
dotyczące zadań gminy

Bud Ŝet na rok 2011

PLAN  DOCHODÓW  BUDśETOWYCH

Załącznik nr 1/A
do uchwały nr V/40/11
z dnia 2011-01-31

DOCHODY zadania gminy

Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Transport i ł ączno ść 140 000,00600

Drogi publiczne gminne 140 000,0060016
Wpływy z róŜnych dochodów0970 140 000,00

Dochody bieŜące 140 000,00

Gospodarka mieszkaniowa 16 212 500,00700

Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 15 578 500,0070005
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości0470 2 150 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0490 42 000,00

Wpływy z róŜnych opłat0690 36 000,00
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek
samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 6 550 500,00

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności

0760 100 000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania
wieczystego nieruchomości

0770 6 700 000,00

Dochody bieŜące 8 778 500,00

Dochody majątkowe 6 800 000,00

Towarzystwa Budownictwa Społecznego 634 000,0070021
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek
samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 416 000,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 218 000,00

Dochody bieŜące 634 000,00

Administracja publiczna 844 633,00750

Urzędy wojewódzkie 476 353,0075011
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

2010 476 053,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360 300,00

Dochody bieŜące 476 353,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 368 280,0075023
Wpływy z róŜnych dochodów0970 368 280,00

Dochody bieŜące 368 280,00

Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 13 111,00751
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 13 111,0075101
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

2010 13 111,00

Dochody bieŜące 13 111,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od i nnych jednostek nie
posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 97 855 845,00756

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 115 000,0075601
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej

0350 115 000,00

Dochody bieŜące 115 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób  prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

30 699 950,0075615

Podatek od nieruchomości0310 28 400 000,00
Podatek rolny0320 8 250,00
Podatek leśny0330 21 700,00
Podatek od środków transportowych0340 1 150 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych0500 120 000,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych2680 1 000 000,00

Dochody bieŜące 30 699 950,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych

13 810 580,0075616

Podatek od nieruchomości0310 8 350 000,00
Podatek rolny0320 229 300,00
Podatek leśny0330 1 280,00
Podatek od środków transportowych0340 990 000,00
Podatek od spadków i darowizn0360 500 000,00
Opłata od posiadania psów0370 30 000,00
Wpływy z opłaty targowej0430 1 480 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych0500 2 000 000,00
Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od osób fizycznych0570 230 000,00

Dochody bieŜące 13 810 580,00

Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu
terytorialnego na podstawie ustaw 2 255 500,0075618

Wpływy z opłaty skarbowej0410 1 490 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0490 750 000,00

Wpływy z opłat za koncesje i licencje0590 1 500,00
Wpływy z róŜnych opłat0690 14 000,00

Dochody bieŜące 2 255 500,00

Wpływy z ró Ŝnych rozlicze ń 425 920,0075619
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek
samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 7 920,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0910 330 000,00
Pozostałe odsetki0920 39 000,00
Wpływy z róŜnych dochodów0970 49 000,00

Dochody bieŜące 425 920,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu państwa 50 229 895,0075621
Podatek dochodowy od osób fizycznych0010 48 229 895,00
Podatek dochodowy od osób prawnych0020 2 000 000,00

Dochody bieŜące 50 229 895,00

Dywidendy 319 000,0075624
Wpływy z dywidend0740 319 000,00

Dochody bieŜące 319 000,00

RóŜne rozliczenia 36 208 267,00758

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego 33 878 461,0075801
Subwencje ogólne z budŜetu państwa2920 33 878 461,00

Dochody bieŜące 33 878 461,00

RóŜne rozliczenia finansowe 820 292,0075814
Pozostałe odsetki0920 450 030,00
Wpływy z róŜnych dochodów0970 370 262,00

Dochody bieŜące 820 292,00

Część równowa Ŝąca subwencji ogólnej dla gmin 1 509 514,0075831
Subwencje ogólne z budŜetu państwa2920 1 509 514,00

Dochody bieŜące 1 509 514,00

Oświata i wychowanie 6 483 478,24801

Szkoły podstawowe 235 535,0080101
Wpływy z róŜnych opłat0690 976,00
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek
samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 184 546,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej0960 2 558,00
Wpływy z róŜnych dochodów0970 47 455,00

Dochody bieŜące 235 535,00

Przedszkola 1 795 700,0080104
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek
samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 22 500,00

Wpływy z usług0830 1 512 500,00
Wpływy z róŜnych dochodów0970 700,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2310 260 000,00

Dochody bieŜące 1 795 700,00

Gimnazja 384 000,0080110
Wpływy z róŜnych opłat0690 1 300,00
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek
samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 375 200,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej0960 1 100,00
Wpływy z róŜnych dochodów0970 6 400,00

Dochody bieŜące 384 000,00

Stołówki szkolne i przedszkolne 2 353 143,0080148
Wpływy z usług0830 2 044 164,00

Strona: 3



Dział Rozdział
Nazwa Plan

§
Wpływy z róŜnych dochodów0970 308 979,00

Dochody bieŜące 2 353 143,00

Pozostała działalno ść 1 715 100,2480195
Wpływy z róŜnych dochodów0970 16 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich

2007 504 560,71

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich

2009 80 391,75

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek
sektora finansów publicznych

2440 10 509,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich

6207 1 103 638,78

Dochody bieŜące 611 461,46

Dochody majątkowe 1 103 638,78

Ochrona zdrowia 1 400 000,00851

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 400 000,0085154
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu0480 1 400 000,00

Dochody bieŜące 1 400 000,00

Pomoc społeczna 23 456 301,00852

Ośrodki wsparcia 660 700,0085203
Wpływy z usług0830 358 050,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

2010 302 400,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360 250,00

Dochody bieŜące 660 700,00

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk ładki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 17 650 639,0085212

Pozostałe odsetki0920 5 500,00
Wpływy z róŜnych dochodów0970 30 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

2010 17 435 239,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360 179 900,00

Dochody bieŜące 17 650 639,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob y pobieraj ące niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 222 035,0085213

Wpływy z róŜnych dochodów0970 1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

2010 42 990,00

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin (związków gmin)

2030 178 045,00

Dochody bieŜące 222 035,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz enia emerytalne i rentowe 1 477 464,0085214
Wpływy z róŜnych dochodów0970 3 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin (związków gmin)

2030 1 474 464,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Dochody bieŜące 1 477 464,00

Dodatki mieszkaniowe 500,0085215
Wpływy z róŜnych dochodów0970 500,00

Dochody bieŜące 500,00

Zasiłki stałe 1 943 899,0085216
Wpływy z róŜnych dochodów0970 5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin (związków gmin)

2030 1 938 899,00

Dochody bieŜące 1 943 899,00

Ośrodki pomocy społecznej 1 239 205,0085219
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin (związków gmin)

2030 1 239 205,00

Dochody bieŜące 1 239 205,00

Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 253 359,0085228
Wpływy z usług0830 125 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

2010 127 509,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360 850,00

Dochody bieŜące 253 359,00

Pozostała działalno ść 8 500,0085295
Wpływy z usług0830 8 500,00

Dochody bieŜące 8 500,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 223 700,00853

śłobki 223 700,0085305
Wpływy z usług0830 223 000,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej0960 700,00

Dochody bieŜące 223 700,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43 842 125,91900

Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 098 577,2890015
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

6290 1 098 577,28

Dochody majątkowe 1 098 577,28

Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska 262 000,0090019

Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od osób fizycznych0570 1 000,00
Grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych0580 1 000,00
Wpływy z róŜnych opłat0690 260 000,00

Dochody bieŜące 262 000,00

Pozostała działalno ść 42 481 548,6390095
Wpływy z róŜnych opłat0690 800,00
Wpływy z usług0830 400 000,00
Wpływy z róŜnych dochodów0970 13 591 441,33
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich

6207 28 489 307,30

Dochody bieŜące 13 992 241,33

Dochody majątkowe 28 489 307,30

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 785 578,46921

Pozostała działalno ść 10 785 578,4692195
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich

6207 10 785 578,46

Dochody majątkowe 10 785 578,46

Kultura fizyczna i sport 1 509 000,00926

Instytucje kultury fizycznej 1 509 000,0092604
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek
samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 168 000,00

Wpływy z usług0830 1 269 000,00
Wpływy z róŜnych dochodów0970 72 000,00

Dochody bieŜące 1 509 000,00

238 974 539,61RAZEM DOCHODY
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