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Dochody 7 090 000

756

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek  

nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem

7 090 000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody  jednostek samorządu 

terytorialnego  na podstawie ustaw

7 090 000

0480
Wpływy z opłat za wydawanie  zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu
7 090 000

Wydatki 7 090 000

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
700 000

75404 Komendy wojewódzkie Policji 700 000

3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 100 000

6170

Wpłaty jednostek na fundusz celowy  na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych

600 000

851 Ochrona zdrowia 6 300 000

85153 Zwalczanie narkomanii 800 000

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 000

- pozostałe wydatki bieżące 340 000

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych

450 000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 500 000

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 000

- pozostałe wydatki bieżące 195 000

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego

30 000

2560

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej utworzonego przez jednostkę 

samorządu terytorialnego

50 000

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych  oraz  wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012 i Wojewódzkiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2006 - 2009.
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2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych

1 500 000

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie  kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych innych jednostek 

sektora finansów publicznych

3 500 000

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

200 000

852 Pomoc społeczna 90 000

85202 Domy pomocy społecznej 90 000

- pozostałe wydatki bieżące 80 000

2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

fundacjom

10 000


