
dotyczące zadań gminy

Bud Ŝet na rok 2013

PLAN  DOCHODÓW  BUDśETU  MIASTA

Załącznik nr 1/A
do uchwały nr XXVIII/512/12
z dnia 2012-12-19

DOCHODY

Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Transport i ł ączno ść 372 000,00600
Drogi publiczne gminne 72 000,0060016

Wpływy z róŜnych dochodów0970 72 000,00

Dochody bieŜące 72 000,00

Pozostała działalno ść 300 000,0060095
Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od osób fizycznych0570 300 000,00

Dochody bieŜące 300 000,00

Turystyka 6 000,00630
Pozostała działalno ść 6 000,0063095
Wpływy z róŜnych dochodów0970 6 000,00

Dochody bieŜące 6 000,00

Gospodarka mieszkaniowa 14 782 300,00700
Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 14 137 200,0070005

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 200 000,00

Wpływy z róŜnych opłat0690 37 000,00

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 7 100 200,00

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

0760 150 000,00

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

0770 4 500 000,00

Dochody bieŜące 9 487 200,00

Dochody majątkowe 4 650 000,00

Towarzystwa budownictwa społecznego 645 100,0070021
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 415 000,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 230 100,00

Dochody bieŜące 645 100,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Administracja publiczna 633 028,00750
Urzędy wojewódzkie 475 398,0075011
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

2010 475 082,00

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

2360 316,00

Dochody bieŜące 475 398,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 157 630,0075023
Wpływy z róŜnych dochodów0970 157 630,00

Dochody bieŜące 157 630,00

Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 13 105,00751

Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 13 105,0075101
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

2010 13 105,00

Dochody bieŜące 13 105,00

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 5 000,00754
Obrona cywilna 5 000,0075414
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

2010 5 000,00

Dochody bieŜące 5 000,00

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 117 573 627,00756

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

34 044 104,0075615

Podatek od nieruchomości0310 32 400 000,00

Podatek rolny0320 12 000,00

Podatek leśny0330 26 700,00

Podatek od środków transportowych0340 1 010 000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych0500 150 000,00

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych2680 445 404,00

Dochody bieŜące 34 044 104,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§
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

16 066 500,0075616

Podatek od nieruchomości0310 10 500 000,00

Podatek rolny0320 435 000,00

Podatek leśny0330 1 500,00

Podatek od środków transportowych0340 1 030 000,00

Podatek od spadków i darowizn0360 600 000,00

Wpływy z opłaty targowej0430 1 300 000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych0500 2 200 000,00

Dochody bieŜące 16 066 500,00

Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu
terytorialnego na podstawie ustaw 10 665 000,0075618

Wpływy z opłaty skarbowej0410 1 450 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0490 9 200 000,00

Wpływy z opłat za koncesje i licencje0590 2 000,00

Wpływy z róŜnych opłat0690 13 000,00

Dochody bieŜące 10 665 000,00

Wpływy z ró Ŝnych rozlicze ń 351 620,0075619
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 250 000,00

Pozostałe odsetki0920 41 700,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 52 000,00

Dochody bieŜące 351 620,00

Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu państwa 55 941 403,0075621

Podatek dochodowy od osób fizycznych0010 53 731 403,00

Podatek dochodowy od osób prawnych0020 2 210 000,00

Dochody bieŜące 55 941 403,00

Dywidendy 390 000,0075624

Wpływy z dywidend0740 390 000,00

Dochody bieŜące 390 000,00

RóŜne rozliczenia 41 548 365,00758
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego 38 522 276,0075801
Subwencje ogólne z budŜetu państwa2920 38 522 276,00

Dochody bieŜące 38 522 276,00

RóŜne rozliczenia finansowe 1 118 054,0075814
Pozostałe odsetki0920 800 080,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Wpływy z róŜnych dochodów0970 317 974,00

Dochody bieŜące 1 118 054,00

Część równowa Ŝąca subwencji ogólnej dla gmin 1 908 035,0075831

Subwencje ogólne z budŜetu państwa2920 1 908 035,00

Dochody bieŜące 1 908 035,00

Oświata i wychowanie 3 890 343,00801
Szkoły podstawowe 166 383,0080101
Wpływy z róŜnych opłat0690 2 200,00

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 149 733,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej0960 4 300,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 5 650,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2310 4 500,00

Dochody bieŜące 166 383,00

Przedszkola 950 500,0080104

Wpływy z usług0830 635 000,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej0960 500,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 200 000,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2310 115 000,00

Dochody bieŜące 950 500,00

Gimnazja 372 300,0080110

Wpływy z róŜnych opłat0690 2 100,00

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 272 200,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 98 000,00

Dochody bieŜące 372 300,00

Stołówki szkolne i przedszkolne 2 346 200,0080148
Wpływy z usług0830 2 069 300,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 276 900,00

Dochody bieŜące 2 346 200,00

Pozostała działalno ść 54 960,0080195
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 54 960,00

Dochody bieŜące 54 960,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Ochrona zdrowia 1 425 000,00851
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 425 000,0085154
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych0480 1 425 000,00

Dochody bieŜące 1 425 000,00

Pomoc społeczna 27 804 733,75852
Domy pomocy społecznej 50 000,0085202

Wpływy z usług0830 50 000,00

Dochody bieŜące 50 000,00

Ośrodki wsparcia 716 716,0085203

Wpływy z usług0830 409 000,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 5 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

2010 302 400,00

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

2360 316,00

Dochody bieŜące 716 716,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18 590 348,0085212

Pozostałe odsetki0920 12 000,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 50 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

2010 18 303 348,00

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

2360 225 000,00

Dochody bieŜące 18 590 348,00

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osob y pobierajace niektóre
swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczen ia rodzinne oraz za osoby
uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spol ecznej

247 463,0085213

Wpływy z róŜnych dochodów0970 3 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

2010 45 275,00

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

2030 199 188,00

Dochody bieŜące 247 463,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz enia emerytalne i rentowe 1 904 876,0085214

Wpływy z róŜnych dochodów0970 5 000,00

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

2030 1 899 876,00

Dochody bieŜące 1 904 876,00
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§
Dodatki mieszkaniowe 2 000,0085215
Wpływy z róŜnych dochodów0970 2 000,00

Dochody bieŜące 2 000,00

Zasiłki stałe 2 544 573,0085216

Wpływy z róŜnych dochodów0970 30 000,00

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

2030 2 514 573,00

Dochody bieŜące 2 544 573,00

Ośrodki pomocy społecznej 1 102 402,0085219
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

2010 4 255,00

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

2030 1 098 147,00

Dochody bieŜące 1 102 402,00

Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 270 802,0085228
Wpływy z usług0830 132 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

2010 137 591,00

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

2360 1 211,00

Dochody bieŜące 270 802,00

Pozostała działalno ść 2 375 553,7585295
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących
gmin (związków gmin)

2030 1 519 080,00

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 budŜetu środków
europejskich
 

6207 726 060,60

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 budŜetu środków
europejskich
 

6209 130 413,15

Dochody bieŜące 1 519 080,00

Dochody majątkowe 856 473,75

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 303 200,00853
śłobki 303 200,0085305
Wpływy z usług0830 298 800,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej0960 800,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 3 600,00

Strona: 6



Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Dochody bieŜące 303 200,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 500,00854
Świetlice szkolne 500,0085401

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej0960 500,00

Dochody bieŜące 500,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 126 477 609,35900
Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska 232 500,0090019

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 230 000,00

Pozostałe odsetki0920 500,00

Dochody bieŜące 232 500,00

Pozostała działalno ść 126 245 109,3590095
Wpływy z róŜnych opłat0690 984,00

Wpływy z usług0830 350 000,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 29 615 505,80

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 budŜetu środków
europejskich
 

6207 96 278 619,55

Dochody bieŜące 29 966 489,80

Dochody majątkowe 96 278 619,55

Kultura fizyczna 2 083 000,00926
Instytucje kultury fizycznej 2 083 000,0092604
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 180 000,00

Wpływy z usług0830 1 500 000,00

Pozostałe odsetki0920 2 000,00

Wpływy z róŜnych dochodów0970 401 000,00

Dochody bieŜące 2 083 000,00

336 917 811,10RAZEM DOCHODY
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DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa Plan

Dochody bieŜące 235 132 717,80

Dochody majątkowe 101 785 093,30

336 917 811,10RAZEM DOCHODY
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