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378 857,50

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska
7 500,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

7 500,00

Wpływy z różnych dochodów 5 145,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 500,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego

184 557,50

Dowożenie uczniów do szkół 5 145,00

Przedszkola 211 773,90

Wpływy z różnych opłat 27 216,40

Szkoły podstawowe 5 000,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł

5 000,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa 75 000,00

Oświata i wychowanie 221 918,90

Różne rozliczenia 75 000,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75 000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw
74 438,60

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 74 438,60

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

sektora finansów publicznych

2 324 765,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem

74 438,60

Drogi publiczne gminne 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
- 2 324 765,00

Treść Kwota

Transport i łączność 0,00

Data podjęcia 2019-09-26
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