
Tabela Nr 1.1

plan roku 2011

Dochody razem 492 257 436
Dochody bieżące 382 320 710
Dochody majątkowe 109 936 726

Dział 600 Transport i łączność 50 426 011
Dochody bieżące 4 642 224

§ 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

150 000

§ 0830  - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 750 000

§ 0970  - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 424 224

§ 2310  - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

318 000

Dochody majątkowe 45 783 787
§ 6207  - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich
42 783 787

§ 6330  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

3 000 000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 295 000
Dochody bieżące 5 270 000

§ 0470  - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 100 000

§ 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

3 050 000

§ 0970  - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 120 000

Dochody majątkowe 25 025 000
§ 0760  - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności
25 000

§ 0770  - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości

25 000 000

Dział 710 Działalność usługowa 792 612
Dochody bieżące 792 612

§ 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

15 684

§ 0830  - Opłaty cmentarne 776 928

Dział 750 Administracja publiczna 2 522 653
Dochody bieżące 1 266 925

§ 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

20 097

Dochody  gminne
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§ 2007  - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich
472 852

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

773 276

§ 2030  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)

700

Dochody majątkowe 1 255 728
§ 6207  - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich
1 255 728

Dział 751
28 794

Dochody bieżące 28 794
§ 2010  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

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

28 794

Dział 752 Obrona narodowa 1 000
Dochody bieżące 1 000

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

1 000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 160 000
Dochody bieżące 160 000

§ 0570  - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 160 000

Dział 756

243 102 413
Dochody bieżące 243 102 413

§ 0010  - Podatek dochodowy od osób fizycznych 121 342 313

§ 0020  - Podatek dochodowy od osób prawnych 12 390 000
§ 0310  - Podatek od nieruchomości 80 600 000
§ 0320  - Podatek rolny 700 000
§ 0330  - Podatek leśny 5 100

§ 0340  - Podatek od środków transportowych 6 300 000

§ 0350  - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej

200 000

§ 0360  - Podatek od spadków i darowizn 1 300 000
§ 0410  - Wpływy z opłaty skarbowej 4 500 000
§ 0430  - Wpływy z opłaty targowej 1 800 000
§ 0460  - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 450 000
§ 0480  - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 3 610 000

§ 0490  - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:

165 000

   - opłata za zajęcie pasa drogowego 50 000
   - opłata parkingowa 85 000
   - renta planistyczna 30 000

§ 0500  - Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 000 000

§ 0690  - Wpływy z różnych opłat, z tego: 140 000
    - opłata za czynności egzekucyjne 140 000

§ 0910  - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600 000
§ 2680  - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 000 000

Dział 758 Różne rozliczenia 78 934 395
Dochody bieżące 78 934 395

§ 0920  - Odsetki od środków na rachunkach bankowych 300 000

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 
z ich poborem
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§ 8120  - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 7 500
§ 2920  - Subwencje ogólne z budżetu państwa 78 626 895

     - część oświatowa 76 591 664
     - część równoważąca 2 035 231

Dział 801 Oświata i wychowanie 8 219 858
Dochody bieżące 8 219 858

§ 0690  - Wpływy z różnych opłat, z tego: 6 419 660
     - opłata stała w przedszkolach 6 408 000
     - opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych 11 660

§ 0970  - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 614 740

§ 200  - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich

1 132 842

§ 2310  - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

52 616

Dział 851 Ochrona zdrowia 953 800
Dochody bieżące 953 800

§ 0690  - Wpływy z różnych opłat, z tego: 5 000
    - opłata za czynności egzekucyjne 5 000

§ 0830  - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 798 000

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

800

§ 2110  - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

150 000

Dział 852 Pomoc społeczna 33 876 144
Dochody bieżące 33 876 144

§ 0830  - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 526 250
§ 0840  - Wpływy ze sprzedaży wyrobów
§ 0920  - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / Pozostałe odsetki 15 000
§ 0960  - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 240 000
§ 0970  - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 112 142

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

27 937 700

§ 2030  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)

5 023 300

§ 2360  - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

21 752

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 364 600
Dochody bieżące 2 364 600

§ 0690  - Wpływy z różnych opłat 2 345 000
     - opłata stała w żłobkach 2 345 000

§ 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

19 000

§ 0970  - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 600

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 725 688
Dochody bieżące 725 688

§ 200  - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich

725 688

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 413 869
Dochody bieżące 997 757

§ 0400  - Wpływy z opłaty produktowej 30 000
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§ 0690  - Wpływy z różnych opłat, z tego: 600 000

   - opłata za korzystanie ze środowiska 600 000

§ 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

258 600

§ 0830  - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 20 000

§ 0920  - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / Pozostałe odsetki 7 900
§ 0970  - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 55 800

§ 2007  - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich

13 457

§ 2310  - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

12 000

Dochody majątkowe 10 416 112
§ 6207  - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich
10 416 112

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 28 440 599
Dochody bieżące 984 500

§ 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

20 400

§ 0830  - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 962 000

§ 0970  - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 100

Dochody majątkowe 27 456 099
§ 6207  - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich
27 456 099
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