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Wyszczegolnienie

Rolnictwo i towiectwo

Pozostala dziatalnosc

Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majatkowych
Skarbu Paristwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansow
publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj^
zadari biezapych z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

Przetworstwo przemystowe

Pozostata dziatalnosc

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania
biezape realizowane przez gmin§ na podstawie
porozumieri z organami administracji rzapiowej

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi§ elektryczna^ gaz i

2010

Dostarczanie wody

Wplywy z ustug

Srodki przekazane przez pozostale jednostki zaliczane do
sektora finansow publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansow
publicznych

Wptywy z tytulu pomocy finansowej udzielanej miedzy
jednostkami samorzajJu terytorialnego na dofinansowanie
wtasnych zadari inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych

Dotacje celowe otrzymane z samorzadu wojewodztwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumieri (umow) miedzy jednostkami samorzadu
terytorialnego

Transport i tacznosc

Drogi publiczne gminne

Wplywy z ustug

Gospodarka mieszkaniowa

Rozne jednostki obstugi gospodarki mieszkaniowej

Wptywy z uslug

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

Wplywy z optat za zarzad, uzytkowanie i uzytkowanie
wieczyste nieruchomosci

Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majajkowych
Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansow
publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze

Wplaty z tytutu odplatnego nabycia prawa wtasnosci oraz
prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci

Wptywy z ustug

Dziatalnosc ustugowa

Cmentarze

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania
biezace realizowane przez gmin§ na podstawie
porozumieri z organami administracji rzadowej

Administracja publiczna

Urzedy wojewodzkie

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje
zadari biezapych z zakresu administracji rzadowej oraz

Kwota

261 369,00

261 369,00

500,00

260 869,00

7 800,00

7 800,00

7 800,00

643 500,00

643 500,00
268 500,00

350 000,00

25 000,00

0,00

2 000,00
2 000,00

2 000,00
375810,00

101 360,00

101 360,00
274 450,00

3 450,00

77 000,00

\0

44 000,00

500,00

500,00

500,00

124897,00

68 197,00

67 997,00
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Wyszczegolnienie

innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorza^u terytorialnego zwiazane z
realizacja^zadari z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadari zleconych ustawami

Urz^dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Grzywny, mandaty i inne kary pieni^zne od osob
fizycznych

Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni^znej

Pozostala dzialalnosc

Wptywy z roznych oplat

Wptywy z roznych dochodow

Urz^dy naczelnych organow wladzy paristwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz s^downictwa

Urz^dy naczelnych organow wtadzy panstwowej, kontroli i
ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budzetu patistwa na realizacj^
zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

Bezpieczehstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa

Ochotnicze straze pozarne

Wptywy z roznych oplat

Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od
innych jednostek nie posiadaj^cych osobowosci prawnej

Wptywy z podatku dochodowego od osob fizycznych

Podatek od dzialalnosci gospodarczej osob fizycznych,
optacany w formie karty podatkowej

Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od
czynnosci cywilnoprawnych oraz podatkow i oplat
lokalnych od osob prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

Podatek od nieruchomosci

Podatek rolny

Podatek lesny

Podatek od srodkow transportowych

Podatek od czynnosci cywilnoprawnych

Odsetki od nieterminowych wplat z tytutu podatkow i oplat

Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od
spadkow i darowizn, podatku od czynnosci
cywilnoprawnych oraz podatkow i oplat lokalnych od osob
fizycznych

Podatek od nieruchomosci

Podatek rolny

Podatek lesny

Podatek od srodkow transportowych

Podatek od spadkow i darowizn

Wplywy z oplaty targowej

Podatek od czynnosci cywilnoprawnych

Odsetki od nieterminowych wplat z tytutu podatkow i oplat

WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIACYCH
DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW

Wplywy z oplaty skarbowej

Wplywy z oplaty eksploatacyjnej

Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz napojow
alkoholowych

Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez
jednostki samorz^du terytorialnego na podstawie
odr^bnych ustaw

Kwota

200,00

35 000,00

35 000,00

1 700,00

1 700,00

20 000,00
10 000,00

10 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

500,00

500,00

500,00

3312255,00

1 000,00

1 000,00

1 285 295,00

1 198295,00

48 500,00

500,00
32 000,00

1 000,00
5 000,00

783 700,00

270 000,00

435 000,00
1 700,00

11600,00

5 000,00

400,00

50 000,00
10000,00

119500,00

15000,00

3 400,00

60 000,00

41 100,00
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Wyszczegolnienie

Udziaty gmin w podatkach stanowiacych dochod budzetu
panstwa

Podatek dochodowy od osob fizycznych

Podatek dochodowy od osob prawnych

Rozne rozliczenia

Czesc oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek
samorzadu terytorialnego

Subwencje ogolne z budzetu panstwa

Uzupetnienie subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu
terytorialnego

Srodki na uzupetnienie dochodow gmin

Czesc wyrownawcza subwencji ogolnej dla gmin

Subwencje ogolne z budzetu panstwa

Rozne rozliczenia finansowe

Pozostate odsetki

Wptywy z roznych dochodow

Cz§sc rownowazaca subwencji ogolnej dla gmin

Subwencje ogolne z budzetu panstwa

Oswiata i wychowanie

Szkofy podstawowe

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieznej

Wptywy z roznych dochodow

Srodki na dofinansowanie wtasnych zadaii biezacych gmin
(zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow),
samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet

Oddziaty przedszkolne w s

Wptywy z ustug

Przedszkola

Wptywy z ustug

Stotowki szkolne i przedszkolne

Wptywy z ustug

Pomoc spoteczna

Swiadczenia rodzinne, swiadczenia zfunduszu
alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia spotecznego

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje
zadah biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z
realizacje zadah z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadaii zleconych ustawami

Sktadki na ubezpieczenia zdrowotne optacane za osoby
pobierajqce niektore swiadczenia z pmocy spotecznej,
niektore swiadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczace
w zajeciach w centrum integracji spot

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na realizacje
zadah biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje
wlasnych zadah biezacych gmin (zwiazkow gmin)

Zasitki i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje
wtasnych zadah biezacych gmin (zwiazkow gmin)

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje
wtasnych zadaii biezacych gmin (zwiazkow gmin)

Zasitki state

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje

Kwota

1 122760,00

1 114780,00

7 980,00

6810732,00

4199305,00

4199305,00

8 932,00

8 932,00

1 924 972,00
1 924 972,00

523 000,00

40 000,00

483 000,00

154523,00
154523,00

28 596,00
21 596,00

950,00

4 632,00

16014,00

i -
ch podstawowych 3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

2107046,00

1 607 000,00

!

1 602 000,00

5 000,00

9 893,00

6 850,00

3 043,00

309 567,00

299 567,00

10 000,00

44 337,00

44 337,00
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Paragraf Wyszczegolnienie
wtasnych zadari biezacych gmin (zwiazkow gmin)

Osrodki pomocy spotecznej

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje
wtasnych zadari biezacych gmin (zwiazkow gmin)

; Pozostata dziatalnosc

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje
zadari biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje
wtasnych zadari biezacych gmin (zwiazkow gmin)

Pozostate zadania w zakresie polityki spolecznej

Pozostala dziatalnosc

Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z
udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich

Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z
udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniow

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje
wtasnych zadari biezacych gmin (zwiazkow gmin)

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

Gospodarka sciekowa i ochrona wod

Wptywy z ustug

Srodki przekazane przez pozostate jednostki zaliczane do
sektora finansow publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansow
publicznych

Srodki przekazane przez pozostate jednostki zaliczane do
sektora finansow publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansow
publicznych

Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do
sektora finansow publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansow
publicznych

Wptywy z tytutu pomocy finansowej udzielanej miedzy
jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie
wtasnych zadari inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych

Dotacje celowe otrzymane z samorzadu wojewodztwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumieri (umow) miedzy jednostkami samorzadu
terytorialnego

Wptyty i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z
optat i kar za korzystanie ze srodowiska

Kwota

60 749,00

60 749,00

75 500,00

13400,00

62 100,00

129743,00

129743,00

123220,00

0830

6280

6287

6290

6300

6630

90020

6 523,00

128336,00

128336,00

128336,00

3111070,00

3 097 578,00

185000,00

1 339 407,00

1 370 000,00

0690 Wptywy z roznych optat

: Wptywy i wydatki zwi^zane z gromadzeniem srodkow z
optat produktywnych

T '•"

0400 Wptywy z optaty produktowej

Razem

107500,00

95671,00

0,00

12500,00

12500,00

992,00

992,00

17045154,00
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