
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na  2018r.

I  DOCHODY  BIEŻĄCE #ADR!

600 Transport i łączność 110 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 110 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 110 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 610 800,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 610 800,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności i 66 800,00

055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 232 000,00

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłty komorniczej i kosztow 

upomnień
2 000,00

0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
303 500,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 500,00

750 Administracja publiczna #ADR!

75095 Pozostała działalność 30 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem

26 862 997,31

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50 100,00

0350
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 

formie karty podatkowej
50 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 

innych jednostek organizacyjnych

4 974 000,00

0310 Podatek od nieruchomości 4 800 000,00

0340 Podatek od środków transportowych 160 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 9 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 

darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 

opłat lokalnych od osób fizycznych

4 667 000,00

0310 Podatek od nieruchomości 3 250 000,00

0320 Podatek rolny 150 000,00

0340 Podatek od środków transportowych 285 000,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 60 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 100 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 800 000,00

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłty komorniczej i kosztow 

upomnień
9 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 000,00

75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw
775 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 220 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 545 000,00
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0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
10 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 396 897,31

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 15 696 897,31

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 700 000,00

801 Oświata i wychowanie #ADR!

80104 Przedszkola #ADR!

0830 Wpływy z usług 263 594,00

0660 Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego 250 000,00

0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  w jednostkach 

realizujacych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
710 000,00

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 

176,00

0920 Pozostałe odsetki 3 500,00

80110 Gimnazja 600,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00

80148 Stołówki szkolne 770 000,00

0830 Wpływy z usług 770 000,00

852 Pomoc społeczna #ADR!

85202 Domy pomocy społecznej 5 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 

świadczenia rodzinne

#ADR!

85219 Ośrodki pomocy społecznej #ADR!

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłty komorniczej i kosztow 

upomnień
100,00

0920 Pozostałe odsetki 2 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 000,00

0830 Wpływy z usług 30 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska #ADR!

90002 Gospodarka odpadami #ADR!

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
2 380 500,00

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztow upomnień
4 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00

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

1 180 000,00

90095 Pozostała działalność 85 500,00

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

70 000,00

0830 Wpływy z usług 15 500,00

926 Kultura fizyczna i sport #ADR!

92601 Obiekty sportowe #ADR!

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

35 500,00

0830 Wpływy z usług 729 046,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 97 000,00
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II  DOCHODY MAJĄTKOWE #ADR!

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 981 904,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 981 904,00

0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
181 904,00

0770 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 800 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska #ADR!

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu #ADR!

6299
 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z 

innych źródeł 
744 710,00
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