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plan roku 2010

Dochody razem 463 256 745

Dochody bieżące 366 147 790

Dochody majątkowe 97 108 955

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 34 000 000

Dochody majątkowe 34 000 000

 - Dotacje rozwojowe na zadania realizowane przy udziale Unii Europejskiej 34 000 000

Dział 600 Transport i łączność 120 000

Dochody bieżące 120 000

 - 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

120 000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 29 020 000

Dochody bieżące 4 970 000

 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 000 000

 - 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

2 850 000

 - Wpływy z różnych dochodów 120 000

Dochody majątkowe 24 050 000

 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności

50 000

 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości

24 000 000

Dział 710 Działalność usługowa 798 500

Dochody bieżące 798 500

 - Wpływy z usług 798 500

Dział 750 Administracja publiczna 995 779

Dochody bieżące 995 779

 - 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

23 532

 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 199 168

 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin (związków gmin)

449

 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami

772 630

Dział 751

28 009

Dochody bieżące 28 009

 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami

28 009

Dochody na finansowanie zadań gminnych

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa
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Dział 752 Obrona narodowa 16 000

Dochody bieżące 16 000

 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami

16 000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 085 000

Dochody bieżące 85 000

 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 85 000

Dochody majątkowe 2 000 000

 - Dotacje rozwojowe na zadania realizowane przy udziale Unii Europejskiej 2 000 000

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 237 973 105

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem

Dochody bieżące 237 973 105

 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 112 320 105

 - Podatek dochodowy od osób prawnych 14 850 000

 - Podatek od nieruchomości 73 500 000

 - Podatek rolny 610 000

 - Podatek leśny 5 000

 - Podatek od środków transportowych 5 750 000

 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 

podatkowej

248 000

 - Podatek od spadków i darowizn 1 000 000

 - Wpływy z opłaty skarbowej 5 000 000

 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej

 - Wpływy z opłaty targowej 2 050 000

 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 400 000

 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 3 300 000

 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1 200 000

 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 000 000

 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje

 - Wpływy z różnych opłat 130 000

 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 610 000

 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 000 000

Dział 758 Różne rozliczenia 76 745 696

Dochody bieżące 76 745 696

 - Pozostałe odsetki 2 110 587

 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 74 635 109

     - część oświatowa 71 976 335

     - część równoważąca 2 658 774

Dział 801 Oświata i wychowanie 7 409 982

Dochody bieżące

7 409 982

 - Wpływy z różnych opłat 6 318 694

 - 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

 - Wpływy z usług 64 920

 - Pozostałe odsetki 10
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 - Wpływy z różnych dochodów 97 400

 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 747 044

 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

95 160

 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych  przy udziale Unii 

Europejskiej

81 754

Dział 851 Ochrona zdrowia 2 491 000

Dochody majątkowe 2 491 000

 - Dotacje rozwojowe na zadania realizowane przy udziale Unii Europejskiej 2 491 000

Dział 852 Pomoc społeczna 34 483 141

Dochody bieżące 34 483 141

 - Wpływy z usług 380 000

 - Pozostałe odsetki 10 000

 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 190 000

 - Wpływy z różnych dochodów 59 400

 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami

29 163 030

 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin (związków gmin)

4 665 290

 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

15 421

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 439 600

Dochody bieżące 1 439 600

 - Wpływy z różnych opłat 1 422 000

 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

17 000

 - Wpływy z różnych dochodów 600

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 426 878

Dochody bieżące 426 878

 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 426 878

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 868 430

Dochody bieżące 656 100

 - Wpływy z opłaty produktowej 60 000

 - Wpływy z różnych opłat 1 000

 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

258 600

 - Wpływy z usług 244 700

 - Pozostałe odsetki 9 000

 - Wpływy z różnych dochodów 70 800

 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

12 000

Dochody majątkowe 6 212 330

 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, na zadania 

realizowane przy udziale Unii Europejskiej

6 212 330

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 28 355 625

Dochody majątkowe 28 355 625

 - Dotacje rozwojowe na zadania realizowane przy udziale Unii Europejskiej 28 355 625
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