
Załącznik nr 1                                        
do Uchwały Budżetowej na 2013 rok

Dział Źródła dochodów * Plan ogółem

1 2 3

700 Gospodarka mieszkaniowa  324 283,00 

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste nieruchomości

 76 452,00 

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

 8 997,00 

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

 148 382,00 

Wpływy z usług  78 252,00 

Pozostałe odsetki  6 200,00 

Wpływy z różnych dochodów  6 000,00 

750 Administracja publiczna  91 517,00 

Wpływy z różnych opłat  5 643,00 

Wpływy z usług  16 163,00 

Wpływy z różnych dochodów  4 800,00 

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

 64 911,00 

751
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

 1 800,00 

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

 1 800,00 

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadaj ących 
osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z 
ich poborem

                                16 635 741,00    

Podatek dochodowy od osób fizycznych  9 775 604,00 

Podatek dochodowy od osób prawnych  181 306,00 

Podatek od nieruchomości  3 920 615,00 

Podatek rolny  756 076,00 

Podatek leśny  91 977,00 

Podatek od środków transportowych  273 339,00 

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

 14 475,00 

Podatek od spadków i darowizn  42 238,00 

Wpływy z opłaty skarbowej  42 037,00 

Wpływy z opłaty targowej  60 320,00 

DOCHODY

bieżące



Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  138 048,00 

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

                                     817 357,00    

Podatek od czynności cywilnoprawnych  477 558,00 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 
opłat

 44 791,00 

758 Różne rozliczenia  7 800 881,00 

Pozostałe odsetki  36 701,00 

Subwencje ogólne z budżetu państwa  7 764 180,00 

801 Oświata i wychowanie  1 242 732,26 

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 

 444 932,26 

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

 2 000,00 

Wpływy z usług  790 200,00 

Pozostałe odsetki  4 150,00 

Wpływy z różnych dochodów  1 450,00 

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

 378 192,42 

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

 66 739,84 

852 Pomoc społeczna  1 726 921,00 

Wpływy z usług  4 700,00 

Pozostałe odsetki  4 300,00 

Wpływy z różnych dochodów  3 241,00 

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

 1 556 500,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin)

 150 500,00 



Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 7 680,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  25 983,00 

Wpływy z opłaty produktowej  3 267,00 

Wpływy z różnych opłat  22 716,00 

                                27 849 858,26    

 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 

 444 932,26 

700 Gospodarka mieszkaniowa                                      354 134,00    

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

                                     354 134,00    

                                     354 134,00    

                          28 203 992,26    

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 

 444 932,26 

                       (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

bieżące

Ogółem:

majątkowe


