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PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY
MASŁÓW na dzień 30.VI.2016 r.

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
wykonania

74 692,80 100,00%6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego

74 693,00
74 692,80  100,00%01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 74 693,00

010 74 692,80  100,00%Rolnictwo i łowiectwo 74 693,00

13 741,18 79,80%0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

17 220,00

226 727,64 100,00%0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

226 728,00

823,28 99,91%0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 824,00

241 292,10  98,58%70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 244 772,00

15 000,00 100,00%6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego

15 000,00
15 000,00  100,00%70095 Pozostała działalność 15 000,00

700 256 292,10  98,66%Gospodarka mieszkaniowa 259 772,00

0,00 0,00%6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

25 000,00
0,00  0,00%80101 Szkoły podstawowe 25 000,00

801 0,00  0,00%Oświata i wychowanie 25 000,00

Strona: 1



RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
wykonania

5 959,00 100,00%6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),
związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci

5 959,00
5 959,00  100,00%85211 Świadczenie wychowawcze 5 959,00

852 5 959,00  100,00%Pomoc społeczna 5 959,00

0,00 0,00%6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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

334 629,00
0,00  0,00%92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 334 629,00

0,00 0,00%6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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

3 750,00

63 710,12 100,55%6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

63 364,00

68 500,00 100,00%6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

68 500,00

132 210,12  97,49%92195 Pozostała działalność 135 614,00

921 132 210,12  28,12%Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 470 243,00

Strona: 2

835 667,00Razem 469 154,02 56,14%
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