
                           do uchwały Nr XVII/92/2008
                                 z dnia 30.12.2008 r.

                Dochody budżetowe na 2009 rok

Dział Źródło Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo 500,00

dochody bieżące, w tym: 500,00
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 500,00

dochody majątkowe 0,00

400

dochody bieżące, w tym:
§ 0830 wpływy z usług
§ 0920 pozostałe odsetki 500,00

dochody majątkowe 0,00
600 Transport i łączność

dochody bieżące, w tym:
§ 0690 wpływy z różnych opłat

dochody majątkowe 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące, w tym:
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

dochody majątkowe 0,00
750 Administracja publiczna

dochody bieżące, w tym:
§ 0690 wpływy z różnych opłat

§ 2010

§ 2360 288,00

dochody majątkowe 0,00

751 732,00

dochody bieżące, w tym: 732,00

§ 2010 732,00

dochody majątkowe 0,00

754

dochody bieżące, w tym:

§ 2010

dochody majątkowe 0,00

756

dochody bieżące, w tym:
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych
§ 0310 podatek od nieruchomości
§ 0320 podatek rolny
§ 0330 podatek leśny
§ 0340 podatek od środków transportowych

§ 0350

                                                Załącznik Nr 1

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę 220 000,00

220 000,00
219 500,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00

85 000,00
85 000,00
85 000,00

75 567,00
75 567,00

3 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami

72 279,00

dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami

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

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 1 100,00

1 100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami

1 100,00

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

1 610 087,00

1 610 087,00
846 087,00

3 000,00
440 000,00

90 000,00
39 000,00

125 000,00
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 
opłacany w formie karty podatkowej 7 400,00



§ 0360 podatek od spadków i darowizn
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

dochody majątkowe 0,00
758 Różne rozliczenia

dochody bieżące, w tym:
§ 0920 pozostałe odsetki
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

dochody majątkowe 0,00
801 Oświata i wychowanie

dochody bieżące, w tym:
§ 0830 wpływy z usług

dochody majątkowe 0,00
851 Ochrona zdrowia

dochody bieżące, w tym:

§ 0480

dochody majątkowe 0,00
852 Pomoc społeczna

dochody bieżące, w tym:
§ 0970 wpływy z różnych dochodów

§ 2010

§ 2030

dochody majątkowe 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dochody bieżące, w tym:
§ 0830 wpływy z usług

dochody majątkowe 0,00

Razem
dochody bieżące
dochody majątkowe 0,00

5 000,00
12 000,00
41 000,00

1 600,00

5 797 878,00
5 797 878,00

20 000,00
5 777 878,00

180 000,00
180 000,00
180 000,00

40 000,00
40 000,00

wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu 40 000,00

1 476 527,00
1 476 527,00

1 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami

1 320 285,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin)

155 242,00

25 000,00
25 000,00
25 000,00

9 513 391,00
9 513 391,00


	dochody

