
Zał. Nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK - OGÓŁEM

Dział     

Rozdz. §
Źródło dochodu

Plan 2012 r. 

w zł

1 2 7   

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne 4 938 722,00 

dochody majątkowe                                                                                                            

w tym:
4 938 722,00 

6207

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 budżetu 

środków europejskich

4 938 722,00 

60095 Pozostała działalność 127 000,00 

dochody bieżące                                                                                                            

w tym:
127 000,00 

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 

odrębnych ustaw 
3 000,00 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
124 000,00 

Razem dział  600 5 065 722,00 

700 Gospodarka  mieszkaniowa

70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej 70 000,00 

dochody bieżące                                                                                                           

w tym:
70 000,00 

0970 Wpływy z róznych dochodów 70 000,00 

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 3 700,00 

dochody bieżące                                                                                                                 

w tym:
3 700,00 

8120
Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego
3 700,00 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 656 713,00 

dochody bieżące                                                                                                           

w tym:
7 633 800,00 

0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 

nieruchomości 
530 000,00 

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 

0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

6 756 000,00 

0830 Wpływy z usług 91 000,00 

0920 Pozostałe odsetki 235 800,00 

dochody majątkowe                                                                                                           

w tym:
3 022 913,00 

0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysł. osobom fiz. w prawo własności
38 976,00 

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości
2 983 937,00 

Razem dział  700 10 730 413,00 

710 Działalność usługowa

71004 Działalność usługowa 10 000,00 

dochody bieżące                                                                                                             

w tym:
10 000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 

71035 Cmentarze 704 000,00 

dochody bieżące                                                                                                             

w tym:
704 000,00 

2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej

3 000,00 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
701 000,00 

Razem dział  710 714 000,00 



Zał. Nr 1

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie 288 194,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
288 194,00 

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami

288 194,00 

75023 Urzędy gmin (miast) 1 411 345,00 

dochody bieżące                                                                                                            

w tym:
984 245,00 

0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

226 000,00 

0830 Wpływy z usług 700 000,00 

0920 Pozostałe odsetki 500,00 

0970 Wpływy z róznych dochodów 50 000,00 

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami

7 745,00 

dochody majątkowe                                                                                                            

w tym:
427 100,00 

6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

427 100,00 

75095 Pozostała działalność 16 352,00 

dochody bieżące                                                                                                              

w tym:
16 352,00 

2007

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 budżetu środków 

europejskich

13 899,00 

2009

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 budżetu środków 

europejskich

2 453,00 

Razem dział  750 1 715 891,00 

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa 
6 452,00 

dochody bieżące                                                                                                                  

w tym:
6 452,00 

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami

6 452,00 

Razem dział  751 6 452,00 

752 Obrona narodowa

75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 

dochody bieżące                                                                                                                  

w tym:
3 000,00 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami
3 000,00 

Razem dział  752 3 000,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75416 Straż gminna ( miejska) 124 000,00 

dochody bieżące                                                                                                              

w tym:
124 000,00 

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 124 000,00 

Razem dział  754 124 000,00 
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756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 142 000,00 

dochody bieżące                                                                                                               

w tym:
142 000,00 

0350
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 

formie karty podatkowej
140 000,00 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 

75615

Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 

i innych jednostek organizacyjnych 

13 933 319,00 

dochody bieżące                                                                                                           

w tym:
13 933 319,00 

0310 Podatek od nieruchomości 13 500 000,00 

0320 Podatek rolny 11 500,00 

0330 Podatek leśny 11,00 

0340 Podatek od środków  transportowych 300 000,00 

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych            16 000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 1 550,00 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00 

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 

lokalnych
79 258,00 

75616

Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i 

darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 

opłat lokalnych od osób fizycznych

4 579 200,00 

dochody bieżące                                                                                                             

w tym:
4 579 200,00 

0310 Podatek od nieruchomości 2 910 000,00 

0320 Podatek rolny 55 200,00 

0340 Podatek od środków  transportowych 166 000,00 

0360 Podatek od spadków i darowizn 230 000,00 

0430 Wpływy z opłaty targowej 70 000,00 

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych            1 100 000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 18 000,00 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 

75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie 

ustaw
1 642 500,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
1 642 500,00 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 710 000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 932 000,00 

0920 Pozostałe odsetki 500,00 

75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa
25 445 535,00 

dochody bieżące                                                                                                           

w tym:
25 445 535,00 

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 24 595 535,00 

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 850 000,00 

Razem dział  756 45 742 554,00 

758 Różne rozliczenia

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 19 146 408,00 

dochody bieżące                                                                                                             

w tym:
19 146 408,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 146 408,00 

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst 408 715,00 

dochody bieżące                                                                                                                    

w tym:
408 715,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 408 715,00 

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 537 035,00 

dochody bieżące                                                                                                           

w tym:
537 035,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 537 035,00 

Razem dział  758 20 092 158,00 
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801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe 212 000,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
12 200,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 

0970 Wpływy z róznych dochodów 10 000,00 

2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień między jst
1 200,00 

dochody majątkowe                                                                                                          

w tym:
199 800,00 

6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

199 800,00 

80104 Przedszkola 3 638 236,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
2 972 836,00 

2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień między jst
57 582,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 1 845 442,00 

0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 205,00 

0830 Wpływy z usług 1 065 607,00 

dochody majatkowe                                                                                                          

w tym:
665 400,00 

6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

665 400,00 

80110 Gimnazja 1 783 430,00 

dochody bieżące                                                                                                             

w tym:
800,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 800,00 

dochody majątkowe                                                                                                          

w tym:
1 782 630,00 

6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

1 782 630,00 

Razem dział  801 5 633 666,00 

851 Ochrona zdrowia

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 760 000,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
760 000,00 

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 760 000,00 

85195 Pozostała działalność 100,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
100,00 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami
100,00 

Razem dział  851 760 100,00 

852 Pomoc społeczna

85212

Świadczenia rodzinne, zliczka alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego

7 625 000,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
7 625 000,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami

7 540 000,00 

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami

75 000,00 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajeciach 

w centrum integracji społecznej

64 000,00 

dochody bieżące                                                                                                            

w tym:
64 000,00 

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami

25 000,00 

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych 

zadań bieżących gmin
39 000,00 

85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 

społeczne
633 000,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
633 000,00 

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych 

zadań bieżących gmin
633 000,00 
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85216 Zasiłki stałe 446 000,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
446 000,00 

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych 

zadań bieżących gmin
446 000,00 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 536 000,00 

dochody bieżące                                                                                                             

w tym:
536 000,00 

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami

4 000,00 

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych 

zadań bieżących gmin
532 000,00 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 000,00 

dochody bieżące                                                                                                            

w tym:
26 000,00 

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami

26 000,00 

85295 Pozostała działalność 316 000,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
316 000,00 

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych 

zadań bieżących gmin
316 000,00 

Razem dział  852 9 646 000,00 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85305 Żłobki 267 100,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
267 100,00 

0830 Wpływy z usług 76 600,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 190 500,00 

Razem dział 853 267 100,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 778 911,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
10 000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat (sprzedaż drewna) 10 000,00 

dochody majątkowe                                                                                                          

w tym:
768 911,00 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansownych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 

pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich

217 783,00 

6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

551 128,00 

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska
160 000,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
160 000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 160 000,00 

Razem dział 900 938 911,00 

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe 37 400,00 

dochody bieżące                                                                                                               

w tym:
37 400,00 

0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

33 000,00 

0830 Wpływy z usług 4 400,00 

92695 Pozostała działalność 992 000,00 

dochody bieżące                                                                                                            

w tym:
992 000,00 

0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

16 000,00 

0830 Wpływy z usług 976 000,00 

Razem dział 926 1 029 400,00 

Razem dochody ogółem 102 469 367,00 
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PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK - BIEŻĄCE

Dział     

Rozdz. §
Źródło dochodu

Plan 2012 r.                                            

w zł

1 2 7   

60095 Pozostała działalność 127 000,00 

dochody bieżące                                                                                                            

w tym:
127 000,00 

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 

odrębnych ustaw 
3 000,00 

0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

124 000,00 

Razem dział  600 127 000,00 

700 Gospodarka  mieszkaniowa

70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej 70 000,00 

dochody bieżące                                                                                                           

w tym:
70 000,00 

0970 Wpływy z róznych dochodów 70 000,00 

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 3 700,00 

dochody bieżące                                                                                                                 

w tym:
3 700,00 

8120
Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego
3 700,00 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 633 800,00 

dochody bieżące                                                                                                           

w tym:
7 633 800,00 

0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 

nieruchomości 
530 000,00 

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 

0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

6 756 000,00 

0830 Wpływy z usług 91 000,00 

0920 Pozostałe odsetki 235 800,00 

Razem dział  700 7 707 500,00 

710 Działalność usługowa

71004 Działalność usługowa 10 000,00 

dochody bieżące                                                                                                             

w tym:
10 000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 

71035 Cmentarze 704 000,00 

dochody bieżące                                                                                                             

w tym:
704 000,00 

2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej

3 000,00 

0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

701 000,00 

Razem dział  710 714 000,00 
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750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie 288 194,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
288 194,00 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami
288 194,00 

75023 Urzędy gmin (miast) 984 245,00 

dochody bieżące                                                                                                            

w tym:
984 245,00 

0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

226 000,00 

0830 Wpływy z usług 700 000,00 

0920 Pozostałe odsetki 500,00 

0970 Wpływy z róznych dochodów 50 000,00 

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami

7 745,00 

75095 Pozostała działalność 16 352,00 

dochody bieżące                                                                                                              

w tym:
16 352,00 

2007

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 budżetu środków 

europejskich

13 899,00 

2009

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 budżetu środków 

europejskich

2 453,00 

Razem dział  750 1 288 791,00 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa 
6 452,00 

dochody bieżące                                                                                                                  

w tym:
6 452,00 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami
6 452,00 

Razem dział  751 6 452,00 

752 Obrona narodowa

75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 

dochody bieżące                                                                                                                  

w tym:
3 000,00 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami
3 000,00 

Razem dział  752 3 000,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75416 Straż gminna ( miejska) 124 000,00 

dochody bieżące                                                                                                              

w tym:
124 000,00 

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 124 000,00 

Razem dział  754 124 000,00 
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756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 142 000,00 

dochody bieżące                                                                                                               

w tym:
142 000,00 

0350
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 

formie karty podatkowej
140 000,00 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 

75615

Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 

i innych jednostek organizacyjnych 

13 933 319,00 

dochody bieżące                                                                                                           

w tym:
13 933 319,00 

0310 Podatek od nieruchomości 13 500 000,00 

0320 Podatek rolny 11 500,00 

0330 Podatek leśny 11,00 

0340 Podatek od środków  transportowych 300 000,00 

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych            16 000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 1 550,00 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00 

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 

lokalnych
79 258,00 

75616

Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i 

darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 

opłat lokalnych od osób fizycznych

4 579 200,00 

dochody bieżące                                                                                                             

w tym:
4 579 200,00 

0310 Podatek od nieruchomości 2 910 000,00 

0320 Podatek rolny 55 200,00 

0340 Podatek od środków  transportowych 166 000,00 

0360 Podatek od spadków i darowizn 230 000,00 

0430 Wpływy z opłaty targowej 70 000,00 

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych            1 100 000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 18 000,00 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 

75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie 

ustaw
1 642 500,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
1 642 500,00 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 710 000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 932 000,00 

0920 Pozostałe odsetki 500,00 

75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa
25 445 535,00 

dochody bieżące                                                                                                           

w tym:
25 445 535,00 

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 24 595 535,00 

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 850 000,00 

Razem dział  756 45 742 554,00 

758 Różne rozliczenia

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 19 146 408,00 

dochody bieżące                                                                                                             

w tym:
19 146 408,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 146 408,00 

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst 408 715,00 

dochody bieżące                                                                                                                    

w tym:
408 715,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 408 715,00 

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 537 035,00 

dochody bieżące                                                                                                           

w tym:
537 035,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 537 035,00 

Razem dział  758 20 092 158,00 
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801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe 12 200,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
12 200,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 

0970 Wpływy z róznych dochodów 10 000,00 

2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień między jst
1 200,00 

80104 Przedszkola 2 972 836,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
2 972 836,00 

2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień między jst
57 582,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 1 845 442,00 

0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 205,00 

0830 Wpływy z usług 1 065 607,00 

80110 Gimnazja 800,00 

dochody bieżące                                                                                                             

w tym:
800,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 800,00 

Razem dział  801 2 985 836,00 

851 Ochrona zdrowia

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 760 000,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
760 000,00 

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 760 000,00 

85195 Pozostała działalność 100,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
100,00 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami
100,00 

Razem dział  851 760 100,00 

852 Pomoc społeczna

85212
Świadczenia rodzinne, zliczka alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego

7 625 000,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
7 625 000,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami
7 540 000,00 

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami

75 000,00 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajeciach 

w centrum integracji społecznej

64 000,00 

dochody bieżące                                                                                                            

w tym:
64 000,00 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami
25 000,00 

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych 

zadań bieżących gmin
39 000,00 

85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 

społeczne
633 000,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
633 000,00 

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych 

zadań bieżących gmin
633 000,00 

85216 Zasiłki stałe 446 000,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
446 000,00 

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych 

zadań bieżących gmin
446 000,00 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 536 000,00 

dochody bieżące                                                                                                             

w tym:
536 000,00 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami
4 000,00 

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych 

zadań bieżących gmin
532 000,00 
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85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 000,00 

dochody bieżące                                                                                                            

w tym:
26 000,00 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami
26 000,00 

85295 Pozostała działalność 316 000,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
316 000,00 

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych 

zadań bieżących gmin
316 000,00 

Razem dział  852 9 646 000,00 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85305 Żłobki 267 100,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
267 100,00 

0830 Wpływy z usług 76 600,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 190 500,00 

Razem dział 853 267 100,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
10 000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat (sprzedaż drewna) 10 000,00 

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska
160 000,00 

dochody bieżące                                                                                                          

w tym:
160 000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 160 000,00 

Razem dział 900 170 000,00 

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe 37 400,00 

dochody bieżące                                                                                                               

w tym:
37 400,00 

0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

33 000,00 

0830 Wpływy z usług 4 400,00 

92695 Pozostała działalność 992 000,00 

dochody bieżące                                                                                                            

w tym:
992 000,00 

0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

16 000,00 

0830 Wpływy z usług 976 000,00 

Razem dział 926 1 029 400,00 

Razem dochody bieżące 90 663 891,00 
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PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK - MAJĄTKOWE

Dział     

Rozdz. §
Źródło dochodu

Plan 2012r. 

w zł

1 2 7   

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne 4 938 722,00 

dochody majątkowe                                                                                                            

w tym:
4 938 722,00 

6207

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 budżetu 

środków europejskich

4 938 722,00 

Razem dział  600 4 938 722,00 

700 Gospodarka  mieszkaniowa

dochody majątkowe                                                                                                           

w tym:
3 022 913,00 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 022 913,00 

0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysł. osobom fiz. w prawo własności
38 976,00 

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości
2 983 937,00 

Razem dział  700 3 022 913,00 

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin (miast) 427 100,00 

dochody majątkowe                                                                                                            

w tym:
427 100,00 

6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

427 100,00 

Razem dział  750 427 100,00 

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe 199 800,00 

dochody majątkowe                                                                                                          

w tym:
199 800,00 

6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

199 800,00 

80104 Przedszkola 665 400,00 

dochody majatkowe                                                                                                          

w tym:
665 400,00 

6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

665 400,00 

80110 Gimnazja 1 782 630,00 

dochody majątkowe                                                                                                          

w tym:
1 782 630,00 

6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

1 782 630,00 

Razem dział  801 2 647 830,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 768 911,00 

dochody majątkowe                                                                                                          

w tym:
768 911,00 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansownych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 

pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich

217 783,00 

6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

551 128,00 

Razem dział 900 768 911,00 

Razem dochody majątkowe 11 805 476,00 


