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Wykonanie dochodów w 2011 roku

Dochody bieżące
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010§s pozostała działalność 129 629,0( 1ts4.a72,9: 119;O]

2007

Dotacje celowe W ramach programóW finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środkóW o których
mowa W ań,5 ust,1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środkóW eUropejskich

0,0( 24 744,1 0,0(

2010

)otacje celowe otrzymane z budżetu pańslwa na
,ealizację zadań bieżących z zakresu administracji
ządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
]min) Uslawami

129 629.o( 129 628,7l 100,0(

ii,p.:]nl§_.\=,...:sn§ . i ilii!

02095 Jozostała dżałAlnośó 1 000,0{ 86,0( 8,6

0750

)ochody z najmu i dzaeżawy składnikóW majątkowych
;karbu Państwa, jednostek samożądu teMoriaInego lub
nnych jednostek zaliczanych do sektora finansóW
lublicznych oraz jnnych umóW o podobnym charakteze

1 000,0( 86,0( 8,61

,§.eŃN taiii;,ż?d§'
lii\]§,*,6l i 545(

60o,16 3logi publiczne gńine 545 639,0{ 545 639|0t f00,0{

2030
Dotacje celowe otzymane z budżetu państwa na
realizację Własnych zadań bieżących gmin (związkóW
omin\

545 639,0( 545 639,0( 1 00,0l

;,,;i§ll#łllłl§ct , -.i,/ lil n lĘ§
7]1€35 ]móntaże 2 000.0( 2 000,0l 100,0l

2020
Dotacje celowe otżymane Z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane pżez gminę na podstawie
porozumień z organama administracji żądowej

2 000,0( 2 000,0( ,100,0(

śń.... l A.S,ffijłtiś,tl5§ja"ipflhliczna:l;.;1;1;1.\;;1r_ęJ !!l|ż,{:,,:!.:,,,,,, ;ż,,iń .C,..j,i,,.= S.,i6.,§bńł lllil§,l:t*€ §B?5.i

75D11 J r.ędy Wojewódzkie 98 3§0,0( 98 367;7i tO€i0:

201o

Jotacje celowe otżymane z budżetu państwa na
,ealizaąę zadań bieżących z zakresu administracji
ządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
rmin) ustawami

98 360,0( 98 360,0( ,100.0(

2360
Dochody jednostek samorządu leMorialnego związane Z

realizaąązadań z zakresu administracji żądowe.i oraz
innych zadań zleconych ustawami

0,0( 0,0(

750żż Rady.gmin 0,0i 250,0( 0.0{

0970 r'/pływy z różnych dochodóW 0,0( 250,0( 0,0(

75023 użędy gmin {miaŚt imiaśt na prawach powialu) 31 970,0{ 50 309,3; 157,3t

047o r'Vpvwy z opłat za zaząd, użytkowanie i użytkowanie
/Vieczyste nieruchomości 3 500,0( 3 953,2l 112,9!

0750

Dochody z najmu i dzieżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansóW
publicznych oraz innych umóW o podobnym charakterze

27 770,0( 3,1 300,9 112,7,,

0830 /Vpływy z usług 700.0( 1342,5l 191,7|

091 0 )dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkóW i opła 0,0( 11,4 0,0(

0920 )ozostałe odsetki 0,0( 00{

0960 )tzymane spadki, zapisy i darowizny W postaci
rieniężnei 0,0( 7 2o0,0l 0,0(

0970 NpŁywy z różnych dochodóW 0,0( 6 368,3 0,0(

75056 §pis pówszeohny i inne 24 679,0l 16 201,4! 65,6l

201o

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
|ealizację zadań bieżących z zakresu administrac,ii
żądowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
]min) ustawami

24 679,0l 16 2o1 ,4| 65.6{
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75101
.Jrżędy naczelńych ofganóW Władzy pań§lwowej, kontroli
ochrony prawa 2 1 19,0{ 2 1ł9,0l 100;0l

201o

]otacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
€alizację Zadań bieżących z zakresu administracji
ządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
]min'l Uslawami

2119,0( 2 1 
,19,0( 100,0(

75,108 A/ybory do sejfiu i §enatu 22 439,a( 22 439,0l 100,0t

2010

Jotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
,ealizację zadań bieżących z zakresu administracji
ządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
!min) l]slawami

22 439,0l 22 439,ol 100,0(

51u;,1:$aciOJ
75412 )óhotniczó śtraże pożarne 4 200.0( 0,0( 0,0(

0960 )tzymane spadki, zapisy i darowizny W posłaci
)ienieżnei 4 200.0( 0,0( 0.0(

i#]il'i ||ł

,ń*!O.tlq.*lą.ane z 1cłr;;il; ] ;'" 
',

75601 r'upływy,z podatku dochodow8go od osób fizycznych 5 500,0( 14 s2a.6i 271.2t

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany W formie karty podatkowej 5 500,0( 14 906.6t 271,0

091 0 odsetki od nielerminowych Wpłat z tytułu podatkóW i opła 0,0( 13,8! 00(

7561E
Wrtywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
:zynnoŚCi cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
)d ośób plawnych i innych jednostek organizacyjnych

937 385,0( 953737,3t 101.7

031 0 )odatek od nieruchomości 855 000 0( 884 026.3t 103,3!

0320 )odatek rolny 875,0( 700.0( 80,0(

0330 ]odatek leśny 12 225,0( 1 2 658.0( 1 03,5,

0340 )odatek od środkóW transportowych 2 550,0( 5 970,0( 234,11

0500 )odatek od czynności cywilnoprawnych 500,0( 728,0l ,l45,6(

0690 r'Vpływy z różnych opłat 0,0( 132,0( 0,0(

091 0 )dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła 1 000,0( 7 664,0( 766.4(

2680 Rekompensaty utraconych dochodóW W podatkach i

)płatach lokalnych 65 235,0( 4,1 859,0( 64.1

z561 6

Wpływ!/:z.podatku,rirne§o, podatl(u leŚnęgó, podatku od
spadkóŃ i darowżń, podatku od czynności cywilno-
plawnych olaz podatkóW i opłat lokalnych od osób
lizvcznvch

1 795 000,0( 1 82a ęg,41 10,1,8l

031 0 podatek od nieruchomości 61 0 000,0( 633 785,0, 103,9(

0320 Podatek rolny 230 000,0( 24o 521 61 104,5j

0330 Podatek leśny 3 500,0( 3 5,1 1 ,2( 1 00,3,

0340 Podatek od środków transpońowych 551 300,0( 525 386,7( 95,3(

0360 Podatek od spadków i darowizn 40 000.0( 4,1 867,0( 104,6j

o440 Wpływy z opłaty miejscowej 200.0( 0,0( 0,0(

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 355 000,0( 356 572,0l 10o,4l

0690 Wpływy z różnych opłat 0,0( 7 852,2i 0,0(

0910 odsetki od nieterminowych Wńat z tytułu podatkóW i opła 5 000,0( 18 633,5( ó l1,ol

7561 8 WńnĄ z in6ych opłat.stanov/iących doćhody jednostek
samoęądu terfloria|nego na podst'awie ustaw 5,17:!85,0( 425 893!4 82,3l

041 0 /Vpływy z opłaty skarbowej 40 000,0( 33 508,0( oc, /

0460 /Vpływy z ońaty eksploatacy,inej 315 000,0( 223 038,6l 70,8

0480 Npływy z opłat za zezwolenia na §pżedaź alkoholu 162 ,185.0( 166 384.8( 1 02,51

0490
/r'pływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
ednostki samożądu terytorialnego na podstawie
)drebnvch ustaw

0,0( 75,0( 0,0(

091 0 )dsetki od nieterminowych Wpłat z tytułu podatkóW i opła 0,0( 2887,0l 0,0(

75621 Jdzjały gmin W podatkach stanowiących dochód budżetu
)aństwa 3 415 310,0( 3 486 446,7 102,0l

001 0 )odatek dochodowy od osób fizycznych 3 400 31 0,0( 3 458 289.0( 1o1 ,7

0020 ]odatek dochodowy od osób prawnych 1 5 000.0( 28 157,7 187,7
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75801
cżęśó ośWiatowa subwencji ogólnej:,dla jednostek
samorżądu teMorialnego 10 299 833.0ł 10 ż99 833,0( 100:0(

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 299 833.0( 10 299 833,0( 1 00,0(

758§7 §zęść wyrównawcza subwencjl ogółnej dla gmin 6 812 894;01 6 B12 894,0( 100:0(
2920 Subwenc,ie ogólne z budżetu państwa 6 812 894,0( 6 8,12 894.0( 100.0(

75814 Różne rozliczenia fi nansowe 21 263,0| 21 2§3|0l 100.0(

299o
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych W
terminie WydatkóW, które nie Wygasają z upływem roku
budżetoweoo

21 263,0l 21 263,0Ą 1 00.0(

75831 3-żęść równoważąca subwenc,ji ogóInej dla gmin 662 909,01 562,9o9.0l 100,€.(

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 662 909,0( 662 909.0l 100,0(

ffi+ j:iitlffiłicłą_* 64:,§§,ź, ii€§
80101 szkoły pod§tawowe 902,0( 10 522,2, 1 166,5l

0690 Npływy z różnych opłat 0.0( 9,0l 0,0(

0960 )trzymane spadki, zapisy i darowizny W postaca
)ienieżnei 0.0( 3 749,8| 00(

0970 /vpływy z różnych dochodóW 902,0( 6 763,0l 749,7l

24oo
rupływy do budżetu pozostałości środków finansowych
)romadzonych na Wydzielonym rachunku jednostki
)udżetowei

0,0( 0,3 0,0(

80104 ?rżedśżkóle 3 24o,0l 0.0( 0,0(

0960 Jtrżymane spadki, zapisy i darowizny W postaci
)ienieżnei 3 24Q,0l 0,0( 0,0(

801:,]0 Gińnazja 0,0( 52,0t 0;0(
0690 Wpływy z różnych opłat 0,0( 52.0( 0,0l

801§5 pożó§t€ła dżiałalnośó 38 902;0( 54318,7( 139,6l
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizvcznvch 0,0( 6 890,9l 0,0(

0690 NpĘwy z różnych opłat 0,0( 1747,8,, 0,0l

0750

Dochody z najmu i dzieżawy składnikóW majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do seklora f]nansóW
publicznych oraz innych umów o podobnym charakteue

38 000.0( 43 756,4ę 115,1

0920 )ozostałe odsetkj 0,0( 5,7l 00(
0970 Npływy z różnych dochodóW 0,0( 1 015,7| 0,0(

2030
Dotacle celowe otżymane z budżetu państwa na
lealizację własnych zadań bieżących gmin (związków
rmin)

902,0( 902,0( 100.0(

::\.l::§,.§filiil 'omŃśbbłeczna' _s* : ,;łs ;:'sś lf,lrls,§Ę
a52a2 Dórny, pońa§y społecżnei 0.0{ 1329,3l 0,0{

0970 Wpływy z różnych dochodóW 0.0( ,l 329,3( 0,0(

852§3 ośrodkiwsparcia 285 910,0( 286 065i41 'l00;01

2010

fotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
ealizację zadań bieżących z żakresu administracji
ządowe.i oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
]min) ustawami

285 91 0,0( 285 909.1 100,0(

2360
)ochody jednostek samożądu terytorialnego związane z
,ealizaĄązadań z zakresu administracji ządowej oraz
nnych zadań zleconych uStawami

0,0( l co,Z/ 0,0(

85212
}wiadc. zenia lodzinne, świadczenja z f u nd uszu
rlimentacyjneąo oraz składki na ubezpieczenia
)meMalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 a72 414,0( 5 870 759;7l oo ó:

0690 Nptywy z różnych opłat 0,0i 255,2l 0,0(

0980 /Vpływy z tytułU zwrolóW Wypłaconych świadczeń z
unduszu alimentacvineoo 0,0( 20 900,4i 0,0(

201o

Dotacje celowe olźymane z budżetu państwa na
realizaĄę zadań bieżących z Zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
omin) llslawemi

5 852 414,0l 5 839 ,l80.5( 99,7,

2360
Dochody jednostek samoządu teMorialnego Związane z
realizaąązadań z zakresu administracji rządowej oraz
innvch zadań zleconvch ustawami

20 000,0( 10 423,5l 52.1i

85213

§kładki ha ub€żpięczenie zdlpwoine opłacane za osóby
)obieąace niel(óre świadczenia z pomocy społecznej,
1iektoń;świadĆŻenia lodzinne or€z za osóby
Lczestniczące w zajęciach w centrum integracji
;DoJecznei.

32 309,0( 32 309:0( t00;0l

2010

Dotacje celowe otżymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
Jmin) Ustawami

17 255,0( ,l7 255,0l 1 00.0(

2030
Dotacje celowe otrzymane z budźetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związkóW
qmin)

15 054,0( 15 054,0( 100,0(

ł



i pomoć W ńatuże]oraz składki ńa ubezpieczenia

Dotacje celowe otżymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
własnych zadań bieżących gmin (związkóW

celowe otrzymane z budżetu państwa na
Własnych zadań bieżących gmin (związków

opiekuńcze i specjalisiyczne usfu gi opiekuńcze

celowe otrzymane z budźetu państwa na
zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

Dotacje celowe otżymane z budżetu państwa na
realizac.ję Własnych zadań bieżących gmin (związków

Dotacje celowe W ramach programóW finansowanych z
ziałem środkóW europe.iskich oraz środkóW o których

W ań.5 ust,1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
W ramach budżełu środkóW europejskich

celowe W ramach programóW finansowanych z
środków europejskich oraz środków o których

W art,s ust,1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
W ramach budżetu środkóW europejskich

167 454 148 192

celowe otrzymane z budżetu państwa na
Własnych zadań bieżących gmin (z\rviązkóW

ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym
niezgodnie z przeznaczeniem lub

h z naruszeniem procedur, o których
mowa w ań. 1 84 ustawy, pobranych nienależnie lub W

otzymane z państwowych funduszy celowych
zadań bieżących jednosiek sektora finansóW

celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
między jednostkami samożadu teMorialnego

dofinansowanie Własnych zadań bieźących

i wydatki związane z gromadzęniem środków z
i kat za kózystanió ze środowiska

WpłiĄły iWydatki związane z gromadzeniem środków z

Zadania w zakresie kuftury fizycznej
celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadań bieżących Z zakresu administracJi
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
j między jednostkami samorzadu teMorialnego

dofinansowanie własnych zadań bieżących
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0:t010. nfre§fuklura wodociągowa i sanitacyjna Wsi 1 758 196.0{ 0,0( 0,0(

Dotacje celowe W ramach programóW finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środkóW, o których
mowa W art.s ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności W ramach budżetu środkóW europejskich

,1 758 196,0( 0.0( 0,0(

lllwilili §ffi:ii::;;77,ę łfrffi$§,,i;li'lfiffiiiifl :1§_6'jr&§ilŃl ii,i\?..:.':=...',':łól i!,ją
72095 >ozostała dżałalnośd 166 651.0( 0,0ł 0,0l

6207

Dotacje celowe W ramach programóW finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa W ań,5 ust.1 pkt, 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności W ramach budżetu środkóW europejskich

166 651,0( 0,0( 0,0(

):::!aaaaa;q I L/)

l.W..,l,W}h.: .::ś i]rŚ
7541:2 ochotnićze §traże pożarne 200 ó00,01 200 000,0( 100,0(

6630

Dotacje celowe otzymane z samoządu województwa ne
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umóW) międzyjednostkami
samouadu teMorielnedó

200 000,0( 200 000.0( ,100,0(

't|llffi..:1:łjlill Ll,/:1i:-Ę§NM{zA W=, Ll//łi,.lS;l. iir..@rp3 pź.i
':1!/,.M.80101 Sżkoły:podslawo-vve 621 538,0( 5B0 753,01 93,4r

6207

)otacje celowe W ramach programów finansowanych z
ldziałem środkóW europejskich oraz środków, o których
nowa W art,s ust-1 pkt. 3 oraz ust, 3 pkt 5 i 6 ustawy, tub

'atności 
W ramach budżetu środkóW eUropeiskich

621 538,0( 580 753.0( 93,4.

8o110 3imnazjg 353 864,0l JZ+ Joo,ol 91;6(

6207

Dotacje celowe W ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środkóW, o których
mowa W art.s ust.l pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

353 864,0( 324 366,6, 91,6(

źi.€1g.ł..il,ii ł]]iłlłl* iJłu\.iił,;iźi1iKKi{fl §&ll ::::jEENsi'O}b]

921,09 )omy i ośrodki kultury. śWietlice j kluby 896 610;0,( 500 000,01 55,7:

6207

)otacje celowe W ramach programóW f]nansowanych z
]działem śfodkóW europejskach oraz środkóW, o których
nowa W ań.5 ust,,1 pkt. 3 oraz ust, 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub

'atności 
W ramach budżetu środków europelskich

896 610,0( 500 000.0(

razem 3 996 859,0( 1 605 1,t9.6l 40,1(
Ogółem: 38 180 026,0( 35 846 599.6( 93,8!
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