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DOCHODY



  PLAN
WYKONANIE
Dział                                             010
Rolnictwo i łowiectwo
9.120
6.810
Rozdział 01095
Pozostała działalność
9.120
6.810
Paragraf   047
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
120
0
Paragraf   069
Wpływy z różnych opłat
9.000
6.810
Są to dochody ze sprzedaży kolczyków, bloczków i świadectw.

Dział      400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
34.123
24.410
Rozdział 40002
Dostarczanie wody
34.123
24.410
Paragraf 083
Wpływy z usług
34.123
24.410
Są to dochody z wpłat za zużycie wody.

Dział                                             700
Gospodarka mieszkaniowa
53.000
18.400
Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
53.000
18.400
Paragraf   075
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

53.000

18.400
Są to dochody uzyskane z wynajmu mieszkań i lokali.

Dział                                             750
Administracja publiczna
119.057
54.387
Rozdział 75011
Urzędy  wojewódzkie
63.057
33.955
Paragraf   201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

63.057

33.9555
Rozdział 75023
Urzędy  gmin (miast i miast na prawach powiatu)
56.000
20.432
Paragraf   069
Wpływy z różnych opłat
46.000
20.432
Paragraf   238
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego
10.000
0
Dział ten obejmuje dotacje na zadania zlecone gminie (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej), różne opłaty a także część zysku gospodarstwa pomocniczego.

Dział      751
Urzędy  naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa
7.684
7.348
Rozdział 75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
672
336
Paragraf 201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

672

336
Rozdział 75110
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
7.012
7.012
Paragraf 201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
7.012
7.012
Dział 751 obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone gminie (aktualizacja spisu wyborców,  środki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej)

Dział                                             754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
750
375
Rozdział 75414
Obrona cywilna
750
375
Paragraf   201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

750

375
Dotacje na zadania zlecone zawarte w dziale 754 przeznaczone są na wydatki związane z Obroną Cywilną.

Dział                                             756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
1.086.109
444.964
Rozdział 75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
30.100
3.840
Paragraf   035
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
30.000
3.838
Paragraf   091
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
100
2
Rozdział 75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

406.320

189.129
Paragraf   031
Podatek od nieruchomości 
388.120
183.617
Paragraf   033
Podatek leśny
18.200
5.512
Rozdział 75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

255.071

121.632
Paragraf   031
Podatek od nieruchomości 
80.000
29.092
Paragraf   032
Podatek rolny
79.000
37.555
Paragraf   033
Podatek leśny
10.410
8.779
Paragraf   034
Podatek od środków  transportowych
56.000
31.423
Paragraf   036
Podatek od spadków i darowizn
6.000
2.188
Paragraf   050
Podatek od czynności cywilnoprawnych
23.461
12.484
Paragraf   091
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
200
111
Rozdział 75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

20.300
0
Paragraf   041
Wpływy z opłaty skarbowej
20.000
0
Paragraf   091
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
300
0
Rozdział 75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
374.318
130.363
Paragraf   001
Podatek dochodowy od osób fizycznych
374.318
130.782
Paragraf   002
Podatek dochodowy od osób prawnych
0
-419
Dział 756 zawiera dochody z podatków od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dział                                             758
Różne rozliczenia
3.674.867
2.084.005
Rozdział 75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2.137.375
1.315.304
Paragraf   292
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2.137.375
1.315.304
Rozdział 75802
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
1.445.519
722.760
Paragraf   292
Subwencje ogólne z budżetu państwa
1.445.519
722.760
Rozdział 75805
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
91.973
46.479
Paragraf   292
Subwencje ogólne z budżetu państwa
91.973
46.479
Rozdział 75814
Różne rozliczenia finansowe
0
-538
Paragraf   036
Podatek od spadków i darowizn
0
-345
Paragraf   050
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0
-171
Paragraf   091
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
0
-22
W dziale 758 znajdują się subwencje – podstawowa, oświatowa i rekompensująca. 

Dział                                             801
Oświata i wychowanie
7.309
7.309
Rozdział 80101
Szkoły podstawowe
1.226
1.226
Paragraf 201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.226

1.226
Rozdział 80195
Pozostała działalność
6.083
6.083
Paragraf 203
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
6.083
6.083
Powyższe dotacje przeznaczone są na zadania zlecone gminie a także na dofinansowanie zadań własnych. 

Dział                                             851
Ochrona zdrowia
37.827
23.194
Rozdział 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
37.827
23.194
Paragraf   048
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
37.827
23.194
Są to dochody uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
Dział                                             853
Opieka społeczna
406.964
211.817
Rozdział 85313
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
3.540
1.770
Paragraf   201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3.540

1.770
Rozdział 85314
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
283.576
141.788
Paragraf   201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

283.576

141.788
Rozdział 85316
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
30.000
15.000
Paragraf   201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

30.000

15.000
Rozdział 85319
Ośrodki  pomocy  społecznej
75.370
40.586
Paragraf   201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

75.370

40.586
Rozdział 85395
Pozostała działalność
14.478
12.673
Paragraf   201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.839

1.839
Paragraf 203
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
12.639
10.834
Powyższe dotacje na zadania zlecone i własne gminy przeznaczone są na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, pomoc w naturze, utrzymanie GOPS, wyprawkę szkolną oraz wyżywienie dla dzieci.

Dział                                             854
Edukacyjna opieka wychowawcza
59.614
26.003
Rozdział 85404
Przedszkola 
59.614
26.003
Paragraf   096
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
59.614
26.003
Powyższe dochody pochodzą z opłat za wyżywienie dzieci oraz wpłaty czesnego.

Dział                                             900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
29.000
17.302
Rozdział 90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
29.000
17.302
Paragraf   201
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
29.000
17.302
Dotacje zawarte w dziale 900 przeznaczone są na oświetlenie ulic, placów i dróg.

Dział                                             921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
300
300
Rozdział 92116
Biblioteki
300
300
Paragraf   096
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 
300
300
W dziale 921 ujęta jest darowizna przeznaczona na zakup książek do biblioteki.
 

DOCHODY   OGÓŁEM
5.525.724
2.926.624



     






























