
Zał. nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dochody bieżące

Dział Rozdział s Żródtto dochodow Plan

I z ? 4 5

010 , Ro|nictwo lłowiectwo 395,00

01 09s Pozostała działaInoŚć

0750

Dochody z najmu i dzieżav'ty składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytoriaInego Iub innych jednostek
zal iczanych do sektora f inansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakteŻe

385,00

0920 Pozostałe odsetki 10 ,00

i:Y00
' 60 532.00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoŚciami 60 532,00

0470 Wp.ływy z opłatza zaząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomoŚci

3 532,00

0750

Dochody z najmu i dzierzawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego Iub innych jednostek
zaIiczanych do sektora f inansów pubIicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze

57 000,00

/ c u , Administracja publiczna. 37 142,00

75011 Uzędy wojewódzkie 37142,00

2UA

Dotacje ce|owe otrzymane z budżetu państwa
na rea|izację zadańbieŻących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
z|econych gminie (związkom gmin) ustawami

36 756,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytoriaInego
związane z rea|izaĄązadań z zakresu
administrac,ji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

386,00

.r..;;)

, ! i

75101 Uzędy nacze|nych organów władzy
państwowej, kontro|i i ochrony prawa

803,00

2010

Dotacje ce|owe otrzymane z budżetu państwa
na rea|izację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
z|econych gminie (związkom gmin) ustawami

803,00

Bezpieczeństwo pub|iczne i ochrona
przeciwpozarowa

400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

2010

Dotacje ce|owe otrzymane z budżetu państwa
na rea|izację zadańbieiących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
z|econych gminie (związkom gmin) ustawami

400,00

ii!

7560'l Wpływy z podatku dochodowegc od osób
fizycznych

30 200,00
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0350
Podatek od działaIności gospoderczej osób
fizycznych' op,łacany w formie kańy
podatkowej

30 000,00

091 0 odsetki od nieterminowych wp'łat z tytułu
podatków i optat 200,00

7ĘA4  Ę

Wpływy z podatku rolnego, podatku |eśnego,
podatku od czynnoŚci cywilnoprawnych, :
podatków i op'łat |oka|nych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych

162780,00

031 0 Podatek od nieruchomości 160 000,00

0320 Podatek rolny I 800,00

0330 Podatek Ieśny 610,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00

0690 Wpływy z rÓżnych op'łat 70,00

091 0 odsetki od nieterminowych wp'łat z tytułu
podatków i opłat 200,00

75616

Wpływy z podatku rolnego' podatku leŚnego,
podaiku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywi|no-prawnych oraz podatkóW i
opłat |oka|nych od osób flzycznych

853 650,00

031  0 Podatek od nieruchomości 235 000,00

0320 Podatek rolny 400 000,00

0330 Podatek |eśny 25 000,00

0340 Podatek od środkÓw transoortowvch 142 000,00

0360 Podatek od soadkÓw i darowizn 600,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00

0500 Podatek od czynności cylviInoprawnych 40 000,00

0560 ZaIegłości z podatkÓw zniesionych 2 850,00

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od
osób fizycznych 200,00

0690 Wpływy z róŹnych op'łat 2 000,00

091 0 odsetki od nieterminowych wpłat z tytu.łu
podatków i opłat 5 000,00

7561 I
Wpływry z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samoządu terytoriaInego na
podstawie ustaw

97 000,00

041 0 Wpływy z op'łaty skarbowej 17 000,00

I 0460 Wpływy z op'łaty eksploatacyjnej 5 000,00

0480 Wpływy z opłatza zezwo|enia na spzedaż
alkoholu 70 000,00

0490
Wpływy z innych |oka|nych opłat pobieranych
przez jednostki samoządu terytoria|nego na
podstawie odrębnych ustaw

5 000,00

75621 Udziaty gmin w podatkach stanowiących
dochÓd budżetu oaństwa 2 524 968,00

001 0 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 522 768,00

0020 Podatek dochodowv od osÓb prawnvch 2 200,00
. 

ż58. Różne rozliczenia ' 7 470 190,00

75801 Częśc oświatowa subwencji ogó|nej d|a
jednostek samoządu terytoriaInego 5 012 581,00

2920 Subwencje ogÓ|ne z budżetu państwa 5  012  581 ,00

75807 Częśc wyrównawcza subwencji ogó|nej dla
gmin 2427 609,0A

2920 Subwencje ogó|ne z budietu państwa 2 427 609,00

75814 Różne roz|iczenia finansowe 30 000,00

0920 Pozostałe odsetki 30 000,00

, I t.r -.'1., ,."-; , i. "" i . a I  
'  

,  2164900,00
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85212
Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyj na
oraz składki na ubezpieczenia emeryta|ne i
rentowe z ubezpieczenia spo.łecznego

2 020 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na rea|izację zadan biezących z zakresu
administracj i  rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 020 000,00

8521 3

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierajace n]ektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rooz|nne oraz za osooy uczeslnlczące w
zajęciach w cóntrum integracji społecznej.

3 600,00

2010

Dotacje celowe otzymane z budżetu państwa
na rea|izację zadań bieżqcych z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
z|econych gminie (związkom gmin) ustawami

3 600,00

85214 Zasiłki i pomoc W naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 69 300,00

2010

Dotacje ce|owe otrzymane z budżetu państwa
na rea|izację zadańbieŻących z zakresu
administracj i  rządowej oraz innych zadań
z|econych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami

52 000,00

2030
Dotacje ce|owe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżzących gmin
(związków gmin)

17 300,00

8521 9 ośrodki pomocy społecznej 40 000,00

2030
Dotacje ce|owe otrzymane z budżetu państwa
na rea|izację Własnych zadań bieŻqcych gmin
(związków gmin)

40 000,00

85295 Pozostała działaIność 32 000,00

2030
Dotacje ce|owe otrzymane z budżetu państwa
na rea|izację własnych zadań bieżqcych gmin
(związków gmin)

32 000,00

razem: 13 402 960,00

Dochody majątkowe

Dziatt Rozdział s Zródto dochodow Plan

1 z 4 Ą

, : r  7 0 0  , .,€ośpodaika mieszkaniowa . 30 ooo,oo
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000,00

0770
Wpłaty z tytu'łu odpłatnego nabycia prawa
własnoŚci oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

30 000,00

razem: 30 000,00

ogółem: 13 432 960,00

(- kol 2 do wykozystania fakultatywnego)
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