
 

Załącznik Nr 1 

Plan dochodów na 2013 rok 

Dz Rozdz § T r e ś ć  Kwota 

010   Rolnictwo i łowiectwo 3.132.100 
 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  3.129.100 

  6337 Dotacje celowe otrzymane z PROW na 

 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin 

3.129.100 

 01095  Pozostała działalność 3.000 
  

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych SP lub jst oraz innych umów o 

podobnym charakterze 

3.000 

700   Gospodarka mieszkaniowa 83.000 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 83.000 
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych SP lub jst oraz innych umów o 

podobnym charakterze 

33.000 

  0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych  50.000 

710   Działalność usługowa  1.000 
 71035  Cmentarze 1.000 
  2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące realizowane przez gminę na 

podstawie porozumień z organami  

administracji rządowej 

1.000 

750   Administracja publiczna 347.579 
 75011  Urzędy wojewódzkie 102.400 
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu  

administracji rządowej oraz innych zadań 

 zleconych gminom ustawami 

102.200 

  2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z  

zakresu admini. rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

200 

 75023  Urzędy gmin 245.179 
  2007 Dotacje celowe w ramach programów  

finansowanych z udziałem środków 

 europejskich 

208.405 

  2009 Dotacje celowe w ramach programów 

 finansowanych z udziałem środków  

europejskich 

36.774 

751 
  

Urzędy naczelnych organów władzy  

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

1.455 
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   sądownictwa  

 75101  

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej,kontroli i ochrony prawa 

1.455 

  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu  

administracji rządowej oraz innych zadań  

zleconych gminom ustawami 

1.455 

756   

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych  

oraz innych jednostek nie posiadających  

 osobowości prawnej oraz wydatki związane z 

 ich poborem 

5.678.446 

 75601  

Wpływy z podatku dochodowego od osób  

fizycznych 

10.000 

  0350 Podatek od działalności gosp. osób fizycznych 

opłacany w formie karty podatkowej 

10.000 

 75615  

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego  

podatku od czynności cywilnoprawnych  

 ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych  

i innych jednostek organizacyjnych 

1.128.000 

  0310 Podatek od nieruchomości  920.000 
  0320 Podatek rolny 8.000 
  0330 Podatek leśny 200.000 
 75616  

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  

podatku od spadków i darowizn ,podatku od 

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i  

opłat lokalnych od osób fizycznych  

1.930.000 

  0310 Podatek od nieruchomości  700.000 
  0320 Podatek rolny 650.000 
  0330 Podatek leśny 20.000 
  0340 Podatek od środków transportowych  70.000 
  0360 Podatek od spadków i darowizn 20.000 
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  200.000 

  0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od  

osób fizycznych 

250.000 

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu  

podatków i opłat 

20.000 

 75618  

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

 jst na podstawie ustaw 

160.000 

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20.000 

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

 alkoholu 

140.000 

 75621  

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa 

2.450.446 

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych  2.435.446 
  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych  15.000 

758   Różne rozliczenia 15.324.765 
 75801  

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

 jednostek samorządu terytorialnego 

9.782.782 

  
2920 \Subwencje ogólne z budżetu państwa  9.782.782 

 75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 5.378.934 
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   gmin  

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5.378.934 
 75814  Różne rozliczenia finansowe 20.000 
  0920 Pozostałe odsetki 20.000 
 75831  

Część równoważąca subwencji ogólnej dla  

 gmin 

143.049 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  143.049 

801   Oświata i wychowanie 1.117.100 
 80104  Przedszkola 40.000 
  0830 Wpływy z usług 40.000 
 80132  Szkoły artystyczne 1.009.100 
  6337 Dotacje przekazane z budżetu państwa na 

 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin 

1.009.100 

 80195  Pozostała działalność 68.000 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

 na realizację własnych zadań bieżących  

68.000 

852   Pomoc społeczna 3.862.600 
 85212  Świadczenia rodzinne 3.297.000 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

 na realizację zadań bieżących z zakresu  

administracji rządowej oraz innych zadań 

 zleconych gminom 

3.232.100 

  2360 Dochody jst związane z realizacja zadań z  

zakresu administracji rządowej oraz innych  

 zadań zleconych ustawami 

64.900 

 85213  

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

 społecznej 

18.700 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na 

 realizację zadań bieżących z zakresu  

administracji rządowej oraz innych zadań  

zleconych gminom 

9.700 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

 na realizację własnych zadań bieżących  

9.000 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze 244.500 
  

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

 na realizację własnych zadań bieżących gmin 

244.500 

 85216  Zasiłki stałe 52.000 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

 na realizację własnych zadań bieżących gmin 

52.000 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 143.000 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

143.000 

 85228  

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

19.000 

  0830 Wpływy z usług 7.000 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu 

 administracji rządowej oraz innych zadań 

 zleconych gminom 

12.000 



 

 85295  Pozostała działalność 88.400 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z b. pań. na 

 realizację własnych zadań bieżących gmin  

88.400 

853   

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  193.060 

 
85395 

 
Pozostała działalność 193.060 

  2007 Dotacje celowe w ramach programów 

 finansowanych z udziałem środków 

 europejskich oraz środków , o których mowa w 

 art.5 ust.lpkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 

183.353 

  2009 Dotacje celowe w ramach programów  

finansowanych z udziałem środków  

europejskich oraz środków , o których mowa w 

 art. 5 ust.l pkt 3 oraz ust.33 pkt 5 i 6 

9.707 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  70.000 
 90019  

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze 

 środowiska 

70.000 

  0690 Wpływy z różnych opłat 70.000 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 320.000 
 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 320.000 
  0830 Wpływy z usług 20.000 

  6337 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

 na realizację inwestycji i zakupów 

 inwestycyjnych własnych gmin 

300.000 

   R a z e m  30.131.105 
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