
Załą.znik nl 1 do uchwały budżetowej

DOCHODY 201l rok



751

u rzędy naczelnych organów włądzy
państwowej, kontroli i or ly prawa oraz
sadownictwa 3 203 3 203 ,203

75101
urzędy naczelnych organóW włądzy państwowej'
kontroli i ochrony prawa 3 243 3 203 3 203

2014

dotacje ce|owe otrzymane z budŹetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administlacji
rządowejoraz innych zadań Żleconych qminie

3 203 3 203 3 203

754
BeŻpieczeństwo publiczne i ochtona
Da eciwoożafowe 11000 11000 1000

75414 obrona cyi/ilna
1000 1000 '1000

2010

cotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracjj
rządowej oraz innych zadań zleconych qminie

1000 1000 1000

75416
straż miejska

10000 10000 10000

0570
grzywny, mandary anne kary pieniężne od Iudności

10 000 10000 10000
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycŻnych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wvdatki żwiazane z ich ooborem 19 780 489 19 780 489

75601
Wptywy z podatku dochodowego od osób
fiŻycznych 60 000 60 000

0350

podatek od działalności gospodarczej osób
fiŻycznych opłacany w formie kań podatkowych

60000 60000

75615

WpłyĄVy z podatku rolnego, leśnego' podatku od
czynnaśo cylvjlnoplawnych' podal<ow i op]at
loka|nych od osób prawnychiinnych iednostek
organizacyjnych 4 636 020 4 636 020

0910
odselki od nieleaminowych wpłat podatków iopłat
olaknych 15 000 15 000

0310 oodatek od nieruchomości 4200000 4200000

0340 podatek od środków aansportowych 411 000 41 1 000

0320 podalek rolny 20 20

0500 podatek od czynności c\,M/ilnoprawnych
10 000 10000

75616

Wpłylvy z podatku rolnego, leśnego, podalku od
czynnaści cywilnoprawnych'podatku od spadków i
darowizn, podatków iopłat lokalnych od osób
fizycznych 3 447 600 3447600

0310 oodalek od nieruchomoścj 1 900 000 1900000

0320 podatek rolny 48000 48000

0330 podatek leśny 1000 1000

0340 podatek od środków transporlowych 280000 280000

0360 podatek od spadków i darowizn 30000 30000



od posiadania psa

z opłaty targowej

od nieterminowych wpłat podatkóW jopłat

z innych opłalstanowiących dochodyjst na

z opłat na zeŻWolenla na sprŻedaż

z innych opłal lohalnych pobleranych przez

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

podatek dochodowy od osób flzycznych

oświatowa subwencji ogó|nej dla jst 8772619

równowaŹąca subwencji ogó|nej d|a gmin

celowe W ramach prooramów
z udziałem środkóW europejskjch

Środków o klórych mowa W ań'.5 ust.1 pkt3
ust'3 pkt 5i6 lub płatnościw ramach budżetu

celowe w ramach programów
Ż Udzjałem środków europejskich

środków o których mowa w ań'.5 ust'1 pkt3
Ust'3 pkt 5i6 |ub piatnościW ramach budżetu

dotacje celowe otrzymane z gminy na Żadania
biezące leahŻowanP 1a podstawle polozum'eń



celowe otrzymane/ iny na zadania
bieżącp lFali7owane na pou_ _W:e polozllmlen

celowe w ramach proqramów
Ż udziałem środków eUropeiskich

środków o klórych mowa w art''s ust'l pkt3
ust.3 pkt 5i6 lub płatnoŚciw ramach budżetu

celowe w ramach programów
z UdŻialem środkÓw europejsklch

środków o których mowa w ań..5 usl'l pkt3
ust'3 pkt 5i6 |ub płatnościw ramach budŹetu

śWiadczenia fodzinne. świadczenia z fszu
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia

i rentowe z ubeŻpieczenia

celowe otrzymane z budżetu państwa na
lea izację zadań bleżących Ż zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych qminie

z t},tułU ŻWrotóW Wypłacanych świadcŻeń z

na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
pobie.ające niektóle świadczenia z pomocy

niektóre świadczenia roózinne oraz za
uczęszcŻające w Żajęc'ach w centrum

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realiŻację zadań bjeżących z Żakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych qminie

celowe olrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin

i pomoc w naturze oraz składki na

celowe otrzymane z budŹetu państwa na

celowe otżymane z budżetu państwa na



85219

dotacje celowe otlzymane! JŹetu państwa na
real]zację Własnych zadań bieŹących gmin

tJsługi opiekuńcze i specjalistycŻne usługi

celowe otrzymane z budŹetu państwa na
zadań bieżących z zakesu administracji
oraz innych Żadań z|econych qminie

celowe otżymane z budżetu państwa na

Gospodarka komunalna i ochrona ślodowiska

celowa W ramach programóW
z udzialem środkow europejsklch

ślodkó o których mowa w an.. 5 ust1 pkt3
ust 3 pkt 5i6 lub płatnościW ramach budżetu

celowa w ramach proqramów
Ż udziałem środków europejskich

środkó o których mowa w arl'' 5 ust1 pkt3
ust 3 pkt 5i6 lub płalnościW ramach budżetu

Dochody ogółem

* nazwa ŹrÓdła dochodów wg naŻw paragrafóW
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