
S p r a w o z d a n i e 
z  wykonania  dochodów  gminy  za  rok   2009  

          ========================================= 
 
 
  Dział      Nazwa  działu    Plan  Wykonanie      % 
==================================================================== 

   010   Rolnictwo  i  łowiectwo            1.454.048 1.480.598,09     101,83 

   400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
    elektryczną, gaz i wodę            1.368.217 1.398.807,45    102.24 

   600    Transport  i  łączność    197.857      99.406,98      50,24 

   630    Turystyka        10.000      10.000,00      100,00  

   700    Gospodarka  mieszkaniowa            1.792.880 1.785.562,65       99,59 

   710    Działalność  usługowa        3.000        4.650,00     155,00 

   750    Administracja  publiczna    104.450    105.117,53     100,64 

   751    Urzędy naczelnych organów władzy 
   państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
   sądownictwa        26.231      26.225,26       99,98 

756    Dochody od osób prawnych, od osób  
fizycznych i od innych jednostek nieposiada- 
jących osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem          14.723.220         14.628.835,30       99,36 

   758    Różne  rozliczenia           12.271.339         12.295.360,36      100,20 

   801    Oświata  i  wychowanie               222.742     235.671,61      105,80 

   852    Pomoc  społeczna             4.848.988  4.858.735,52      100,20 

   853    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      88.035       58.911,23         66,92 

   854   Edukacyjna  opieka  wychowawcza  146.924     138.276,00        94,11 

   900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         229.808              229.807,31      100,00 

   921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego               20.000       20.000,00       100,00 

   926    Kultura  fizyczna  i  sport     356.000     355.658,80        99,90 

       ======================================  

         RAZEM :        37.863.739 37.731.624,09        99,65 

===================================================================== 
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 Realizacja dochodów gminy za rok 2009 przedstawia się następująco : 
 
I.   Dochody  własne  gminy.         Plan  Wykonanie      % 
 
010   Rolnictwo  i  łowiectwo       590.525    617.080,46      104,50 
 
        01010       Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna  
       wsi           552.500    576.409,21      104,33  

      0830  -  wpływy z usług                        550.000         573.088,33        104,20      
       0920  -  pozostałe odsetki            1.740       2.560,38         147,15 
       0970  -  wpływy z różnych dochodów                           760                760,50        100,07 

        01095        Pozostała  działalność         38.025     40.671,25      106,96  
       0750  -  dochody z najmu i dzierżawy 

           składników majątkowych Skarbu Państwa, 
                     jst lub innych jednostek zaliczanych do   
          sektora finansów publicznych oraz innych 
          umów o podobnym charakterze            38.025       40.469,55    106,43 

        0920  -  pozostałe odsetki                       0            201,70          0  

400       Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
                  elektryczną, gaz i wodę     1.368.217  1.398.807,45      102,24 
 
      40002            Dostarczanie  wody     1.368.217  1.398.807,45      102,24 

     0830  -  wpływy z usług       1.350.000  1.379.713,00      102,20 
      0920  -  pozostałe odsetki                                 13.840            14.717,73      106,34 
      0970  -  wpływy z różnych dochodów           4.377           4.376,72        99,99 
 Zwrot  kosztów za naprawę awarii przyłączy i ekspertyzę wodomierza. 

600        Transport i łączność                          1.357               2.906,98      214,22    

       60016           Drogi  publiczne  gminne          1.357          2.906,98      214,22 
     0970  -  wpływy z różnych dochodów          1.357          2.906,98      214,22 
 Zwrot kosztów za naprawę wiaty autobusowej i środki z WUP za służbę zastępczą.   

700        Gospodarka  mieszkaniowa   1.792.880   1.785.562,65        99,59     
 
       70005       Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.792.880    1.785.562,65      99,59  
                0470  -  wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 
        i  użytkowanie wieczyste nieruchomości        53.380        53.713,77      100,63 
     0690  -  wpływy z różnych opłat                                     0                 8,80          0       

    0750  -  dochody z najmu i dzierżawy składników 
        majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych  

       jednostek zaliczanych do sektora finansów  
       publicznych oraz innych umów o podobnym 
       charakterze                            30.000       27.290,06         90,97   

    0770  -  wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa 
                             własności oraz prawa użytkowania  

      wieczystego nieruchomości      1.697.000     1.695.329,97        99,90 
    0920   -  pozostałe odsetki                   10.000          6.670,05        66,70 
    0970   -  wpływy z różnych dochodów                            2.500           2.500,00      100,00 
Dochody  to Wadium   za niepodpisanie umowy kupna.   
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710        Działalność  usługowa             3.000         4.650,00       155,00     
    
       71035       Cmentarze                    3.000         4.650,00      155,00 
                 0830  -  wpływy z usług              3.000          4.650,00      155,00 
 Opłata za miejsce na cmentarzu. 
   
750         Administracja  publiczna            1.850         2.517,53      136,08
  
       75011       Urzędy  wojewódzkie             1.850             1.162,62        62,84 
                 2360  -  dochody jedn.sam.terytor. związane z 

       realizacją zadań z zakresu adm. rząd    
          oraz innych zadań zleconych ustawami            1.850         1.162,62        62,84       

      75023       Urzędy  gmin                  0         1.354,91           0            
     0830  -  wpływy z usług                  0         1.309,61           0 

                  0920  -  pozostałe odsetki                            0              45,30           0 

756        Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
                              nieposiadających  osobowości prawnej oraz wydatki związane 
                               z ich poborem        9.106.016   9.438.248,37      103,65 
 
         75601            Wpływy z podatku dochodowego od osób 
          fizycznych              15.000        22.549,85      150,33
       0350  -  pod. od działaln. gospod. osób fizycznych 
          opłacany w formie karty  podatkowej          15.000        22.187,55      147,92 
       0910  -  odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.      
            podatków i opłat                                               0                    362,30           0 
 

75615         Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności     
                       cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 

          innych jednostek organizacyjnych     4.237.451      4.341.905,26      102,47 
        0310  -  podatek od nieruchomości      3.708.400    3.806.108,86     102,63   
       0320  -  podatek rolny           382.160       389.039,00     101,80 
       0330  -  podatek leśny             30.870         31.383,00     101,66 
       0340  -  podatek od środków transportowych           64.100         63.176,00       98,56 
       0430  -  wpływy z opłaty targowej             1.000               645,00       64,50 
       0440  -  wpływy z opłaty miejscowej        200                 0                0 
       0490  -  wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
          przez jst  na podstawie odrębnych ustaw       18.000        18.414,00      102,30
       0500  -  podatek od czynności cywilnoprawnych          4.000            4.062,00      101,55 
       0690  -  wpływy z różnych opłat     0               26,40          0 
   koszty upomnienia       
       0910  -  odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. 
          podatków i opłat             21.100        21.430,00      101,56 

2680 -  rekompensaty utraconych dochodów w 
   podatkach i opłatach lokalnych             7.621          7.621,00      100,00 

        75616            Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i  
                               darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków  
           i opłat lokalnych od osób fizycznych      2.995.760   3.163.833,93      105,61  
       0310  -  podatek od nieruchomości       1.466.600   1.520.158,76      103,65 
       0320  -  podatek rolny            697.000      735.029,90      105,46 
Podatek rolny  jest wykonany w nadmiarze, ponieważ podatnicy spłacają zadłużenie.   
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       0330  -  podatek leśny     4.300          4.095,11        95,24 
       0340  -  podatek od środków transportowych         455.360      466.115,33     102,36 
       0360  -  podatek od spadków i darowizn            20.000        23.582,39      117,91 
Trudno przewidzieć ile osób dokona spadku lub darowizny innej osobie. 
       0500  -  podatek od czynności cywilnoprawnych       326.000      386.540,53      118,57 
Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe dlatego trudno zaplanować  realną  wysokość 
 wpływów. 
       0690  -  wpływy z różnych opłat               6.500          7.580,30      116,62 
Koszty upomnienia od wszystkich podatków. 
       0910  -  odsetki od nieterminowych wpłat z 
           tytułu  podatków i opłat            20.000        20.731,61      103,66 

        75618            Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu   
                               terytorialnego na podstawie ustaw      1.857.805   1.909.959,33      102,81 

       0410  -  wpływy z opłaty skarbowej            27.000        27.214,00      100,79  
       0460  -  wpływy z opłaty eksploatacyjnej       1.311.650   1.311.649,81      100,00 
       0480  -  wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń   
          na sprzedaż  alkoholu           178.455      178.584,19      100,07 
       0490  -  wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
          przez jednostki samorządu terytorialnego 
           na podstawie odrębnych ustaw         330.000      378.681,07      114,75 
            opłata adiacencka i  zajęcie pasa drogowego,  

Wskutek coraz większej ilości nieruchomości objętych budową kanalizacji sanitarnych ich 
właściciele płacą opłatę adiacencką. Trudno dokładnie oszacować liczbę osób, które zapłacą 
jednorazowo a ilu rozłoży tę opłatę na raty na 10 lat.  

       0690  -  wpływy z różnych opłat               1.000            941,60        94,16 
        0920  -  pozostałe odsetki                9.700         12.760,66      131,55 
        0970  -  wpływy z różnych dochodów                              0            128,00          0   
 
  758           Różne  rozliczenia          1.036.227  1.060.248,36      102,32 
 
        75814         Różne rozliczenia finansowe       1.036.227  1.060.248,36      102,32 
       0920  -  pozostałe odsetki            110.000     134.021,40      121,84 
            odsetki od lokat terminowych  
       0970  -  wpływy z różnych dochodów          926.227     926.226,96      100.00 
             środki przekazane po zakończeniu 
              inwestycji z konta „Środki niewygasające”  

801                      Oświata  i  wychowanie         208.200         221.149,61     106,22 
 
        80101          Szkoły  podstawowe                         9.500        12.338,88      129,88  
        0830  -   wpływy z usług               6.500             9.097,40      139,96  

       0920  -  pozostałe odsetki              3.000          3.241,48      108,05  

        80104         Przedszkola           108.900      128.468,20      117,97 
       0830  -  wpływy z usług             108.900      128.468,20      117,97 
                      wpływy z czesnego i za wyżywienie  

 
          80110          Gimnazja             89.800         80.342,53         89,47 
        0830  -  wpływy z usług               65.000       55.205,69        84,93 
            odpłatność za wynajem sal sportowych 

       0920  -  pozostałe odsetki              2.000         2.314,82       115,74  
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       0927  -  pozostałe  odsetki       0                      18,05           0 
                      odsetki z konta Comenius 
       0970  -  wpływy z różnych dochodów           22.800        22.803,97      100,02 
  wynajem pomieszczeń  

    852            Pomoc  społeczna           20.000       36.629,24       183,15 
   

85212              Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na     
                         ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

    z ubezpieczenia społecznego              14.000          26.584,17      189,89 
         0920  -  pozostałe odsetki               0     1,79          0 
         2360  -  dochody jst związane z realizacją zadań z 
            zakresu administracji rządowej oraz innych 
            zadań zleconych ustawami            14.000       26.582,38      189,87 
Wpłaty ściągnięte przez  Komornika  -   zaliczka alimentacyjna, tego nie można przewidzieć. 
       
           85219             Ośrodki pomocy społecznej            1.500             2.269,11      151,27 
          0920  -  pozostałe  odsetki             1.500          2.269,11      151,27  

           85228             Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
   usługi  opiekuńcze              4.500          7.775,96      172,80                  
                    0690  -  wpływy z różnych opłat             4.500          7.775,96      172,80 

     853                       Pozostałe zadania w zakresie polityki           0               36,40            0 
                                   społecznej           

           85395             Pozostała  działalność                0     36,40            0  
       0920   -   pozostałe  odsetki      0     36,40  0 

     926             Kultura fizyczna i sport           41.000        40.658,80        99,17 
   
           92604  Instytucje kultury fizycznej           41.000         40.658,80        99,17          
        0750  -  dochody z najmu i dzierżawy składników 
            majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 

          jednostek zaliczanych do sektora finansów 
                publicznych oraz innych umów o podobnym 
            charakterze              1.200            400,00        33,33  
         0830  -  wpływy z usług                                             39.800           40.005,11      100,52     
           za wynajem domków letnisk, sprzętu  pływającego, inne 
                   0920  -  pozostałe odsetki                          0                     253,69           0 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Razem dochody własne :   14.169.272      14.608.495,85        103,10   

 ============================================================== === 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

II.  Udziały  w  podatkach           Plan   Wykonanie        %  
 

 756                 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  
         jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki  
         związane z ich poborem                 5.617.204    5.190.586,93        92,41 

 
75621         Udziały gmin w podatkach stanowiących 
         dochód budżetu państwa     5.617.204        5.190.586,93         92,41 
           0010 -  podatek dochodowy od osób 

fizycznych        5.417.204     4.924.244,00         90,90 
0020-  podatek dochodowy od osób prawnych   200.000            266.342,93       133,17 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
          Razem  udziały :                 5.617.204        5.190.586,93         92,41 

           =================================================================== 
 
III.  Dotacje celowe na zadania zlecone gminom              Plan      Wykonanie            %
  
       010           Rolnictwo i  łowiectwo       863.523       863.517,63          99,99  

  01095           Pozostała  działalność       863.523       863.517,63          99,99
          2010  -  dotacje celowe otrzymane z budżetu 

            państwa na realizację zadań bieżących 
 z zakresu administracji rządowej oraz 
 innych zadań zleconych gminie ustaw.  863.523           863.517,63          99,99  

 Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
            wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

       750           Administracja  publiczna     102.600             102.600,00          100,00 
 
            75011           Urzędy  wojewódzkie      102.600             102.600,00         100,00 
                      2010  - dotacje celowe otrzymane z budżetu 
             państwa na realizację zadań bieżących 
             z zakresu administracji rządowej oraz 
             innych zadań zleconych gminie ustaw.  102.600       102.600,00         100,00 
     Dotacja przekazane na  realizację zadań zleconych. 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
                           prawa  oraz sądownictwa         26.231         26.225,26           99,98 

 
           75101           Urzędy naczelnych organów władzy 
            państwowej, kontroli i ochrony prawa     2.424           2.424,00         100,00 
           2010  - dotacje celowe otrzymane z budżetu 
            państwa na realizację zadań bieżących 
            z zakresu administracji rządowej oraz 
            innych zadań zleconych gminie ustaw.        2.424           2.424,00         100,00 
      Dotacja przeznaczona na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.           

 75113           Wybory do Parlamentu Europejskiego  23.807          23.801,26         99,98 
         2010  -  dotacje celowe otrzymane z budżetu 
            państwa na realizację zadań bieżących 
            z zakresu administracji rządowej oraz 
            innych zadań zleconych gminie ustaw.      23.807         23.801,26         99,98 
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     Dotacje   przeznaczone  na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu  
     Europejskiego. 
 
 852                    Pomoc  społeczna                4.370.435        4.370.397,75         100,00    

       85212           Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjna  oraz składki    
                            na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

             ubezpieczenia społecznego    4.320.000   4.320.000,00         100,00 
                       2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu 
             państwa na realizację zadań bieżących 
             z zakresu administracji rządowej oraz 
             innych zadań zleconych gminie ustaw.  4.320.000   4.320.000,00         100,00 
     Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz  obsługę biura. 

    85213          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             5.017          4.980,35            99,27
   2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu 
              państwa na realizację zadań bieżących 
              z zakresu administracji rządowej oraz 
              innych zadań zleconych gminie ustaw.      5.017          4.980,35             99,27 

               85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki   na ubezpieczenia     
                                    emerytalne i rentowe         45.418        45.417,40          100,00 
              2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu 
              państwa na realizację zadań bieżących 
              z zakresu administracji rządowej oraz 
              innych zadań zleconych gminie ustaw.    45.418        45.417,40           100,00 
          ---------------------------------------------------------------------------- 

                 Razem dotacje celowe :   5.362.789       5.362.740,64          99,99 

 

 IV.  Dotacje celowe na zadania własne gminy         Plan    Wykonanie            % 

     801   Oświata  i  wychowanie               264             244,00          92,42 
 

  80195 Pozostała  działalność               264              244,00         92,42 
    2030  - dotacje celowe otrzymane z budżetu  
    państwa na realizację własnych zadań 
              bieżących gmin                264              244,00         92,42 
     Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych  z przeprowadzeniem konkursu na awans  
      zawodowy. 
  
    852    Pomoc  społeczna        458.553      451.708,53          98,51  
  

85213              Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
                        niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  
                        oraz za osoby uczestniczące w zajęciach  
                        w centrum integracji społecznej            2.800               2.622,83           93,67 
          2030 -   dotacje celowe otrzymane z budżetu 
  państwa na realizację własnych zadań 
  bieżących  gmin            2.800         2.622,83           93,67 
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 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
                        emerytalne i rentowe       210.000      203.332,70          96,83 

   2030  - dotacje celowe otrzymane z budżetu  
    państwa na realizację własnych zadań   
              bieżących gmin        210.000      203.332,70         96,83 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej        142.853      142.853,00        100,00  
2030 -  dotacje celowe otrzymane z budżetu 

   państwa na realizację własnych zadań  
   bieżących gmin          142.853      142.853,00        100,00 

     Dotacja przeznaczona na współfinansowanie w utrzymaniu Gminnego Ośrodka Pomocy   
     Społecznej. 
 
             85295  Pozostała  działalność         102.900      102.900,00        100,00 

             2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu  
    państwa na realizację własnych zadań  

 bieżących gmin          102.900      102.900,00        100,00 
    Otrzymana  dotacja przeznaczona została  na dofinansowanie kosztów wyżywienia dzieci i  
     młodzieży w szkołach. 
 
  854   Edukacyjna opieka wychowawcza        146.924      138.276,00           94,11
  

85415  Pomoc materialna dla uczniów              146.924        138.276,00           94,11  
  2030  -  dotacje celowe otrzymane z budżetu 
    państwa na realizację własnych zadań  
    bieżących gmin           146.924      138.276,00           94,11      
Dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        Razem  dotacje na zadania własne :        605.741         590.228,53          97,44     

      ==================================================================== 

V.  Dotacje  otrzymane z funduszy  celowych            Plan     Wykonanie           % 

       600    Transport  i  łączność          196.500          96.500,00           49,11 
  

   60016 Drogi publiczne gminne          196.500          96.500,00           49,11 
                       6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych  

 na finansowanie lub dofinansowanie 
 kosztów realizacji inwestycji i zakupów  
 inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
 publicznych            196.500          96.500,00           49,11 

Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg gminnych. 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                      Razem  dotacje :        196.500          96.500,00           49,11 

     ================================================================ 
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VI.  Środki pozyskane z innych źródeł            Plan           Wykonanie          % 

       801  Oświata  i  wychowanie               14.278           14.278,00          100,00  
  
 80110   Gimnazja              14.278       14.278,00         100,00 

     2707-  Środki na dofinansowanie własnych zadań 
 bieżących gmin, powiatów, samorządów 
         województw, pozyskanych z innych źródeł       14.278       14.278,00         100,00 

Środki pozyskane z UE na współfinansowanie współpracy między szkołami – Comenius.    

    853   Pozostałe zadania w zakresie polityki 
       społecznej           88.035             58.874,83          66,88 
 
 85395  Pozostała  działalność        88.035        58.874,83          66,88  
         2008  -  dotacje rozwojowe oraz środki na finanso- 

                   wanie Wspólnej Polityki Rolnej       83.610        55.914,65          66,88      
Środki otrzymane z UE na prowadzenie zadania „Twoja aktywność – Twój rozwój”. 

      2009  -  dotacje rozwojowe oraz środki na finanso- 
                   wanie Wspólnej Polityki Rolnej         4.425         2.960,18           66,90 

Środki otrzymane z Budżetu Państwa na prowadzenie zadania „Twoja aktywność – Twój rozwój”.
   

    900     Gospodarka komunalna i ochrona  
                                    środowiska                      229.808     229.807,31         100.00  

90095  Pozostała  działalność      229.808     229.807,31         100,00  
        6290  -  Środki na dofinansowanie własnych 
           inwestycji gmin, powiatów,  samorządów 
                   województw, pozyskanych z innych źródeł  229.808       229.807,31       100,00     

  Środki pozyskano z Krajowego Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast na budowę domu   
  socjalnego w Kurzej Górze. 

       926  Kultura  fizyczna  i  sport      300.000     300.000,00         100,00 

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 
   i  sportu         300.000     300.000,00          100,00   
         6290  -  Środki na dofinansowanie własnych 
            inwestycji gmin, powiatów, samorządów 
            województw, pozyskanych z innych źródeł 300.000     300.000,00        100,00 
Środki pozyskane z firm PZU na Życie, PZU Spółka Akcyjna i Ministerstwa Sportu po 100.000 zł. 
każda na budowę boiska ogólnodostępnego w Starych Oborzyskach. 
             ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
            Razem pozyskane środki :           632.121          602.960,14            95,39 

   ====================================================================== 
 
VII.   Środki pozyskane od innych samorządów            Plan     Wykonanie             %  
 
      630 Turystyka               10.000           10.000,00        100,00 
 
         63003     Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   10.000         10.000,00        100,00  
 
            6300 -  wpływy z pomocy finansowej udzielanej między 
   jednostkami samorządu terytorialnego na dofinan- 
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   sowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
   zakupów inwestycyjnych             10.000           10.000,00        100,00 
Środki otrzymane Urzędu Marszałkowskiego na pobudowanie miejsc postojowych  przy ścieżce 
rowerowej. 
  
       921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       20.000           20.000,00        100,00 
 
         92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby           20.000         20.000,00        100,00    
 2710  -  wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej 
    między jednostkami samorządu terytorialnego 
    na dofinansowanie własnych zadań bieżących     20.000         20.000,00        100,00 
Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego jako pomoc w budowie  placów zabaw. 
 
     926  Kultura fizyczna  i  sport              15.000         15.000,00         100,00 
 
         92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 
              i  sportu                15.000         15.000,00         100,00 
   2710  -  wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej 
      między jednostkami samorządu terytorialnego 
      na dofinansowanie własnych zadań bieżących     15.000         15.000,00         100,00 
Środki pozyskane z  Urzędu Marszałkowskiego na remont  boiska w Kokorzynie. 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Razem pozyskane środki:             45.000         45.000,00         100,00 

============================================================= 
   
 VIII.  Subwencje  ogólne               Plan     Wykonanie             % 
        
  758   Różne  rozliczenia               11.235.112     11.235.112,00       100,00 
      
      75801  Część oświatowa subwencji ogólnej 
  dla jednostek samorządu terytorialn.            9.303.822     9.303.822,00         100,00 
    2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa             9.303.822        9.303.822,00        100,00 

      75807  Część wyrównawcza  subwencji 
     ogólnej dla gmin           1.931.290         1.931.290,00       100,00 
     2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa            1.931.290         1.931.290,00      100,00  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

   Razem  subwencje  :   11.235.112       11.235.112,00       100,00 

 

           Ogółem dochody gminy za rok 2009  wykonano :     37.863.739     37.731.624,09         99,65 

 
 


