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I Dochody bieŜące:

Leśnictwo 11 000

Gospodarka leśna 11 000

0750
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

11 000

Transport i ł ączno ść 500

Drogi publiczne gminne 500

0690 Wpływy z róŜnych opłat 500

Gospodarka mieszkaniowa 61 900

RóŜne jednostki gospodarki mieszkaniowej 30 000

0830 Wpływy z uslug 30 000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31 900

0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 1 900

0750
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

30 000

Działalno ść usługowa 2 000

Cmentarze 2 000

0830 wpływy z uslug 2 000

Administracja publiczna 129 049

Urzędy wojewódzkie 69 049

2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami

68 990

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

59

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000

0830 wpływy z uslug 50 000

Pozostała działalność 10 000

0960 Darowizny 10 000

Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz s ądownictwa

904

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 904

2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami

904

Obrona narodowa 500

Pozostałe wydatki obronne 500

2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami

500

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 1 000

Obrona Cywilna 1 000

2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami

1 000
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Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od i nnych jednostek 
nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich 
poborem

3 114 149

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 000

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

9 000

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych

717 000

0310 Podatek od nieruchomości 600 000

0320 Podatek rolny 26 000

0330 Podatek leśny 82 000

0340 Podatek od środków transportowych 6 500

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 500

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych

751 250

0310 Podatek od nieruchomości 560 000

0320 Podatek rolny 85 000

0330 Podatek leśny 1 600

0340 Podatek od środków transportowych 17 500

0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000

0370 Opłata od posiadania psów 150

0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw

105 500

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000

0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu 75 000

0690 Wpływy z róŜnych opłat 500

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 1 531 399

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 481 399

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 50 000

RóŜne rozliczenia 7 030 687

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 282 126

2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 4 282 126

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 699 292

2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 2 699 292

Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin 49 269

2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 49 269

Oświata i wychowanie 130 600

Szkoły podstawowe 300

0830 Wpływy z usług 300

Przedszkola 130 000

0830 Wpływy z usług 130 000

Gimnazja 300

0830 Wpływy z usług 300
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Pomoc społeczna 1 676 000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 311 000

2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami

1 305 000

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

6 000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

5 000

2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami

1 000

2030
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań 
bieŜących gmin (związków gmin)

4 000

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 182 000

2030
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań 
bieŜących gmin (związków gmin)

182 000

Zasiłki stałe 81 000

2030
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań 
bieŜących gmin (związków gmin)

81 000

Ośrodki pomocy społecznej 97 000

2030
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań 
bieŜących gmin (związków gmin)

97 000

Edukacyjna opieka wychowawcza 79 500

Świetlice szkolne 79 500

0830 Wpływy z usług 79 500

12 237 789

Dochody majątkowe:

Gospodarka mieszkaniowa 210 000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 210 000

0870 Wpływy ze sprzedaŜy majątku 210 000

Oświata i wychowanie 421 500

Szkoły podstawowe 221 500

6320
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 
adnimistracji rządowej

21 500

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

200 000

Gimnazja 200 000

6298
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 
pochodzące z fudnuszy strukturalnych Unii Europejskiej

200 000

631 500

12 869 289
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