 Pomoc społeczna

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społeczengo

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85219 Ośrodki Pomocy społecznej
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizacje  własnych zadań bieżących gmin( związków
gmin)

x x x Ogółem

150 000

4 208 075

3 852 537
3 852 537

355 538
355 538

40 000

40 000
40 000

1 944 000

1 681 000

1 681 000

18 000

18 000

82 000

82 000

163 000

163 000

16 662 115



   Załącznik nr 3
   do uchwały nr XXII/284/04
   Rady Gminy Kołbaskowo
  z dnia 30 grudnia 2004 r.

                                                      D O C H O D Y
                                         budzetu Gminy Kołbaskowo
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie
                                                   z tych zezwoleń
                                                          w 2005 r.

Dział Paragraf  Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Kwota  ( zł)

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem

75618 Wpływy z innych oplat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

0480 wpływy z opłat za zezwoelnia na sprzedaż alkoholu

razem

165 000

165 000

165 000



                                                                Załącznik nr 4
                                                               do uchwały nr XXII/284/04
                                                               Rady Gminy Kołbaskowo
                                                               z dnia 30 grudnia 2004 r.

                             D O C H O D Y
                 budzetu Gminy Kołbaskowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
               innych zadań zleconych ustawami
                         w    2005 r.

Dział Paragraf  Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Kwota  ( zł)

750 Administracja publiczna
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

752 Obrona narodowa 500
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 500

852 Pomoc  społeczna
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

razem

56 300

56 300

1 190

1 190

1 781 000

1 781 000

1 838 990



Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 03/05
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 21 stycznia 2005 r.

                       PLAN FINANSOWY
   dochodów  budzetu Gminy Kołbaskowo
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
                           w    2005 r.

Dział Rozdział Paragraf  Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Kwota  ( zł)

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

x x x ogółem

1 190

1 190

1 190

1 190



Załącznik Nr 3
do Zarzadzenia nr 03/05
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 21 stycznia 2005 r.

                       PLAN FINANSOWY
           dochodów  budzetu państwa 
   związanych z realizacją zadań zlecanych
     jednostkom samorządu terytorialnego
                           w    2005 r.

DziałRozdział Paragraf  Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Kwota  ( zł)

750 Administracja publiczna

75011 Urzedy wojewódzkie
2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją 

 zadań zlecanych jednostkom samorządu
terytorialnego

15 000

15 000

15 000



Załącznik Nr 1
do Zarzadzenia nr 03/05
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 21 stycznia 2005 r.

                       PLAN FINANSOWY
   dochodów  budzetu Gminy Kołbaskowo
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
                           w    2005 r.

Dział RozdziałParagraf  Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Kwota  ( zł)

750 Administracja publiczna

75011 Urzedy wojewódzkie
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie

752 Obrona narodowa 500

75212 Pozostałe wydatki obronne 500
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 500

852 Pomoc społeczna

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społeczengo

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

x x x Ogółem

56 300

56 300

56 300

1 781 000

1 681 000

1 681 000

18 000

18 000

82 000

82 000

1 837 800



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 01/05
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 12 stycznia 2005 r.

              UKŁAD  WYKONAWCZY
   dochodów budzetu Gminy Kołbaskowo
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
                           w    2005 r.

Dział Rozdział Paragraf  Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Kwota  ( zł)

750 Administracja publiczna

75011 Urzedy wojewódzkie
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

752 Obrona narodowa 500

75212 Pozostałe wydatki obronne 500
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 500

852 Pomoc społeczna

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społeczengo

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne

56 300

56 300

56 300

1 190

1 190

1 190

1 781 000

1 681 000

1 681 000

18 000

18 000

82 000



2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

x x x Ogółem

82 000

1 838 990



Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Kołbaskowo

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo za 2007 rok
                    za   2007 r.

Dział Rozdział Paragraf Żródło dochodów Plan na 2007 rok Wykonanie % 
realizacji

1 2 3 4 5 6. 7.

010 Rolnictwo i łowiectwo 100,0
01095 Pozostała działalność

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom
gmin)ustawami 128440,54

100 Górnictwo i kopalnictwo 0,00 678,00
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 0,00 678,00

0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 678,00
600 Transport i łączność 100,1

60016 Drogi publiczne gminne
6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

(związków gmin), powiatów ( związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z iinych żródeł 382725,56

6339dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) 51030,08

60095 Pozostała działalność 0,00 500,00
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnegona podstawie
odrębnych ustaw 0,00 500,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 53,7
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0470 wpływy z opłat za zarząd, uzytkowanie i uzytkowanie
wieczyste nieruchomości 30857,59

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych
Skarbu Panstwa,jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 202645,34

0870 wpływy ze sprzedaży  składników majatkowych 140291,45
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat 7578,76
0920 pozostałe odsetki 0,00 3,39
0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 310,70

70095 Pozostała działalność 0,00
0690 wpływy z różnych opłat 0,00 9848,24

710 Działalność usługowa 210,0
71035 Cmentarze 2100,00

0830 wpływy z usług 2100,00
750 Administracja publiczna 156,7

75011 Urzedy wojewódzkie
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom
gmin)ustawami 83907,00

128 440,54 128 440,54
128 440,54 128 440,54

128 440,54

433 756,00 434 255,64
433 756,00 433 755,64

382 726,00

51 030,00

728 499,00 391 535,47
728 499,00 381 687,23

38 000,00

180 000,00
506 499,00

4 000,00

9 848,24

1 000,00 2 100,00
1 000,00
1 000,00

205 907,00 322 579,97
85 907,00 87 147,64

83 907,00



2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej
oraz innych zadan zleconych ustawami 3240,64

75023 Urzedy gmin 0,00
0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 2255,24

75095 Pozostała działalność
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat 1,83
0920 pozostałe odsetki 231675,59
0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 1499,67

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 86,9

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom
gmin)ustawami 1320,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom
gmin)ustawami 9250,00

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybowy wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom
gmin)ustawami 6668,66

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 966,00 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 820,00

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych
Skarbu Panstwa,jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 820,00

75495 Pozostała działalność 0,00 146,00
0830 wpływy z usług 0,00 146,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki  związane z ich poborem 109,6

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej 46046,94
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat 0,00 748,80
75615 Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego,podatku

od czynności cwyilnoprawnych,podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

0310 podatek od nieruchomości 3637688,33
0320 podatek rolny 204870,49
0330 podatek leśny 6141,00
0340 podatek od środków transportowych 258712,10
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 35998,00

2 000,00
2 255,24

120 000,00 233 177,09

120 000,00

19 835,00 17 238,66

1 320,00 1 320,00

1 320,00
9 250,00 9 250,00

9 250,00

9 265,00 6 668,66

9 265,00

13 335 576,00 14 611 124,25
35 000,00 46 795,74

35 000,00

4 178 500,00 4 167 545,98
3 700 000,00

200 000,00
5 500,00

250 000,00
15 000,00



0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat 24136,06

75616 Wpływy z podatku rolnego ,podatku lesnego,podatku
od spadków i darowizn,podatku od czynności
od  cwyilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych

0310 podatek od nieruchomości 1339950,90
0320 podatek rolny 292295,65
0330 podatek leśny 520,00 549,50
0340 podatek od środków transportowych 53863,06
0360 podatek od spadków i darowizn 23115,50
0370 podatek od posiadania psów 1559,80
0430 wplywy z opłaty targowej 72210,00
0450 wplywy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0,00
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorilanego na podstawie
odrębnych ustaw 0,00

0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1943331,59
0690 wpływyz różnych opłat 0,00 23995,88
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat 28449,40
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw
0410 wplywy z opłaty skarbowej 75252,98
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 203219,14
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorilanego na podstawie
odrębnych ustaw 0,00 60132,76

0690 wpływyz różnych opłat 0,00 49790,19
0920 pozostałe odsetki 0,00 165,13

75619 Wplwyw z różnych rozliczeń
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 63757,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiacych dochód 
budżetu państwa

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 5640464,00
0020 podatek dochodowy od osób prawnych 524680,05

758 Różne rozliczenia 100,0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 4608871,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

801 Oświata i wychowanie 116,9
80101 Szkoły podstawowe

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych
Skarbu Panstwa,jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29188,41

0920 pozostałe odsetki 0,00 157,63
0970 wpływy z róznych dochodów 0,00 19,32
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizacje  własnych zadań bieżących gmin( związków
gmin) 20632,00

8 000,00

3 397 060,00 3 779 321,28
1 300 000,00

300 000,00

35 000,00
25 000,00

70 000,00
20 000,00

209 000,00
1 407 540,00

30 000,00

248 016,00 388 560,20
45 000,00

203 016,00

57 000,00 63 757,00
57 000,00

5 420 000,00 6 165 144,05
5 000 000,00

420 000,00
5 073 039,00 5 073 039,00

4 608 871,00 4 608 871,00
4 608 871,00

415 209,00 415 209,00
415 209,00 415 209,00

48 959,00 48 959,00
48 959,00 48 959,00

249 838,00 291 978,00
75 946,00 77 137,16

19 200,00

26 746,00



2702 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin pozyskane z innych żródeł 27139,80

80104 Przedszkola
0830 wpływy z usług 58861,68
2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst 20608,11
80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 979,05

0830 wpływy z usług 0,00 979,05
80195 Pozostała działalność

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizacje  własnych zadań bieżących gmin( związków
gmin) 24779,00

2039 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizacje  własnych zadań bieżących gmin( związków
gmin) 24399,00

2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 12017,00

2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin pozyskane z innych żródeł 73197,00

851 Ochrona zdrowia 0,00 4771,57 0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 4771,57

0970 wpływy z róznych dochodów 0,00 4771,57
852 Pomoc społeczna 94,6

85212 Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
 społecznego

0920 pozostałe odsetki 0,00 0,77
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom
gmin)ustawami 2001372,27

2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej
oraz innych zadan zleconych ustawami 0,00 866,14

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom
gmin)ustawami 24017,72

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
 emerytalne i rentowe

0970 wpływy z róznych dochodów 0,00 66,30
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom
gmin)ustawami 206216,52

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizacje  własnych zadań bieżących gmin( związków
gmin) 81733,06

85219 Ośrodki Pomocy społecznej
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizacje  własnych zadań bieżących gmin( związków

30 000,00
39 500,00 79 469,79
35 000,00

4 500,00

134 392,00 134 392,00

24 779,00

24 399,00

12 017,00

73 197,00

2 676 014,00 2 532 022,78

2 120 000,00 2 002 239,18

2 120 000,00

24 664,00 24 017,72

24 664,00

313 600,00 288 015,88

218 600,00

95 000,00
112 750,00 112 750,00



gmin) 112750,00
85295 Pozostała działalność

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizacje  własnych zadań bieżących gmin( związków
gmin) 105000,00

853 Pozostałe działałania w zakresie polityki społecznej 147,0
85395 Pozostała działalność

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznychna realizację zadań 
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych 106588,46

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 99,9
85415 Pomoc materialna dla uczniów

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizacje  własnych zadań bieżących gmin( związków
gmin) 74793,20

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43,9
90003 Oczyszczanie miast i wsi

2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych 0,00 637,85

0400 wpływy z opłaty produktowej 0,00 637,85
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0

92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 0,00 702,15
0830 wpływy z usług 510,00
0970 wpływy z róznych dochodów 0,00 192,15

92116 Biblioteki 0,00 1290,04
0970 wpływy z róznych dochodów 0,00 1290,04

926 Kultura fizyczna i sport 489,40 0,7
92695 Pozostała działalność 489,40

0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej 0,00 489,40

2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin ( związków gmin) powiatów,( związków powiatów)
samorządów województw,pozyskane z innych żródeł 0,00

x x x Dochody ogółem 103,9

112 750,00
105 000,00 105 000,00

105 000,00
72 500,00 106 588,46
72 500,00 106 588,46

72 500,00
74 813,00 74 793,20
74 813,00 74 793,20

74 813,00
20 000,00 8 790,82
20 000,00 8 152,97

20 000,00 8 152,97

1 992,19

71 120,00
71 120,00

71 120,00
23 090 337,54 24 003 383,95



x

x
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