
 
 

        Załącznik Nr 1 
           do uchwały Nr XXVII/163/2009  

              Rady Gminy Dąbrówka  
                                                                                                 z dnia 26.02.2009r.   

  
 

 

 

    DOCHODY BUDśETU GMINY NA 2009 ROK 
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW 

 
w złotych 

Dział  Nazwa Kwota  
 

010 Rolnictwo i łowiectwo  
152.000,00 

600 Transport i łączność  170.000,00 
 

700 Gospodarka mieszkaniowa  
663.060,00 

750 Administracja publiczna 126.750,00 
 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony  prawa oraz sądownictwa 

 
1.600,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 400,00 
 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

5478.072,00 
 

758 RóŜne rozliczenia    8292.075,00 
 

801 Oświata i wychowanie 321.867,00 
 

852 Pomoc społeczna 2535.700,00 
 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 450.800,00 
 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  100.000,00 
 

 RAZEM: 18292.324,00 
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  DOCHODY BUDśETU GMINY NA 2009 ROK  
zestawienie szczegółowe  

 
                                     w złotych 

 
 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 

600   Transport i ł ączność 150 000,00 

 60078  Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 150 000,00 

  6300 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 

150 000,00 

756   

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz 
wydatki zwi ązane z ich poborem 

79,00  

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu 
państwa 79,00  

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 79,00  

758   RóŜne rozliczenia 200 786,00 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 200 786,00 

  2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 200 786,00 

852   Pomoc społeczna 31 400,00 

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

20 000,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

20 000,00 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 2 000,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

2 000,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 400,00 

  0970 Wpływy z róŜnych dochodów 4 120,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

5 280,00 

   Razem  79,00 382 186,00 
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