
Załącznik Nr £. do Protokołu Nr VII/2003
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 01 lipca 2003r.

Uchwała Nr VII/73/2003 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 01 lipca 2003r.

W sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy 
za I półrocze.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 
publicznych ( tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 , poz. 148) Rada Gminy Lichnowy 
uchwala co następuje:

§1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze winna zawierać: 
część opisową z uwzględnieniem zmian planu dochodów i wydatków budżetowych, 
realizacji dochodów własnych, dotacji, subwencji, realizacji wydatków budżetowych w 
poszczególnych działach gospodarki budżetowej,
zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy wg/ działów zgodnie z załącznikiem nr 

• 1 do niniejszej uchwały,
zestawienie dochodów budżetu gminy wg ważniejszych źródeł - z załącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały,
zestawienie wydatków budżetowych wg zadań -  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 
niniejszej uchwały,
szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy -  zgodnie z załącznikiem 
Nr 4 do niniejszej uchwały,
zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych -  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do 

niniejszej uchwały,
zestawienie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej -  zgodnie z 
załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
sprawozdanie z gospodarowania GFOŚ i GW -  zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej 
uchwały,
realizacja dochodów i wydatków dotacji celowych z zakresu administracji rządowej 
zleconych gminie Lichnowy -  zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, 
realizacja zadań inwestycyjnych -  zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

p r z e Vv
KB

m gr

O D N I C Z Ą C Y
Jy 'Gminy

, m
'WSadyhław Nacel

i



UZASADNIENIE
Do uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 
Lichnowy za I półrocze.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia 
Radzie Gminy i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu 
gminy Lichnowy za I półrocze w terminie do 31 sierpnia. .

Zakres i formę informacji określa Rada Gminy.
Informację należy sporządzić na podstawie zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 

30 czerwca. .



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/73/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 01 lipca 2003r.

ZESTAWIENIE DOCHODOW I WYDATKÓW BUDŻETU 
GMINY LICHNOWY ZA I półrocze...........

Dział Nazwa Dochody Wydatki
Plan Wykonanie % Plan Wykonanie %

010
020
400

600
700
710
750
751

754

756

758
801
851
853
854 
900

921

926

Rolnictwo i łowiectwo 
Leśnictwo
Wytwarzanie i zaopatrzenie 
w energię elekt.,gaz i wodę 
Transport i łączność 
Gospodarka mieszkaniowa 
Działalność usługowa 
Administracja publiczna 
Urzędy Naczelnych organów 
władzy państ.kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 
Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przecipożarowa 
Dochody od osób prawnych 
od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej 
Różne rozliczenia 
Oświata i wychowanie 
Ochrona zdrowia 
Opieka społeczna 
Edukacyjna opieka wychów. 
Gospodarka komunalna i ochro 
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i sport

na

OGÓŁEM BUDŻET -



Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr VII/73/2002
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 01 lipca 2003r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY 
W/G WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Treść P la n ............... Wykonanie %
Ogółem dochody budżetu:
z tego:
I.Dochody własne '
1 .Wpływy z podatków

a/ podatek rolny 
b/ podatek od nieruchomości 
cl podatek od środków transportowych 
d/ podatek od posiadania psów 
e/ wpływy z karty podatkowej 
f/ podatek od czynności cywilnoprawnych 
g/ podatek od spadku i darowizn 

2.Wpływy z opłat
a/ opłata skarbowa 
b/ obwody łowieckie 
c/ usługi w oświacie 
d/ świadectwa pochodzenia zwierząt 
el wpływy w opiece społecznej-usługi 

opiekuńcze 
f/ dostarczanie ciepła 
g/ opłata za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych 
h/ opłata targowa 
i/ opłata administarcyjna 
j / opłata prolongacyjna 
k/ zwrot kosztów upomnień 
1/ różne dochody

3. Odsetki od środków finansowych gminy 
zgromadzonych na rach.bankowych

4. Odsetki od nieterminowych uregulowań 
należności z tytułów wymienionych 
w pkt.1-2

5. Dochody z majątku gminy
a/ wpływy z dzierżawy gruntów,lokali 
b/ wpływy ze sprzedaży działek budów, 

budynków
c/ opłata za wieczyste użytkowanie 

6. Nagroda pieniężna

II. Udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
a/ udział w podatku od osób fizyczn. 
b/ udział we wpływach od osób prawn

III. Subwencja ogólna
a/ subwencja na zadania oświatowe 
b/ subwencja ustalona proporcjonalnie



do przeliczeniowej liczby mieszkań. 
cl subwencja wyrównawcza

IV. Subwencja z tytułu ulg i zwolnień 
ustawowych w podatku rolnym

V. Subwencja drogowa dla gmin

VI. Dotacja celowa na zadania własne

VII. Dotacje z funduszy celowych

VIII. Darowizny pieniężne

VIII. Dotacja celowa na zadania zlecone

IX.Środki ze źródeł pozabudżetowych

OGÓŁEM DOCHODY



ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WIG ZADAŃ 
ZA I PÓŁROCZE.............

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI1/73/2003.
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 01 lipca 2003r.

Dział Nazwa Plan..... Wykonanie %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

400

melioracja
składki na Izby Rolnicze 
usuwanie klęski żywiołowych 
monitoring jakości gleb 
wydatki inwestycyjne 
w tym:
1.................................

WYTWARZANIE 1 ZAOPATRZENIE 
W EN.ELEKT.,GAZ 1 WODĘ

600

dostarczanie ciepła 
wydatki inwestycyjne 
w tym:
1....................................

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

700

utrzymanie dróg gminnych
modernizacja dróg
zakup usług komunikacyjnych

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

710

gospodarka gruntami i nieruchomo, 
pozostała działalność

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

750

plany zagospodarowania przestrz. 
opracowania geodez.i kartograf.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

751

urzędy wojewódzkie 
rady gmin 
urzędy gmin 
prowizje sołtysów 
składki członkowskie 
wydatki inwestycyjne 
w tym:
1.....................................
pobór podatków

URZĘDY NACZEL.OGRANÓW 
WŁADZY PAŃST.,KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDÓW.

754

spis wyborców

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.
ochotnicze straże pożarne



758

wydatki inwestycyjne 
w tym:
1.........................................

RÓŻNE ROZLICZENIA

801

rezerwa
splata odsetek od kredytów i pożyczek 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

851

szkoły podstawowe 
przedszkola przy szkołach 
gimnazja
dowożenie uczniów do szkół 
dokształcanie nauczycieli 
ZFŚS emerytów i nauczycieli 
wydatki inwestycyjne 
w tym:
1...........................................
wydatki remontowe

OCHRONA ZDROWIA

853

przeciwdziałanie alkoholizmowi

OPIEKA SPOŁECZNA
w tym zadania adm.rządowej

_ 854

składki na ubezp.zdrowotne 
w tym zadania adm.rządowej 

zasiłki i pomoc w naturze 
w tym zadania adm.rządowej 

dodatki mieszkaniowe 
zasiłki rodzinne i pielęg. 
w tym zadania adm.rządowej 
utrzymanie ośrodka pomocy społ 
w tym zadania adm. rządowej 

usługi opiekuńcze i speclaistyczne 
w tym zadania adm.rządowej 

dożywianie dzieci 
pozostała działalność

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHÓW.

900

świetlice szkolne
pomoc materialna dla uczniów
doskonalenie zawodowe naucz.

GOSPODARKA KOMUNALNA , 
OCHRONA ŚRODOWISKA
oczyszczanie miast i wsi 
gospodarka odpadami 
gospodarka ściekowa 
utrzymanie zieleni w gminach 
oświetlenie ulic.placów i dróg 
wydatki inwestycyjne w tym:
1.....................................
pozostała działalność

KULTURA 1 OCHRONA 1 DZIEDZICTWA



921 NARODOWEGO

926

dotacja centrum kultury 
dotacja biblioteki 
utrzymanie świetlic 
wydatki inwestycyjne 
w tym:
1................................................
pozostała działalność

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
utrzymanie obiektów sportowych 
rozwój sportu

O G Ó Ł E M
w tym zadania adm.rządowej



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI1/73/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 01 lipca 2003

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW
I półrocze.............r.

BUDŻETU GMINY LICHNOWY

Dział Rozdz. § Nazwa
Dochody Wydatki

Plan Wykonanie ^ 7 ^ Plan Wykonanie

Ołó TOEKirCTWOTŁOWIECTWO

020

01008 Budowa i utrzymanie urządzeń meliroracji wodnych

01010

01030

4300
Zakup usług remontowych 
Zakup usług pozostałych

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
~gm Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Izby rolnicze

01095

2850Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 
2% uzyskan. wpływów z podatku rolnego

Pozostała działalność
Ó69
2900

Wpływy z różnych opłat
Wpłaty gmini powiatów na rzecz innych jednostek 
samorządu terytorialnego oraz zw.gmin lub zw.pow. 
na dofinansowanie zadań bieżących

LEŚNICTWO

400

02095 Pozostała działalność
~Ut7

069
092

Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie 
wieczyste nieruchomości 
Wpływy z różnych opłat 
Pozostałe odsetki
WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

600

40ÓÓ1 Dostarczanie ciepła
08$
4210
4270
4430

Wpływy z usług
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług remontych 
Różne opłaty i składki

TRANSPORT IŁĄCZNOSC

700

60016 Drogi publiczne gminne
096

097 
4210 
4270 
4300 
6050

Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci 
pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetów

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70006 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70095

047

075

077

091
092 
4300 
4430

Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytków, 
wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątków.
Skarbu Państwa,jedn.samorz.teryt.lub innych jedn
zalicznyeh do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości
Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków 
i opłat
Pozostałe odsetki 
Zakup usług pozostałych 
Różne opłaty i składki

Pozostała działalność
069
075

092
097

Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy 
Skabu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jedn. 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podabnym charakterze 
Pozostałe odsetki 
Wpływy z różnych dochodów

1



710

4210
4260
4270
4300
4430
4530

Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup energii 
Zakup usług remontowych 
Zakup usług pozostałych 
Różne opłaty i składki 
Podatek VAT

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

750

'7TCT3' Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyj.)

71014

Zakup usług pozostałych 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne
3̂(35 Żakup usług pozostałych 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
"J7 5011 Urzędy Wojewódzkie -

75022

2CT

4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realiz.zadań bieżących z zakresu administr.rządow.
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na ZFSS

Rady Gmin

75023

3Ó3Ó
4210
4270
4300
4410
4430

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług remontowych 
Zakup usług pozostałych 
Podróże służbowe krajowe 
Różne opłaty i składki

Urzędy Gmin

75047

092
097
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
4530
4590
6050
6060

Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFSS
Podatek od towarów i usług
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycuje jednostek budżet

Pobór podatków,opłat i niepodatkowanych należn. 
budżetowych

75056

4100
4210
4300
4430

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych 
Różne opłaty i składki

Spis powszechny i inne

75095

201

4110
4120
4300
4410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów.
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe

Pozostała działalność
048
3030
4300
4430

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
Zakup usług pozostałych 
Różne opłaty i składki

2



751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ,KONTROLI 1 OCHRONY PRAWA 
ORAZ SĄDOWNICTWA

754

7ST5T Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

SST

4300

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 
Zakup usług pozostałych 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1 OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

756

75405 Komendy powiatowe policji

75412

2SÓ0

6620

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 
samorządu terytor. Oraz zw. Gminlub zw. Powiatów 
na dofinansowanie zadań bieżących 
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje 
i zakupy inwest. realizowane na podsatawie porozum, 
między jednostkani samorządu terytorialnego

Ochotnicze straże pożarne

-

2580

3020
3030
4210
4260
4270
4280
4300
4430

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki

DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OD OSOB FIZ. 
1 OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

758

75601 Wpływy z podatku dochodow .od osób fizycznych

75615

Ó35

091

Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn.
opłacany w formie karty podatkowej
Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku 
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opł 
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych

75616

OS1
032
034
050
069
091

Podatek od nieruchomości 
Podatek rolny
Podatek od środków transportowych 
Podatek od czynności cywilnoprawnych 
Wpływy z różnych opłat
Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku 
od spadków i darwizn,podatku od czynności cywilno 
prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych

75618

031
032 
034
036
037 
043 
045 
050 
069 
091

Podatek od nieruchomości 
Podatek rolny
Podatek od środków transportowych 
Podatek od spadku i darowizn 
Podatek od posiadania psów 
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty administarc.za czynności.urzędowe 
Podatek od czynności cywilnoprawnych 
Wpływy z różnych opłat
Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn 
samorządu terytorytorialnego na podstawie ustaw

75621

041
091

Wpływy z opłaty skarbowej
Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa

001
002

dodatek dochodowy od osób fizycznych 
Podatek dochodowy od osób prawnych

ROŻNE ROZLICZENIA
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

75802

S52Subwencje ogólne z budżetu państwa 

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

3



801

75805

292 Subwencje ogólne dla gmin

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

75814

555 Subwencje ogólna dla gnim 

Różne rozliczenia finansowe

75818

036
091

Podatek od spadku i darowizn
Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat

Rezerwy ogólne i celowe
4810 Rezerwy ogólne i celowe 

OŚWIATA 1 WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe

80104

083
092
097
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
6050

Wpływy z usług
Pozostałe odsetki <
Wpływy z różnych dochodów
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn. i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFSS
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Przedszkola przy szkołach podstawowych

--

80110

1555
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynag
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Skaldki na Fundusz Pracy
Zakup materaiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn. 1 książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Rożne opłaty i składki
Odpisy na ZFSS

Gimnazja

80113

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynag
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i księążek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFSS

Dowożenie uczniów do szkół

80114
4300Zakup usług pozostałych

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

80146

1555
4010
4040
4110
4120
4210
4300

Pozostałe odsetki
Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4300
4410

Zakup usług pozostałych 
Podróże służbowe krajowe

4



851

80195 Pozostała działalność
203

4440

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
Odpisy na ZFSS

OCHRONA ZDROWIA

853

8'5T5T Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85195

1557
270

3030
4010
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4430
6060

Wpływy z różnych dochodów
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin pozyskane z innych źródeł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia ,
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych 

Pozostała działalność
075

4280

Dochody z najmu i dzietrżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu teryt. 
oraz innych umów o podobnych charakterze 
Zakup usług zdrowotnych

OPIEKA SPOŁECZNA

85313

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej

85314

T 5 T
4130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz 
społeczne

85315

097
201

3110
4110

Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów.
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne

Dodatki mieszkaniowe

85316

Ź03

3110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
Świadczenia społeczne

Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze

85319

201

3110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów, 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 
Świadczenia społeczne

Ośrodki pomocy społecznej

85328

1552
097
201

4010
4040
4110
4120
4210
4270
4300
4410
4430
4440

Pozostałe odsetki
Wpływy z rożnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu adm rządów.
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFSS

Usługi opiekuńcze i specjaslistyczne usługi opiek.
083
201

4010

Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów, 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 
Wynagrodzenia osobowe pracowników

5



854

85395

4040
4110
4120
4210
4440

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Odpisy na ZFSS

Pozostała działalność

270

3110
4210
4300

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin pozyskane z innych źródeł
Świadczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

900

65401 Świetlice szkolne

85415

s m
4010
4040
4110
4120
4440

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 
Wynagrpdzenia osobowe pracowników 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Odpisy na ZFSS

Pomoc materialna dla uczniów
"323ff Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 

GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWI.

921

"5S5ÓT Gospodarka ściekowa i ochrona wód

90002

“~C53
097
4300
6050

Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Gospodarka odpadami

90003

“ 7357
4210
4300

Wpływy z różnych dochodów 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych

Oczyszczanie miast i gmin

90004

"4300 Zakup usług pozostałych

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90015

4Ź1Ó
4300

Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych

Oświetlenie ulic,placów i dróg

90095

23T

4260
4270

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów, 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 
Zakup energii 
Zakup usług remontowych

Pozostała działalność
"5353 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZCTWA NARODOW.

926

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
“ D33
4210
4260
4270
4300
4430
6050

Wpływy z usług
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup energii 
Zakup usług remontowych 
Zakup usług pozostałych 
Różne opłaty i składki
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601 Obiekty sportowe

92695

4110
4260
4270
4300

Składki na ubezpieczenia społeczne 
Zakup energii 
Zakup usług remontowych 
Zakup usług pozostałych

Pozostała działalność
4110
4120
4210
4260
4280
4300

Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup energii 
Zakup usług zdrowotnych 
Zakup usług pozostałych

6



n

4430 Różne opłaty i składki

OGOŁEM
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Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Lichnowy
Nr YII/73/2003 z dnia 01 lipca 2003 r.

ZESTAWIENIE
z realizacji zobowiązań podatkowych 

na dzień 30.06...........

I. Podatek rolny

1. Realizacja należności z lat ubiegłych
w zł.

Podmioty gospod.

Rolnicy 
I /w. wsi

Zaległość

na
01.01.......r.

Odpis Kwota
Do
pobrania

Wpływ

Na
30.06.......r

%

realizacji

Pokost-
Kw°ta
Zaległości

W tym

Odroczono 
Ilość kwota 
Roln.

1.
2.
Podm. Gospod,

Boręty

Dąbrowa

Lichnowy

Lichnówki

Lisewo

Parszewo

Pordenowo - -

Starynia

Szymankowo

Tropiszewo

Razem rolnicy
indywidualni

OGÓŁEM



2. Realizacją należności bieżących

Podmioty gospod Przypis
Netto
.—........r

Nadp.
B.O.

Kwota
Do
Pobrań.

Wpływ
na
30.06......r

%
reałiz.

Pozost.
Rolnicy indyw.wsi Kwota

zaległ
W tym 
Odrocz.

1.
2.
3.
Razem podmioty
Boręty
Dąbrowa
Lichnowy
Lichnówki
Lisewo
Parszewo
Pordenowo -
f ynia
Szymankowo
Tropiszewo
Razem rolnicy 
Indywidualn.

Ogółem

3. Podatek od nieruchomości

Sołectwo Zaległość 
1.01........ r Odpis

Kwota
do

pobrania

Wpływ
na

30.06....... r

%
reałiz.

Przypis 
netto 
na.........r

Wpływ
na

30.06.__

%
realiza
cji

Boręty
Dąbrowa
' :chnowy
lichnówki

Lisewo
Parszewo
Pordenowo
Starynia
Szymankowo
Tropiszewo
Razem
sołectwa
Podm. gosp.
Ogółem



PRZYCHODY I WYDATKI 
GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ 

ZA I półrocze............r

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V‘i /  73/2<x>3
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 01 lipca 2003r.

Wyszczególnienie

Środki specjalne
Żywienie zbiorowe, Pomoc szkole

Plan Wykonanie % Plan Wykonanie %

stan fund.01.01.......... r
w tym:
środki pieniężne 
materiały 
zobowiązania 
należności

Jochody własne
Dotacje z budżetu
Ogółem przychody
Ogółem rozchody
w tym:
wynagrodzenia § 4010 
'pochod.§ 4040,4110,4120,4440 
pozostałe wydatki

Stan Fun.obrotowego 
na 30.06......... r
w tym:
środki pieniężne 
materiały 
zobowiązania 
należności

______________________________



SPRAWOZDANIE
Z GOSPODAROWANIA GMINNIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA 

I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE ...........R.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr N/ll/73/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 01 lipca 2003 r.

Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

Stan środków na 01.01.........r. 1
Przychody razem (03+04+05+06) 2
z tego:
wpływy własne 3
przelewy od wojewodów 4
dotacje z budżetu 5
inne 6

Środki dyspozycyjne (01+02) 7

Wydatki ogółem (09+10+11+15+16+17) 8
z tego następujące kierunki
edukacja ekol.oraz propag.działań proekol. 9
wspomaganie systemów kontrolno pomiar.
środowiska 10
realizowanie zadań modernizac. I inwest.
służących ochronie środowiska i gosp.wodnej
razem (12+13+14) 11
z tego na:
ochronę wód 12
ochronę powietrza 13
gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią 14
urządzanie i utrzymanie terenów zieleni
zadrzewień.zakrzewiń oraz parków wiejskich 15
realizację przedsięwzięć związanych z gospod.
wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów 16
inne cele służące ochronie środowiska
w gminie ustalone przez radę gminy 17

Stan środków na koniec okresu sprawozdaw 18



Załącznik Nr 8 do U c h ^ y
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 01 lipca 2003r.

Nr VII/73/2003

Dochody i wydatki dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Lichnowy

Dział

750

751

853

za I półrocze

Rozdz. Nazwa

Administarcja publiczna
75011 Urzędy Wojewódzkie

201

4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440

Dotacje celowe otrzym.z budżetu 
państ.na real.zadań bież.z zakresu 
adm.rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 
Wynagrodzenia osobowe pracow. 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpiecz.społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych 
Podróże służbowe krajowe 
Odpisy na ZFŚS

75056 Spis powszechny i inne
201

4110
4120
4300
4410

Dotacje celowe otrzym.z budżetu 
państ.na real.zadań bież.z zakresu 
adm.rządowej oraz innych zadań 
zleconych gmnie ustawami 
Składki na ubezpiecznia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Zakup usług pozostałych 
Pordóże służbowe krajowe

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontro li 
i ochrony prawa oraz sądów.

201

4300

Dotacje celowe otrzym.z budżetu 
państ.na real.zadań bież.z zakresu 
adm.rządowej oraz innych zadań 
zleconych gmnie ustawami 
Zakup usług pozostałych

Opieka społeczna

85313

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej

201

4130

Dotacje celowe otrzym.z budżetu 
państ.na real.zadań bież.z zakresu 
adm.rządowej oraz innych zadań 
zleconych gmnie ustawami 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz



900

85314 składki na ubezp.społeczne i zdrów.

85316

201

3110
4110

Dotacje celowe ołrzym.z budżetu 
państ.na real.zadań bieź.z zakresu 
adm.rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 
Świadczenia społeczne 
Składki na ubezp.społeczne

Zasiłki rodzinne.pielęgnacyjne i wychow.

-

85319

201

3110

Dotacje celowe otrzym.z budżetu 
państ.na real.zadań bież.z zakresu 
adm.rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 
Świadczenia społeczne

Ośrodki pomocy społecznej

85328

201

4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440

Dotacje celowe otrzym.z budżetu 
państ.na real.zadań bież.z zakresu 
adm.rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawamf 
Wynagrodzenia osobowe 
Dotdatkowe wynagr. roczne 
Składki na ubezpiecznia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych 
Podróże służbowe krajowe 
Odpisy na ZFŚS

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
Usługi opiekuńcze

201

4010
4040
4110
4120
4210
4440

Dotacje celowe otrzym.z budżetu 
państwa na real.zadań bieżących 
z zakresu adm.rząd.oraz innych 
zadań zleconych gmnie ustawami 
Wynagrodzenie osobowe pracown. 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenie społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Odpisy na ZFŚS

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

-

90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg
201

4260
4270

Dotacje celowe otrzym.z budżetu 
państwa na real.zadań bieżących 
z zakresu adm.rząd.oraz innych 
zadań zleconych gmnie ustawami 
Zakup energii 
Zakup usług remontowych

Ogółem



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VI1/73/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 01 lipca 2003r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓ ŁRO CZE.......... R.

l.p. Klasyfikacja Wartość Termin nakłady wydatki Źródło finansowania '

poniesione na dzień
dział rozdział § Nazwa inwestycji kosztorysowa rozpocz. zakoń. na 01.01.. na 30.06... dotacje pożyczka środki własne inne

i I

t
•

i


