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5

bieżące
630

Turystyka

63003

2008

700

31 140,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

31 140,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

31 140,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205

Gospodarka mieszkaniowa

31 140,00

31 140,00

53 800,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

53 800,00

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

15 900,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

37 900,00

70005

750

Administracja publiczna

11 813,00

Urzędy wojewódzkie

11 813,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

11 784,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75011

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

751
75101
2010

752

2010

730,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

730,00

1 600,00

Pozostałe wydatki obronne

1 600,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

1 600,00

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

756

730,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Obrona narodowa
75212

29,00

5 576 809,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 693 280,00

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

1 464 530,00

0320

Wpływy z podatku rolnego

35 000,00

0330

Wpływy z podatku leśnego

193 000,00

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

75616

750,00
1 300 516,00

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

863 016,00

0320

Wpływy z podatku rolnego

354 000,00

0330

Wpływy z podatku leśnego

2 500,00

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

71 000,00

0440

Wpływy z opłaty miejscowej

10 000,00

75618
0480
75621
0010

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw

140 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

140 000,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 443 013,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2 443 013,00

Różne rozliczenia

758
75801
2920
75807
2920

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 018 871,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 018 871,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

770 936,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

770 936,00

Oświata i wychowanie

801
80101
0830
80148
0830

51 000,00

Wpływy z usług

51 000,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

43 000,00

Wpływy z usług

43 000,00

35 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

21 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

14 100,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

40 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

40 000,00

Zasiłki stałe

92 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

92 000,00

Ośrodki pomocy społecznej

35 800,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

35 800,00

Pomoc w zakresie dożywiania

30 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

30 000,00

85214
2030
85216
2030
85219
2030
85230
2030

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853

79 697,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

79 697,00

Pozostała działalność

79 697,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

79 697,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205

76 588,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205

3 109,00

85395

Rodzina
85501

232 900,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

85213

855

94 000,00

Szkoły podstawowe

Pomoc społeczna

852

3 789 807,00

Świadczenie wychowawcze

3 954 900,00
2 274 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2 274 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 680 900,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

1 658 000,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2060

85502

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900
90002
0490

2460
90019
0690

921

691 568,00

Gospodarka odpadami

682 568,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw

632 568,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Wpływy z różnych opłat

0750

50 000,00
9 000,00
9 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109

22 900,00

6 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

6 000,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

6 000,00

bieżące

razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

14 524 764,00
110 837,00

majątkowe
630

Turystyka

63003

6298

700

96 956,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

96 956,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

96 956,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

96 956,00

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

Gospodarka mieszkaniowa

70005
0770

750

6298

50 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50 000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

50 000,00

Administracja publiczna

75023

96 956,00

36 192,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

36 192,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

36 192,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

36 192,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł

36 192,00

majątkowe

razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3

183 148,00
133 148,00
Strona 6 z 7
14 707
912,00

243 985,00

