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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVI/477/10 
Rady Gminy Lubicz z dn.24 maja 2010r.

Rolnictwo i łowiectwo 24 500010 102 458919 168 997 126

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 24 50001041 14 500899 468 889 468

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę

samorządu terytorialnego od innej jednostki

samorządu terytorialnego będącej instytucją

wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podstawie porozumień (umów)

6648 24 50014 500899 468 889 468

Pozostała działalność  001095 87 95819 700 107 658

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2010  087 958 0 87 958

Transport i łączność  0600 27 3009 800 37 100

Drogi publiczne gminne  060016 27 3009 800 37 100

Wpływy z różnych dochodów0970  027 3001 300 28 600

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa

 0751 18 9932 788 21 781

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  075107 18 993 0 18 993

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2010  018 993 0 18 993

Oświata i wychowanie 776 246801  01 258 801 482 555

Szkoły podstawowe 776 24680101  0916 693 140 447

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy

celowych na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych

6260 776 246 0776 246  0

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  0853 171 990170 634 342 624

Pozostała działalność  085395 171 990170 634 342 624

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3

oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich

2007  0163 342145 039 308 381

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3

oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich

2009  08 64825 595 34 243

Kultura fizyczna i sport  0926 776 246405 080 1 181 326

Obiekty sportowe  092601 776 246378 000 1 154 246

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy

celowych na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych

6260  0776 246 0 776 246
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800 746RAZEM DOCHODY 1 096 98744 287 098 44 583 339
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