
ZałąCznik nr 1 do uchwały budżetowej

na rok 2012

DOCHODY

. oział zródło dochodów
:

ogółem

z tego i

bieżące

w tym:

dotacje

środka
eu.opejskie i

inne środki
pochodząco ze

źłódet
zagranicznych,
niepodlegające

700 Gospodarka mieszkaniowa 970000 320000 650000

70005 Gospodarka qruntami i nieruchomościami 970000 320000 650000

o470
wpłWy z op|at za Żarząd, uzytkowan e i użytkowanie
W]eczyste nieruchomości 220040 220000

0750

dochody z naimlr idzierżawy składn ków majątkowych
skarbu państwa]st lub innych jednosiek zalicŻanych do
sektora finansów 100000 '100000

0770
WpłWvry ze sprŻedazy składników rnajątko\Ą/ych

650000 0 650000

7,10
Działalność usłuqowa

456 066.50 456 066,50 450066,5

7.1035 6 000 6 000

0690
wp]ywy Ż różnych opłat

6 000 6 000

71095
pozostała działalność

450066,5 450066,5 450066.5

2007

Dotac]e celowe W ramach programóW f]nansowanych z
Udziałern środkóW europejskich oraz środków o których
mowa W ań 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 6 ustawy ub
płatnośc w ramach budżetu środkóW europejskich

450066 5 450066.5 450066,5

750 Administracja publiczna 160495.00 160496.00 139396

7 5011
lJ rzędy wojewódŻkie

13487 4 '13487 4 13477 4



2010

lealizację zadań b ezących z zak.esJ ad'n nl"'?"l
rządowe| oTaz lnnych zadan zleconych qm d '134774 '134774 '134774

2360

Dochody jednostek samoŻądu teMor alnego związane
z rca1izaqązadań z Żakresu admjnistracji rządowej oraŻ
innych zadań z]econych ustawami 100 100

75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
25622 24622 4622

2310
dotacje ce]owe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podsi,awie poroŻumień między jst

4622 4622

0970
WpłyW z różnych dochodów

11000 11000

0750

cochody Ż najmu idzieżawy składnikóW majątkowych
skarbu państwajst lUb ]nnych jednostek zalicŻanych do
sektora finansów 10000 10000

751

Urzędy naczelnych organów włądzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3300 3300 3300

75101

uŻędy naczelnych organów włądzy państwowej'
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3300 3300 3300

2010

dotacje ce|owe otżymane z budźetu pańsb'a na
realizację zadań bieŻących z zakresu administfacji
'/ądowej olaz innych zaoań zleco']ycl- gminie 3300 3300 3300

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

7 000 7 000 1000

7 54',t4
obrona cywilna

1000 'I 000 1 000

2010

dotacje celowe otŻymane z budżetu państwa na
fea|zację zadań bjeżących z zaklesu administracji
żąaowq ola] nłych zadań.7leconych gT n e 1000 1000 1000

7 5416
straż gminna (miejska)

gfz\Ą'r'ny mandaty inne kary p eniężne od ]udności

6000 6000

0570 6000 6000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i

od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

23 232 506 23 232 506

7560'l

Wpływy z podatku dochodowego od osób
ti4cznych 70000 70000

0350

podatek od działalności gospodarcŻej osób fiŻycŻnYch
opłacany W formie kań podatkowych

70000 70000



75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśne{
podatku od czynności cywilnoprawnych, pi- '' -ól i

opłat lokalnych od osób prawnych i innych
l^iń^croL ^r^2ni,'.vińv.h

56108391 5610839

5200000 52000000310 oodatek od nie.uchomości

390000 3900000340 Dodatek od środków transpońowych

15000 150000500 oodatek od czvnnoścl cwilnoprawnych

23

58'16

0320 podatek rolnY

0910
cdsetki od nieterminowych Wpłat podatkóW i opłat

lolaknych 5816

3979078 397907875616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego'
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i

opłat lokalnych od osób fizycznych i innych
i^'ń^ćróL ^r^2ńi'..vińv.h

2300000 2300000

48000
0310 podatek od niertrchomości

0320 podatek rolny 48000

I OO0 1000)330 podalek eśny

2910000340 podatek od środków transpońowych 291000

0360 podatek od spadków i darowizn 40000 40000

29000 29000
0370 oołata od oosiadania psa

264000 2640000430 wpłylvy z opłaty targowej

1000000 1000000
0500

podateJ. od czynnosc cylvlnoprawnych

6078 6078

810 000

0910
cdsetki od nieterminowych Wpłat podatków i opłat

olaknych

75618

pływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu teMorialnego na podstawie

ustaw 810 000

300 000 300 000
0410 wołWW Ż opłaty ska.bowej

350000 3500000480 WołWW z oDłat na zezwolenia na spŻedaŹ alkohol!

'157000 1570000490
wpł!ĄVy z innych opłat lokalnych pobieranych pŻezJst
_^ ^^l"r^.-ió ^,-{rohńV.h l lśt2w

3000 3000
0s10

odsetkiod n]eterminowych wpłat podatkow l opiat

,ola\nycl_

12762589 12762589
75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochod

budżetu państwa

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 12312589 12312549

1Ąnnno
0020 oodatek dochodowy od osób prawnych 450000

9 546 374
758 Róźne rozliczenia I s46 374



oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

ogólne z budżetu państwa

część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

dotacje celowe otżymane z gminy na zadania bieŹące
realizowane na podstawie porozumień między jst

celowe otŻymane z gminy na zadanja bieŻące
realizowane na podstawie poroŻUmień między jst

rodzinne, świadczenia z'unduszu
oraz składki na ubezpieczenia

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

celowe otrŻymane z budŹetu państwa na
reaLizację Żadań bieżących z zakresu administracji
żadowej oraz innych zadań zleconych gminje

Dochody jednostek samożądu teMorialnego ŻWiązane
rca|izaąązadań z zaklesu administracji rządowej

Żadań zleconych ustawami

na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za
pobierające niektóre świadczenia z pomocy

niektóre świadczenia rodzinne oraz za
uczestniczące w zajęciach w centrum

zadań bieżących z zaklesu adrninistracji
rządowe| o'al lnnych zadań zleconych gni_le



ce]owe otrzymane z budżetu pańsb'ą/

realizację Własnych zadań bieżących gm]n (z\t'_. 
'

i pomoc w naturze oraz skłądki na

realiz;cję własnych zadań biezących gmin (związkóW

celowe otrzymane z budżetu państwa na

realiŻacię Własnych zadań bieżących gmin (związków

celowe otrzymane z budżetu państwa na

własnych zadań b ezących gmln (zwązków

usługi opiekuńcze i specialistyczne uslugi
opiekuńcze

celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadan b]eŻących z zaklesu administracji

rządowei oraz lnnych zadań zleconych gninie

celowe otrzymane Ż budżetu państwa na

własnych zadań bieżących gmin (związków

Komunalna i ochrona środowiska

i wyclatki związane z gromadz€niem

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

dochody z najmu i dzlerżawy składników majątkowych

skarbu państwa jst lub innych jednostek za|iczanych do

Dochody ogółem l'''AL, . ,''ń;s5lL: i

,/// L /
,\ i,ti,l ( rtt - Lr/ti'.rki


