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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

- 0,64

Wpływy z pozostałych odsetek 8 500,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych)

- 0,27

Różne rozliczenia 8 499,09
Różne rozliczenia finansowe 8 499,09

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód - 15 000,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 15 000,00

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 2 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30 000,00

Wpływy z podatku rolnego 3 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych 2 600,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 

od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-

prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych

37 600,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 

od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 

lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych

10 100,00

Wpływy z podatku leśnego 10 000,00

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego

40 000,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

32 700,00

Drogi publiczne gminne 150 245,00

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 625

110 245,00

Treść Kwota

Transport i łączność 150 245,00
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482 558,09

Pozostała działalność 241 680,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych

241 680,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych

8 000,00

Kultura fizyczna 241 680,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych

12 740,00

Pozostała działalność 8 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 740,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
12 740,00

Ośrodki pomocy społecznej 4 666,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych)

4 666,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

24 028,00

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

24 028,00

Pomoc społeczna 28 694,00


