
t. załącznik nr 1 do uchwały budżetowe.i
na rok 2013

DocHoDY BUDżETU NA2o13 RoK

700
Gospodarka mieszkaniowa

801200,00 401200.00 400000,00

70005
gospodarka gruntami i nieruchomościa

801200.00 401200,00 400000,00

o47A

wpłyv,ry za zarząd' użytkowanie i

uŻytkowanie Wieczyste nieruchomości
300000.00 300000,00

0750

dochody z najmu i dzierżawy
składnikóW majątkowych Skarbu
państwa jst lub innych jednostek
zaIiczanych do sektora finansóW

100000.00 100000,00

0760

Wpływy z tytułu przeksŹałcenia plawa
uzytkowania wievzystego
przysługującego osobom fizycznym W
prawo Własności

30000,00 30000,00

0770

Wpływy ze spŻedaży składnikóW
m ajątkowych

370000,00 0,00 370000.00



0920

Pozostałe odsetki

1200.00 1200,00

7',10
Działalność usługowa

5000,00 5000,00

7'1035
cmentarze

5000,00 5000,00

0690
Wpływy z róznych opłat

5000 00 5000,00

750
Administrac.ia publiczna

207926,00 207926,00 190926,00

15011
urzędy Wojewódzkie

18s613,00 't 85613.00 185613,00

2014

dotacje celowe otrŻymane z budŹetu
państwa na realizację zadań bieŹących
z zakresu administracji ządowej oraz
innych zadań zleconych qminie

185613.00 185613,00 185613,00

75023

urzędy gmin ( miast i miast na
prawach powiatóW)

22313.00 22313,00 5313 00

0750

dochody z najmu i dzieęawy
5kładnikóW majątkowych skarbu
Państwa, jst lub innych jednosiek
zaliczanych do sektora finansóW
publicznych o podobnym charakterze

17000,00 17000,00

2310

dotacje celowe otŻymane z gminy
zadania biezące realizowane na
podstawie porozumień między jst

5313,00 5313,00 5313.00

751

U.zędy naczelnych organów Wlądzy
państwowei, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

3280,00 3280,00 3280,00

75101

uzędy naczelnych organóW Włądzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa

3280,00 3280,00 3280,00



2010

dotacje celowe otlzymane z budże(.
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji lządowej oraz
innych zadań zleconych gminie

3280 00 3280,00 3280,00

752

Obrona narodowa

1000,00 1000.00 1000.00

75212

Pozostałe wydatki obronne

1000.00 1000 00 1000,00

2010

dotacje celowe otŻymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie

1000.00 1000.00 1000,00

754
Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona orzeciwoożarowa 10000.00 10000.00 2000,00

75Ą14
obrona c!ryr'ilna

2000,00 2000,00 2000,00

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresU administlacji lządowej oraz
innych zadań zleconych gminie

2000,00 2000,00 2000,00

/5416

straŻ miejska

8000,00 8000,00

0570

9rzywny' mandaty inne kary pieniężne
od ludności

8000,00 8000.00

756

Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych iod innych
iednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

25755834,00 25755834.00

75601

Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych

70000.00 70000.00



0350

podatek od działalności gospodarczd
osób fiŻycznych opłacanY w formie kań
podatkowych

70000.00 70000,00

75615

Wpływy Ż podatku rolnego, leśnego'
podatku od cŻynnaści cywilnoprawnych'
podatków i opłat lokalnych d osób
prawnychi innych jednostek
organizacylnych

6903830,00 6903830.00

0910

odsetki od nieterminowych wpłat
podatków j opłat lolaknych

7800,00 7800 00

0310
podatek od nieruchomości

5400000,00 5400000.00

0340
poda(ek od środków transpońowych

490000.00 490000,0c

0320
podatek rolny

30,00 30,0c

0490

Wpływy z innych |okalnych opłat
pobieranych prŻez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw

1000000 00 1000000,00

0500

podatek od czynności cywilnoprawnych

6000.00 6000,00

75616

wplywy z podatku rolnego, leśnego,
podatku od czynnaści
cywilnoprawnych,podatku od spadków i

darowizn' podatkóW i opłat lokalnych od
osób fizycznych

5596000,00 5596000,00

031C
podatek od nieruchomości

2600000.0c 2600000.00

0320
podatek rolny

55000,0c 55000,00

0330
podatek leśny

1000,00 1000,00

0340
podatek od środkóW transpońowych

340000.00 340000 0c

0360
podatek od spadkóW i darowizn

45000,00 45000,0c



0370
opłata od posiadania psa I

29000,00 29000,00

0430
wpływy z opłaty targowej

280000 00 280000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw 1000000,00 1000000.00

0500

podatek od czynności cywilnoprawnych

1220000.00 1220000.00

0910

odsetki od nieterminowych wpłat
podatków i opłat lolaknych 26000,00 26000,00

75618

wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jst na podstwaie ustaw

830000,00 830000,00

0410
wpływy z opłaty skarbowej

280000,00 280000.00

0490

wpływy z innych opłat loka|nych
pobieranych przezjst na podstawie
odrębnych ustaw

230000,00 230000,00

0480

wpływy z opłat na zezwolenia na
sprzedaż alkoholu

320000,00 320000,00

75621

udziały gmin w podatkach slanowiących
dochód budżetu państwa

12356004 00 12356004.00

0010
podatek dochodoły od osób fizycznych

1 1756004.00 11756004,00

0020
podatek dochodowy od osób prawnych

600000,00 600000,00

758
Różne rozliczenia

1008223 t,00 10082231.00

75801

częśc oświatowa subwencji ogólnej dla
jst

9633528 00 9633528,00



2920
subwencje ogólne z budzetu państwa

9633528.00

75831

częśc równowżąca subwencji o9ólnej
dla gmjn

433703,00 433703,00

2920
subwencje lóWnoważąca

433703.00 433703,0C

75414
Różne rozliczenia finansovve

15000,00 15000.00

0920
pozostałe odsetki

15000,00 1s000,00

801
oświata iwychowanie

795682,00 795682,00 37000,00 372490,00

80104
przedszkola

386192.00 386192,00

0830
Wpływy z usług

380000,00 380000,00

0970
Wpływy z róznych dochodów

6192.00 6192,00

80110
grmnazl a

37000,00 37000,00 37000 00

2314

dotacje celowe otrzymane z gminy na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między jst

37000.00 37000,00 37000,00

80195
pozostała dŻiałalność

372490,OA 372490.00 372490 00

2007

dotacje celowe w ramach programów
finansowanych Ż udziałem środków
europejskich oraz ś.odków o których
mowa w ań''5 ust.] pkt3 oraŻ ust'3 pkt
5i6 lub płatnościW 

'amach 
budżetu

środkóW europejskich
330386.50 330386.50 330386,50



2009

dotacje ce|owe w ramach programó(
finansowanych z udziałem środkóW
europejskich olaz środkóW o któlych
mowa w art..5 ust'1 pkt3 oraŻ ust'3 pkt
5i6 lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich

42103,50 42103,50 42103.50

852
Pomoc społeczna

7408650,00 7408650,00 7264920,00

45202
domy Pomocy Społecznej

83700,00 83700,00

0970
wpływy z różnych dochodów

7200,oc 7200.04

0830
wpływy z usług

76500.0c 76500,00

45212

świadczenia lodzinne' śWiadczenia z
fsŻu alimentacyjnego oraŻ składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecŻnego

6152000.0c 6152000,00 6152000.00

201A

dotacje celowe otrzymane Ż budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych Żadań zleconych gminie

6152000,00 6152000.00 6152000,00

85213

składki na ubezpieczenia Żdrowotne
opłacane za osoby pobierające njektóre
świadczenia z pomocy spolecznej'
niektóre śWiadczenia rodzinne olaz za
osoby uczęszczające w zajęciach w
centlum integracji społecznej

59500,00 59500,00 59500.00

2014

dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej olaz
innych zadań zleconych gminie

24300 00 24300,00 24300,00



2030

I
dotacje celowe otrŻymane z budżetu
państwa na rea]izację własnych zadań
bieżących gmin

35200 00 35200 00 35200 00

45214

zasiłki i pomoc W naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

165000,00 165000,0c 165000,00

2030

dotacje ce|owe otrzymane z budżetL]
państwa na real|zację własnych zadań
biezących gmin

165000.00 165000.00 165000.00

8s216
Żasiłkistałe

374000,00 374000.00 374000.00

2030

dotacje celowe otrzymane Ż budżetu
państwa na realizację własnych zadań
biezących amin 374000,00 374000.00 374000.00

45219
oślodki Pomocy społecŻnej

264230.04 264230.00 264200.00

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji żądc'.Ną oaz
innych zadań zleconych gminie

800,00 800,00 800,00

2030

dotacje celowe otrzymane Ż budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin

263400,00 263400.00 263400 00

0920
Pozostałe odsetka

30,00 30,00

45224

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

130220.00 130220.OC 70220,O4

2010

dotacje celowe otrŻymane z budżetu
państwa na realiŻację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraŻ
innych zadań zleconych gminie

10220.00 70220,04 10220,00



0830

(
Wpływy z usłL]q

60000 0c

85295
pozostała dzialalność

180000.00 180000,00 180000.00

203C

dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację Własnych zadań
bieżących gmin

180000 00 '180000,00 180000.00

900

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

60000,00 60000,00

s0019

Fundusz ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej
60000,00 60000,00

069C
wpływy z różnych opłat

60000,00 60000,00

926
Kultura Fizyczna i spoń

40000.00 40000,00

92604
lnstytucle Kultury Fizycznej

40000,00 40000.00

0750
wpływy z najmu MoslR

40000,00 40000,00

Dochody oqołem
45r70803,00 44770803,00 7499126.00 372490,00 400000,00 0,00 0,00

"Yf,Jł?,T,Lxs.."

Marek ćh


