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90002 Gospodarka odpadami 5 674,00

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

- 21 602,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 674,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 21 652,00

Wpływy z pozostałych odsetek - 50,00

Świadczenie wychowawcze 50,00

Wpływy z pozostałych odsetek 50,00

Wpływy z usług 500,00

Pomoc społeczna - 21 602,00

Wpływy z usług 7 000,00

Pozostała działalność 500,00

Stołówki szkolne i przedszkolne 5 000,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
- 2 000,00

Wpływy z podatku od środków transportowych 3 000,00

Oświata i wychowanie 5 500,00

Wpływy z podatku od nieruchomości 13 226,00

Wpływy z podatku rolnego 600,00

Wpływy z podatku leśnego 6 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

16 826,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

16 000,00

Wpływy z podatku od nieruchomości 10 000,00

Wpływy z różnych dochodów 500,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem

32 826,00

Administracja publiczna 500,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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

Treść Kwota

Gospodarka mieszkaniowa 6 000,00
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2460

28 898,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

5 674,00


