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Dotacje  
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europejskie i 
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h 
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Dotacja  

Środki 
europejskie i 
inne środki 
pochodzące 
ze źródeł 
zagranicznych 
niepodlegając
ych zwrotowi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

010 Rolnictwo i Łowiectwo  303.000,00 3.000,00   300.000,00   

 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego oraz innych umów o 

podobnym charakterze / wpłaty z tytułu łowiectwa/ 

3.000,00 3.000,00      

 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

300.000,00    300.000,00   

400 Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię 

Elektryczną, Gaz i Wodę  
280.500,00 280.500,00      

 Wpływy z usług 280.000,00 280.000,00      

 Pozostałe odsetki  500,00            500,00      

700 Gospodarka Mieszkaniowa  116.400,00 116.400,00      

 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 

użytkowanie wieczyste nieruchomości   
8.000,00 8.000,00      

 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego oraz innych umów o 

podobnym charakterze  

108.000,00 108.000,00      

 Pozostałe odsetki 400,00 400,00      



 

750 Administracja Publiczna  70.171,00 70.171,00 70.171,00     

 Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / 

związkom gmin/ ustawami  

70.171,00 70.171,00 70.171,00     

751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 
Paostwowej Kontroli i Ochrony Prawa Oraz 
Sądownictwa  

1.362,00 1.362,00 1.362,00     

 Dotacja celowa otrzymana z budżetu Paostwa 
na realizację zadao bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadao 
zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami 

1.362,00 1.362,00 1.362,00     

754 Bezpieczeostwo Publiczne i Ochrona 
Pożarowa  

300,00 300,00 300,00     

 Dotacja celowa otrzymana z budżetu Paostwa 
na realizację zadao bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadao 
zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami 

300,00 300,00 300,00     

756 Dochody od Osób Prawnych , od Osób 
Fizycznych i od Innych Jednostek nie 
Posiadających Osobowości Prawnej  

6.002.952,00 6.002.952,00      

 Podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych , opłacanych w formie karty 
podatkowej  

8.000,00 8.000,00      

 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 

100,00 100,00      

 Podatek od nieruchomości  od osób prawnych 

 i innych jednostek organizacyjnych 
767.663,00 767.663,00      

 Podatek rolny  od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

7.000,00 7.000,00      

 



 Podatek leśny   od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

60.000,00 60.000,00      

 Podatek od środków transportowych  od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

11.000,00 11.000,00      

 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat  od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

1.000,00 1.000,00      

 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 750.000,00 750.000,00      

 Podatek rolny od osób fizycznych 300.000,00 300.000,00      

 Podatek leśny  od osób fizycznych 30.000,00 30.000,00      

 Podatek od środków transportowych od osób 
fizycznych 

100.000,00 100.000,00      

 Podatek od spadków i darowizn od osób 
fizycznych 

60.000,00 60.000,00      

 Opłata od posiadania psów  500,00 500,00      

 Wpływy z opłaty targowej  50,00 50,00      

 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9.000,00 9.000,00      

 Wpływy z innych lokalnych opłat  pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw  

2.000,00 2.000,00      

 Podatek od czynności cywilnoprawnych  300.000,00 300.000,00      

 Wpływ z różnych opłat  5.000,00 5.000,00      

 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 

5.000,00 5.000,00      

 Wpływy z opłaty skarbowej  35.000,00 35.000,00      

 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu  

80.000,00 80.000,00      

 Wpływy z innych lokalnych opłat  pobieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 

2.000,00 2.000,00      

 Udziały gminy- podatek od osób fizycznych  3.468.639,00 3.468.639,00      

 Udziały gminy - podatek od osób prawnych        1.000,00       1.000,00      

 



758 Różne Rozliczenia  8.238.167,00 8.238.167,00      

 Częśd oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego  

4.960.408,00 4.960.408,00      

 Częśd wyrównawcza Subwencja ogólna dla gmin 3.192.989,00 3.192.989,00      

 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego  

4.770,00 4.770,00      

 Pozostałe odsetki- bankowe 80.000,00 80.000,00      

801  Oświata i Wychowanie 60.000,00 60.000,00      

 Wpływ z różnych opłat 40.000,00 40.000,00      

 Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Paostwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym 
charakterze 

20.000,00 20.000,00      

852 Pomoc Społeczna 2.150.100,00 2.150.100,00 2.130.000,00     

  Dotacja celowa otrzymana z budżetu Paostwa 
na realizację zadao bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadao 
zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami 

1.791.000,00 1.791.000,00 1.791.000,00     

   Dotacja celowa otrzymana z budżetu Paostwa na 
realizację zadao bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadao zleconych gminie / 
związkom gmin/ ustawami 

500,00 500,00 500,00     

  Dotacja celowa otrzymana z budżetu paostwa 
na realizację własnych zadao bieżących gmin / 

związków gmin/ 

8.000,00 8.000,00 8.000,00     

  Dotacja celowa otrzymana z budżetu paostwa na 
realizację własnych zadao bieżących gmin / 

związków gmin/  

40.000,00 40.000,00 40.000,00     

  Dotacja celowa otrzymana z budżetu paostwa 
na realizację własnych zadao bieżących gmin / 

związków gmin/  

123.000,00 123.000,00 123.000,00     

  Dotacja celowa otrzymana z budżetu paostwa na 
realizację własnych zadao bieżących gmin / 

związków gmin/ 

156.000,00 156.000,00 156.000,00     



  Dotacja celowa otrzymana z budżetu Paostwa 
na realizację zadao bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadao 
zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami 

11.500,00 11.500,00 11.500,00     

 Usługi opiekuocze  Wpływy z usług   20.000,00 20.000,00      

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacji zadao z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadao 
zleconych ustawami 

100,00 100,00      

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 60.000,00 60.000,00      

 Wpływy z usług 60.000,00 60.000,00      

 Razem Dochody 17.282.952,00 16.982.952,00 2.201.833,00  300.000,00   

 PRZYCHODY 824.360,00 24.360,00      

 Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów 
udzielonych ze środków publicznych 

24.360,00 24.360,00      

 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 
na rynku krajowym 

800.000,00    800.000,00   

 Dochody + przychody 18.107.312,00 17.007.312,00 2.201.833,00  1.100.000.00   
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