
Dział Paragraf Treść

010 Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

0970 Wpływy z różnych dochodów

020 Leśnictwo

Gospodarka leśna

0750

Wpływy 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

400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz i wodę

Dostarczanie ciepła

0830 Wpływy z usług

0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Dostarczanie wody

0830 Wpływy z usług

0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Dostarczanie energii elektrycznej

0830 Wpływy z usług

700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0550
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości

0750

Wpływy 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

0920 Wpływy z pozostałych odsetek

710 Działalność usługowa

Cmentarze

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej

750 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami

32 867,00

10,00

20 000,00

36 877,00

75011 32 877,00

50,00

20 000,00

71035 20 000,00

70005 106 646,00

1 596,00

105 000,00

40003 7 000,00

7 000,00

106 646,00

40002 290 200,00

290 000,00

200,00

40001 59 068,00

59 048,00

20,00

02001 1 000,00

1 000,00

356 268,00

01010 100 000,00

100 000,00

1 000,00

                                                                                                                          Załącznik nr 1

Rozdział Wartość

100 000,00



Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0690 Wpływy z różnych opłat

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

0320 Wpływy z podatku rolnego

0330 Wpływy z podatku leśnego

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-

prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

0320 Wpływy z podatku rolnego

0330 Wpływy z podatku leśnego

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0410 Wpływy z opłaty skarbowej

0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw

0690 Wpływy z różnych opłat

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

1 166 605,00

5 000,00

10 000,00

500,00

75621 1 171 605,00

75618 56 150,00

11 000,00

34 650,00

5 000,00

60 000,00

500,00

58 000,00

27 000,00

18 000,00

200,00

75616 388 500,00

220 000,00

1 205,00

74 000,00

110 000,00

285 000,00

Str

763,00

2 086 660,00

75615 470 405,00

4 000,00

763,00

75101 763,00

75023 4 000,00



758 Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

801 Oświata i wychowanie

Stołówki szkolne i przedszkolne

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 

jednostkach realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego

0830 Wpływy z usług

Pozostała działalność

0830 Wpływy z usług

0920 Wpływy z pozostałych odsetek

852 Pomoc społeczna

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej.

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki stałe

0970 Wpływy z różnych dochodów

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych)

Ośrodki pomocy społecznej

0920 Wpływy z pozostałych odsetek

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0830 Wpływy z usług

Pomoc w zakresie dożywiania

1 000,00

85230 43 508,00

800,00

35 829,00

85228 1 000,00

500,00

166 068,00

85219 36 629,00

11 967,00

85216 166 568,00

10 416,00

19 619,00

85214 11 967,00

900,00

289 707,00

85213 30 035,00

69 000,00

80195 5 900,00

5 000,00

85 900,00

80148 80 000,00

11 000,00

3 388 380,00

75831 267 512,00

267 512,00

75801 2 981 116,00

2 981 116,00

75807 3 388 380,00

6 637 008,00



2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych)

855 Rodzina

Świadczenie wychowawcze

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym), związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0690 Wpływy z różnych opłat

0920 Wpływy z pozostałych odsetek

0970 Wpływy z różnych dochodów

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0830 Wpływy z usług

0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Gospodarka odpadami

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 

opłat i kar za korzystanie ze środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat

Razem: 15 412 571,00

90019 10 000,00

10 000,00

50,00

90002 175 000,00

175 000,00

309 050,00

90001 124 050,00

124 000,00

7 000,00

2 152 103,00

10 000,00

85502 2 170 127,00

24,00

1 000,00

5 382 692,00

85501 3 212 565,00

3 212 565,00

43 508,00


