
Tabela nr 1
do Uchwały Budżetowej 

Nr 
z dnia 

(w złotych)

1 2 3 4 5 6

1 010 wpływy z usług   (za pobór wody i zrzut ścieków) 5 250 000,00 5 250 000,00 0,00

2 010 pozostałe odsetki  (od nieterminowych wpłat za ścieki, woda) 10 000,00 10 000,00 0,00

3 010

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z 
innych źródeł    (wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach 
inwestycji)   

110 000,00 0,00 110 000,00

5 370 000,00 5 260 000,00 110 000,00

1 700 wpływy z usług  (czynsze mieszkaniowe) 10 000,00 10 000,00 0,00

2 700
pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów
mieszkaniowych)

500,00 500,00 0,00

3 700
wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości

155 000,00 155 000,00 0,00

4 700
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa,
jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze 

1 051 000,00 975 000,00 0,00

5 700
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

76 000,00 0,00 76 000,00

6 700 wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy 21 800,00 0,00 21 800,00

7 700
pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżaw, opłat za
wieczyste użytkowanie)

20 000,00 20 000,00 0,00

1 258 300,00 1 160 500,00 97 800,00

1 750
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami

76 185,00 76 185,00 0,00

2 750
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami  

36,00 36,00 0,00

3 750
wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań 
określonych przepisami prawa)

2 500,00 2 500,00 0,00

4 750
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 

1 016 588,80 1 016 588,80 0,00

1 095 309,80 1 095 309,80 0,00

1 751

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami  - aktualizacja stałego rejestru 
wyborców

2 787,00 2 787,00 0,00

2 787,00 2 787,00 0,00

1 752

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami  - z zakresu obrony narodowej

500,00 500,00 0,00

500,00 500,00 0,00

1 754

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami  - z zakresu obrony cywilnej

400,00 400,00 0,00

400,00 400,00 0,00

1 756
podatek od działalności gospodarczej osoby fizyczne, opłacany w formie
karty podatkowej

100 000,00 100 000,00 0,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.
dochody 

majątkowe
Źródła dochodów

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

Planowane dochody budżetu na 2014 rok

dochody bieżące 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane 
dochody ogółem 

w tym:

Dział 750 Administracja publiczna

Dział

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 752 Obrona narodowa
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1 2 3 4 5 6

Lp.
dochody 

majątkowe
Źródła dochodów dochody bieżące 

Planowane 
dochody ogółem 

w tym:

Dział

2 756
odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat - z karty
podatkowej

2 500,00 2 500,00 0,00

3 756 podatek od nieruchomości od osób prawnych 8 150 000,00 8 150 000,00 0,00

4 756 podatek rolny od osób  prawnych 30 000,00 30 000,00 0,00

5 756 podatek leśny od osób  prawnych 4 000,00 4 000,00 0,00

6 756 podatek od środków transportowych od osób prawnych 85 000,00 85 000,00 0,00

7 756 podatek od czynności cywilnoprawnych  od osób prawnych  110 000,00 110 000,00 0,00

756
odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat od osób
prawnych

25 000,00 25 000,00 0,00

8 756 podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4 970 000,00 4 970 000,00 0,00

9 756 podatek rolny od osób fizycznych 130 000,00 130 000,00 0,00

10 756 podatek leśny od osób fizycznych 1 800,00 1 800,00 0,00

11 756 podatek od środków transportowych od osób fizycznych 160 000,00 160 000,00 0,00

12 756 podatek od spadków i darowizn 310 000,00 310 000,00 0,00

13 756 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1 550 000,00 1 550 000,00 0,00

14 756
odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat od osób
fizycznych

80 000,00 80 000,00 0,00

15 756 wpływy z opłaty targowej 1 000,00 1 000,00 0,00

16 756 wpływy z opłaty skarbowej 45 000,00 45 000,00 0,00

17 756
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych

199 000,00 199 000,00 0,00

18 756
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie
odrębnych ustaw  (opłaty za zajęcie pasa drogowego)

256 000,00 256 000,00 0,00

19 756 odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego 10 250,00 10 250,00 0,00

20 756
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie
odrębnych ustaw (z tytułu opłaty adiacenckiej związanej z podziałem
nieruchomości)

2 950,00 2 950,00 0,00

21 756 podatek dochodowy od osób fizycznych (udział we wpływach PIT) 39 255 230,00 39 255 230,00 0,00

22 756 podatek dochodowy od osób prawnych  (udział we wpływach CIT) 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00

56 677 730,00 56 677 730,00 0,00

1 758 subwencja ogólna z budżetu państwa-część oświatowa 17 360 194,00 17 360 194,00 0,00

2 758 pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 380 000,00 380 000,00 0,00

17 740 194,00 17 740 194,00 0,00

1 801
wpływy z różnych opłat  (wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw 
szkolnych)- szkoły podstawowe

550,00 550,00 0,00

2 801
pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych- szkoły 
podstawowe

10 000,00 10 000,00 0,00

3 801 wpływy z usług  (czynsze mieszkaniowe) 20 000,00 20 000,00 0,00

4 801 odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu czynsze mieszkaniowe 1 500,00 1 500,00 0,00

5 801
wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań 
określonych przepisami prawa)- szkoły podstawowe

2 055,00 2 055,00 0,00

6 801
wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego) 136 500,00 136 500,00 0,00

7 801
pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych i odsetki od 
nieterminowych wpłat- przedszkola

2 200,00 2 200,00 0,00

8 801
wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań 
określonych przepisami prawa) przedszkola

290,00 290,00 0,00

9 801

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz na podstawie 
porozumień między jst  (refundacja kosztów przez inne gminy za pobyt 
dzieci w przedszk.niepubl. na terenie naszej gminy)

952 000,00 952 000,00 0,00

10 801

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz na podstawie 
porozumień między jst  (refundacja kosztów przez inne gminy za pobyt 
dzieci w punktach przedszk.niepubl. na terenie naszej gminy)

188 000,00 188 000,00 0,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 756 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
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Lp.
dochody 

majątkowe
Źródła dochodów dochody bieżące 

Planowane 
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w tym:

Dział

11 801
wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)-gimnazja 

530,00 530,00 0,00

12 801 pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych - gimnazja 6 250,00 6 250,00 0,00

13 801
wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań 
określonych przepisami prawa)-gimnazja 

945,00 945,00 0,00

14 801
pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych--liceum 
ogólnokszt.

2 000,00 2 000,00 0,00

15 801
wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)-liceum 
ogólnokszt.

250,00 250,00 0,00

16 801
wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań 
określonych przepisami prawa)- liceum ogólnokszt. 430,00 430,00 0,00

17 801 pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych- zoeas 3 400,00 3 400,00 0,00

18 801
wpływy z różnych dochodów (wpływy  z tyt. wykonywania zadań 
określonych przepisami prawa)- zoeas

190,00 190,00 0,00

1 327 090,00 1 327 090,00 0,00

1 851
wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań
określonych przepisami prawa) 

12,00 12,00 0,00

12,00 12,00 0,00

1 852

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami (świadczenia rodzinne)

1 302 000,00 1 302 000,00 0,00

2 852

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami  (składki na ubezp.zdrowotne)

4 000,00 4 000,00 0,00

3 852
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących  gmin (składki na ubezp.zdrowotne)

15 000,00 15 000,00 0,00

4 852
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin  (zasiłki i pomoc w naturze)

23 200,00 23 200,00 0,00

5 852
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin  (zasiłki stałe)

137 100,00 137 100,00 0,00

6 852
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin  (działalność ośrodka pomocy społecznej) 98 400,00 98 400,00 0,00

7 852
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin  (dofinansowanie dożywiania) 

48 000,00 48 000,00 0,00

8 852
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami  

13 000,00 13 000,00 0,00

9 852
wpływy z różnych dochodów (odpłatność za dom pomocy społecznej)

2 400,00 2 400,00 0,00

10 852
wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z
tytułu terminowych wpłat podatku do US -  wspieranie rodziny) 10,00 10,00 0,00

11 852
wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień wyegzekwowanych
przez komornika skarbowego od dłużników alimentacyjnych ) 26,00 26,00 0,00

12 852
pozostałe odsetki (odsetki od środków na rach. bankowych oraz od
nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)

80,00 80,00 0,00

13 852
wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z
tytułu terminowych wpłat podatku do US oraz od nienależnie pobranych
świadczeń z lat ubiegłych )

175,00 175,00 0,00

14 852
wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. zwrotnych zasiłków stałych
z lat ubiegłych ) 350,00 350,00 0,00

15 852
wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. zwrotnych zasiłków
celowych z lat ubiegłych ) 800,00 800,00 0,00

16 852 pozostałe odsetki (odsetki od środków na rach.bankowych - GOPS) 1 150,00 1 150,00 0,00

17 852
wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z
tytułu terminowych wpłat podatku do US -  GOPS)

150,00 150,00 0,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 801 Oświata i wychowanie
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1 2 3 4 5 6

Lp.
dochody 

majątkowe
Źródła dochodów dochody bieżące 

Planowane 
dochody ogółem 

w tym:

Dział

18 852
wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z
tytułu terminowych wpłat podatku do US- usługi opiekuńcze) 10,00 10,00 0,00

19 852 wpływy z usług  (odpłatność za usługi opiekuńcze) 6 500,00 6 500,00 0,00

1 652 351,00 1 652 351,00 0,00

1 853
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 

223 750,00 223 750,00 0,00

2 853 pozostałe odsetki (odsetki od środków na rach.bankowych) 2 400,00 2 400,00 0,00

3 853
wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z 
tytułu terminowych wpłat podatku do US)

12,00 12,00 0,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 226 162,00 226 162,00 0,00

1 900
wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz 
składowania odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego 
korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian)

40 000,00 40 000,00 0,00

2 900
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie
odrębnych ustaw  (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00

3 900
odsetki za nieterminowe opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 10 000,00 10 000,00 0,00

1 650 000,00 1 650 000,00 0,00

1 921 wpływy z usług (odpłatność za udział w imprezach kulturalnych) 8 000,00 8 000,00 0,00

8 000,00 8 000,00 0,00

87 008 835,80 86 801 035,80 207 800,00Dochody ogółem, w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
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