Załącznik Nr 1
DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU
Lp.

I.
1.
2.

TREŚĆ
DOCHODY OGÓŁEM z tego:
-dochody bieżące
-dochody majątkowe

Plan po zmianach

Wykonanie

%

11.828.439,71
9.782.702,71

11.182.097,49
9.118.291,13

94,54
93,21

2.045.737,00

2.063.806,36

100,88

3.261.506,24

2.671.784,85

dochody bieżące

3.261.506,24

2.671.784,85

81,92
81,92

Dotacje ogółem

5.662.538,47

5.605.917,64

99,00

1.049.718,47

1.028.924,42

98,02

285.788,00

279.063,76

97,65

5.054,13

5.054,13

100

2.888,87

2.888,87

100

2.086.352,00

2.064.921,45

98,97

82.000,00

78.296,64

95,48

75.000,00

52.963,04

70,62

30.000,00

29.998,97

100

500.000,00

500.000,00

100

1.349.255,00

1.349.255,00

100

Dochody własne

w tym: dochody bieżące
- § 2010 dotacje otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące zlecone z
zakresu administracji rządowej
-§ 2030 dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
-§2057 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
-§2059 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
-§2060 Dotacje celowe na realizację
zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w całości przez budżet
państwa w ramach programów
rządowych
§2180Środki z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID19
§2327 Dotacja celowa otrzymana z
powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
-§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z
tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących

Dochody majątkowe
-§6100Dofinansowanie ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych
-§6280 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
-§6290 Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
-§6350 Środki z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
-§6630 Dotacja celowa otrzymana z
samorządu województwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

3.

II.

Subwencje ogółem
w tym: dochody bieżące
- oświatowa
- wyrównawcza UG
- równoważąca
- uzupełnienie subwencji
ogólnej
WYDATKI OGÓŁEM
1.wydatki majątkowe
2.wydatki bieżące

0,00

18.069,36

100

160.172,00

160.172,00

100

36.310,00

36.310,00

100

2.904.395,00

2.904.395,00

100

1.656.914,00
878.621,00
63.260,00
305.600,00

1.656.914,00
878.621,00
63.260,00
305.600,00

100
100
100
100

11.017.166,87
1.376.309,00
9.640.857,87

9.914.039,50
837.471,73
9.076.567,77

89,99

60,85
94,15

