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I Dochody bieżące:

Leśnictwo 21 000

Gospodarka leśna 21 000

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

21 000

Transport i łączność 500

Drogi publiczne gminne 500

0690 Wpływy z różnych opłat 500

Gospodarka mieszkaniowa 100 000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 20 000

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

30 000

0830 Wpływy z uslug 50 000

Działalność usługowa 5 000

Cmentarze 5 000

0830 wpływy z uslug 5 000

Administracja publiczna 118 057

Urzędy wojewódzkie 47 157

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami

46 980

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
177

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 900

0830 wpływy z uslug 50 000

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 

i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
10 900

Pozostała działalność 10 000

0960 Darowizny 10 000

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 928

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
928

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami

928

Obrona narodowa 800

Pozostałe wydatki obronne 800

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami
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Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem

4 967 893

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

1 158 000

0310 Podatek od nieruchomości 980 000

0320 Podatek rolny 60 000

0330 Podatek leśny 109 000

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

936 450

0310 Podatek od nieruchomości 640 000

0320 Podatek rolny 190 000

0330 Podatek leśny 1 800

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
685 500

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (Wpływy z opłat za usuwanie 

odpadów)

580 000

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

0690 Wpływy z różnych opłat 500

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 178 943

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 128 943

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 50 000

Różne rozliczenia 7 186 608

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 937 940

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 937 940

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 181 771

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 181 771

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 66 897

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 66 897

Oświata i wychowanie 80 600

Szkoły podstawowe 300

0830 Wpływy z usług 300

Przedszkola 80 000

0830 Wpływy z usług 80 000

Gimnazja 300

0830 Wpływy z usług 300
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Pomoc społeczna 2 086 000

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 515 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami

1 492 000

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
23 000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
25 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami

20 000

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin)
5 000

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 173 000

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin)
173 000

Zasiłki stałe 43 000

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin)
43 000

Ośrodki pomocy społecznej 107 000

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin)
107 000

Pozostała działalność 223 000

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin)
223 000

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 84 417

Pozostała działalność 84 417

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 

i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
84 417

Edukacyjna opieka wychowawcza 250 000

Świetlice szkolne 250 000

0830 Wpływy z usług 250 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 924 000

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 924 000

0830 Wplywy z usług 69 000

0970 Wpływy z różnych dochodów 855 000

15 825 803

Dochody majątkowe:

Gospodarka mieszkaniowa 50 000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000

0870 Wpływy ze sprzedaży majątku 50 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 669 700

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 669 700

6208

  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 

i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
669 700

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 417 600

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 417 600

6208

  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 

i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
417 600

1 137 300

16 963 103
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