
zał nr 1 do uchwały Rady Gminy
nr IV/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.Plan dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:28-12-0
6Ogółem

Stan na
dzień:12-12-0

6
Zmiana

Ogółem Ogółem

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego  lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze

-1 500,003 000,00 1 500,00
3 000,0002001 Gospodarka leśna -1 500,001 500,00

020 -1 500,00Leśnictwo 3 000,00 1 500,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

-3 000,003 000,00 0,00
816 800,0040002 Dostarczanie wody -3 000,00813 800,00

400 -3 000,00Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

816 800,00 813 800,00

0690 Wpływy z różnych opłat -1 000,001 000,00 0,00
141 250,0060016 Drogi publiczne gminne -1 000,00140 250,00

600 -1 000,00Transport i łączność 147 450,00 146 450,00

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości

-8 000,0030 000,00 22 000,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego  lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze

-7 000,0070 000,00 63 000,00

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności

-1 020,003 200,00 2 180,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych

-21 000,00105 000,00 84 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

-200,00200,00 0,00

208 700,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -37 220,00171 480,00
700 -37 220,00Gospodarka mieszkaniowa 208 700,00 171 480,00

0690 Wpływy z różnych opłat 20,000,00 20,00
0830 Wpływy z usług 600,00310,00 910,00

310,0075023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

620,00930,00
750 620,00Administracja publiczna 63 210,00 63 830,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego  lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze

-1 000,003 000,00 2 000,00
3 000,0075495 Pozostała działalność -1 000,002 000,00

754 -1 000,00Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

30 400,00 29 400,00

Strona: 1

6 000,0075601 Wpływy z podatku dochodowego od osób -3 000,003 000,00

756 -266 850,00Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

4 900 278,00 4 633 428,00
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0350 Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej

-3 000,006 000,00 3 000,00

6 000,0075601
fizycznych

-3 000,003 000,00

0310 Podatek od nieruchomości -200 000,001 294 000,00 1 094 000,00
0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za

czynności urzędowe
200,00300,00 500,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 23 000,000,00 23 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat
-2 000,005 000,00 3 000,00

1 773 132,0075615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych

-178 800,001 594 332,00

0310 Podatek od nieruchomości -20 000,00590 000,00 570 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 5 000,0066 000,00 71 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn -6 000,0015 000,00 9 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,0016 000,00 17 000,00
0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za

czynności urzędowe
1 200,006 000,00 7 200,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych -40 000,00100 000,00 60 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 600,000,00 1 600,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat
-6 000,0010 000,00 4 000,00

1 079 200,0075616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych

-63 200,001 016 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej -12 000,0040 000,00 28 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej -1 000,0012 000,00 11 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw

3 000,005 000,00 8 000,00

126 285,0075618 Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw

-10 000,00116 285,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw

-5 000,005 000,00 0,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

150,000,00 150,00

5 000,0075619 Wpływy z różnych rozliczeń -4 850,00150,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych -7 000,0025 000,00 18 000,00

1 910 661,0075621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa

-7 000,001 903 661,00

0920 Pozostałe odsetki 6 000,0025 000,00 31 000,00
25 000,0075814 Różne rozliczenia finansowe 6 000,0031 000,00

758 6 000,00Różne rozliczenia 7 301 774,00 7 307 774,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 990,0010,00 2 000,00
12 464,0080101 Szkoły podstawowe 1 990,0014 454,00

0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00110 000,00 115 000,00
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132 000,0080104 Przedszkola 11 900,00143 900,00

801 15 390,00Oświata i wychowanie 199 516,00 214 906,00



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:28-12-0
6Ogółem

Stan na
dzień:12-12-0

6
Zmiana

Ogółem Ogółem
0970 Wpływy z różnych dochodów 900,000,00 900,00
2310 Dotacje celowe otrzymane z  gminy na

zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

6 000,0022 000,00 28 000,00

0830 Wpływy z usług -3 500,005 000,00 1 500,00
5 000,0080113 Dowożenie uczniów do szkół -3 500,001 500,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego  lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze

5 000,0015 000,00 20 000,00
50 052,0080195 Pozostała działalność 5 000,0055 052,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,000,00 100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej  oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

40 000,002 242 000,00 2 282 000,00

2 242 000,0085212 Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna
oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego

40 100,002 282 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 120,000,00 120,00
85 800,0085219 Ośrodki pomocy społecznej 120,0085 920,00

0830 Wpływy z usług 660,00340,00 1 000,00

340,0085228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

660,001 000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej  oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

93 014,00257 910,00 350 924,00
257 910,0085278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 93 014,00350 924,00

852 133 894,00Pomoc społeczna 3 022 582,00 3 156 476,00

6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych

-81 500,0081 500,00 0,00

6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

5 000,000,00 5 000,00

81 500,0085311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych

-76 500,005 000,00

853 -76 500,00Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

81 500,00 5 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

-400,00400,00 0,00
221 110,0090001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -400,00220 710,00
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67 215,0090003 Oczyszczanie miast i wsi 0,0067 215,00

900 13 200,00Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

374 325,00 387 525,00
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0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat
-10,0010,00 0,00

0920 Pozostałe odsetki 10,000,00 10,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej -400,00500,00 100,00

500,0090020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych

-400,00100,00

0830 Wpływy z usług 7 000,0050 000,00 57 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,0035 500,00 42 500,00

85 500,0090095 Pozostała działalność 14 000,0099 500,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego  lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze

2 000,002 600,00 4 600,00
2 600,0092109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000,004 600,00

2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących

5 000,0014 000,00 19 000,00
14 000,0092120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000,0019 000,00

921 7 000,00Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

16 600,00 23 600,00

Strona: 4 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Razem -210 966,0017 508 787,00 17 297 821,00
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