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Dział 
Nazwa Bieżące Majątkowe Plan 

§  
 

 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 30 000,00 
 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 0,00 30 000,00 
 

020 Leśnictwo 109 000,00 0,00 109 000,00 
 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

 

 

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 

9 000,00 0,00 9 000,00 

 

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 100 000,00 0,00 100 000,00 
 

600 Transport i łączność 100 000,00 3 684 250,00 3 784 250,00 
 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3  

0,00 684 250,00 684 250,00 

 

 

0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw 

100 000,00 0,00 100 000,00 

 

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, z wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych 

0,00 684 250,00 684 250,00 

 

6330 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

 

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 390 000,00 6 600 000,00 9 990 000,00 



 

 

 
     

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3  

0,00 3 400 000,00 3 400 000,00 

 

 
0470 

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 

służebności 
100 000,00 0,00 100 000,00 

 

0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw 

230 000,00 0,00 230 000,00 

 

0550 
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości 
570 000,00 0,00 570 000,00 

 

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 

2 170 000,00 0,00 2 170 000,00 

 

0770 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

0,00 3 200 000,00 3 200 000,00 

 

0830 Wpływy z usług 210 000,00 0,00 210 000,00 
 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00 0,00 50 000,00 
 

0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 0,00 60 000,00 
 

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, z wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych 

0,00 3 400 000,00 3 400 000,00 

 

710 Działalność usługowa 155 000,00 0,00 155 000,00 
 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

 

 0830 Wpływy z usług 150 000,00 0,00 150 000,00 
 

2020 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące realizowane przez gminę na 

podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej 

5 000,00 0,00 5 000,00 

 

750 Administracja publiczna 561 264,00 320 000,00 881 264,00 
 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3  

0,00 80 000,00 80 000,00 

 
 

 



 
Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan 

§  

 

 

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 

4 000,00 0,00 4 000,00 

 

0830 Wpływy z usług 86 500,00 0,00 86 500,00 
 

0970 Wpływy z różnych dochodów 140 450,00 0,00 140 450,00 
 

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 

330 314,00 0,00 330 314,00 

 

6206 

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, z wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych 

0,00 80 000,00 80 000,00 

 

6650 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz 

jednostek samorządu terytorialnego oraz 

związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych lub związków powiatów 

na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych 

0,00 240 000,00 240 000,00 

 

 
751 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
7 475,00 0,00 7 475,00 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

 

 

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 

7 475,00 0,00 7 475,00 

 

752 Obrona narodowa 1 100,00 0,00 1 100,00 
 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

 

 

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 

1 100,00 0,00 1 100,00 

 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
27 444,00 0,00 27 444,00 



Dział 
Nazwa Bieżące Majątkowe Plan 

§  
 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

 

 
0570 

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 

kar pieniężnych od osób fizycznych 
15 000,00 0,00 15 000,00 

 

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 

12 444,00 0,00 12 444,00 

 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem 

50 931 625,00 0,00 50 931 625,00 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

 

 
0010 

Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych 
24 776 125,00 0,00 24 776 125,00 

 

0020 
Wpływy z podatku dochodowego od osób 

prawnych 
1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 

 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 20 480 000,00 0,00 20 480 000,00 
 

0320 Wpływy z podatku rolnego 1 815 000,00 0,00 1 815 000,00 
 

0330 Wpływy z podatku leśnego 115 500,00 0,00 115 500,00 
 

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 725 000,00 0,00 725 000,00 
 

0350 

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 

osób fizycznych, opłacanego w formie karty 

podatkowej 

60 000,00 0,00 60 000,00 

 

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 120 000,00 0,00 120 000,00 
 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 400 000,00 0,00 400 000,00 
 

0430 Wpływy z opłaty targowej 120 000,00 0,00 120 000,00 
 

0500 
Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych 
980 000,00 0,00 980 000,00 

 

0910 
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 

tytułu podatków i opłat 
120 000,00 0,00 120 000,00 

 

2680 
Rekompensaty utraconych dochodów w 

podatkach i opłatach lokalnych 
120 000,00 0,00 120 000,00 

 

758 Różne rozliczenia 23 215 151,00 21 168,00 23 236 319,00 
 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 



Dział 
Nazwa Bieżące Majątkowe Plan 

§  

 

 

2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

132 486,00 0,00 132 486,00 

 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 082 665,00 0,00 23 082 665,00 
 

6330 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

0,00 21 168,00 21 168,00 

 

 801 Oświata i wychowanie 2 842 480,00 711 700,00 3 554 180,00 
 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3  

0,00 711 700,00 711 700,00 

 

 
0660 

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego 
331 260,00 0,00 331 260,00 

 

0670 

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 

jednostkach realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego 

709 450,00 0,00 709 450,00 

 

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 

153 920,00 0,00 153 920,00 

 

0830 Wpływy z usług 2 200,00 0,00 2 200,00 
 

0970 Wpływy z różnych dochodów 64 420,00 0,00 64 420,00 
 

2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

1 341 230,00 0,00 1 341 230,00 

 

2900 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz 

innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 

związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych lub związków powiatów 

na dofinansowanie zadań bieżących 

240 000,00 0,00 240 000,00 

 

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, z wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych 

0,00 711 700,00 711 700,00 

 

851 Ochrona zdrowia 720 000,00 0,00 720 000,00 
 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 



Dział 
Nazwa Bieżące Majątkowe Plan 

§  

 

 
0480 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 
720 000,00 0,00 720 000,00 

 

 852 Pomoc społeczna 3 515 900,00 0,00 3 515 900,00 
 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

 

 

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 

30 000,00 0,00 30 000,00 

 

0830 Wpływy z usług 175 000,00 0,00 175 000,00 
 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 21 000,00 0,00 21 000,00 
 

0970 Wpływy z różnych dochodów 64 000,00 0,00 64 000,00 
 

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 

1 183 900,00 0,00 1 183 900,00 

 

2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

2 042 000,00 0,00 2 042 000,00 

 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 45 000,00 0,00 45 000,00 
 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

 

 0830 Wpływy z usług 45 000,00 0,00 45 000,00 
 

855 Rodzina 25 262 000,00 0,00 25 262 000,00 
 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

 

 

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 

9 347 000,00 0,00 9 347 000,00 

 

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 

15 855 000,00 0,00 15 855 000,00 



Dział 
Nazwa Bieżące Majątkowe Plan 

§  

 

 

2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

60 000,00 0,00 60 000,00 

 

 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 470 000,00 0,00 6 470 000,00 
 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

 

 

0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw 

5 900 000,00 0,00 5 900 000,00 

 

0690 Wpływy z różnych opłat 450 000,00 0,00 450 000,00 
 

0830 Wpływy z usług 35 000,00 0,00 35 000,00 
 

2440 

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na realizację zadań bieżących 

jednostek sektora finansów publicznych 

85 000,00 0,00 85 000,00 

 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 785 000,00 170 000,00 955 000,00 
 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3  

0,00 170 000,00 170 000,00 

 

 0830 Wpływy z usług 780 000,00 0,00 780 000,00 
 

0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00 5 000,00 
 

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, z wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych 

0,00 170 000,00 170 000,00 

 

926 Kultura fizyczna 635 000,00 0,00 635 000,00 
 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

 

 0830 Wpływy z usług 635 000,00 0,00 635 000,00 

 

   

 

 

 

 RAZEM DOCHODY 118 803 439,00 11 507 118,00 130 310 557,00  
 
 

0,00 5 045 950,00 5 045 950,00 

 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3  
 

  
 

 

 


