
Zal. Nr 1

SPRAWOZDAI{IE
z wykonania dochod6w budzetu wedlug dzialow za 2004 rok

Dz. Nazwa dzialu, rozdzialu,,
paragrafu

Plan Wvkonanie ,

010 Rolnicfwo i lowiectwo 8.470 7.378 87,l

600 Transport i l4cznoSd 69.000 69.000 100,0

700 Gospodarka komunalna s8.17 6 51.6s6 88,3

750 Administracja publiczna 37.2r4 34.556 92,9

751 Urzpdy naczelnych organriw wladzy
parisfwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz s4downictwa.

6.609 6.609 100,0

754 Bezpieczeristwo publiczne i ochrona
przeciwpo2arowa

500 s00 100,0

756 Dochody od os6b prawnych, od os6b
fizycznych i innych jednostek nie
posiadaj4cych osobowoSci prawnej
oraz wydatki zwiqzane z ich
poborem.

2.59L.017 2.571.599 99,1

758 R62ne rozliczenia 5.364.304 5.368.720 100,1

801 OSwiata i wychowanie 2.015 2.013 100,0

8s2 Pomoc spoleczna 543.995 s42.736 99,8

900 Gospodarka komunalna i ochrona
Srodowiska

36.317 36.3r7 100,0

RAZEM 8.719.917 8.696.094 99r7



SPRAWOZDANIE
z Wkonania dochodow budletu wedlug

dzialow, rozdzialow i paragraf6w za 2004 roku

Dz. Rozdz. s Nazwa dzialu, rozdzialu,,
paragrafu

Plan Wykonanie t

010 Rolnictwo i lowiectwo

8.470 7.378 87,l

01010
Infrastru ktu ra
wodoci4gowa i sanitacyjna
wsi.

6.700 6.700 100,0

0690 Wplywy z rolnych oplat 3.600 3.600 100,0
0970 Wptyvy z rolnych dochod6w. 3 .1  00 3 .1  00 100,0

0109s Pozostala dzialalno56 r .770 678 38,3
07 s0 Dochody z najmu i dzier2awy

skladnik6w rnajqtkowych Skarbu
Paristwa, jednostek samorzqdu
tery.torialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finans6w
publicznych oraz innych um6w o
podobnyrn charakterze.

r .770 678 39,3

600 Transport i l4cznoS6 69.000 69.000 100,0
60016 Drogi publ iczne gminne 69.000 69.000 100,0

2440 Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na realizacjg zadan
bie2qcych jednostek sektora
finans6w publicznych

69.000 69.000 100,0

700 Gos poda rka mieszkaniowa 58.476 s 1.6s6 88,3
70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomoSciami 58.47 6 51.656 88,3
0470 Wpty*y z oplat za zarzqd,

uzytkorvan ie i uzytkowanie
wieczyste nieruchomoSci

432 432 100,0

0750
Dochody z najmu i dzierlawy
skladn i k6w maj 4tkowych Skarbu
Pafi stwa, j ed nostek samorz4du
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansow
publicznych oraz innych um6w o
podobnym charakterze.

43.044 44.s06 103,4

0840 Wpty*y ze sprzeda2y wyrobow i
sktadn ikow rnaj 4tkowych

1s.000 6 . 7  1 8 44,8

750 Administracja publiczna 37.2I4 34.556 92,9

7s011 Uop4y wojew6dzkie 33.318 33.681 101,1
20r0 Dotacje celorve otrzymane z

budzetu paristwa na realizacjg
zadafi biezqcych z zakresu
administracj i rz4dowej oraz innych
zadafi zleconych gminie ustawami.

32.979 32.979 100,0

2360 Dochody jednostek samorz4du



terytorial nego zwiTz ane z
realizacjE zadan z zakresu
administracj i rz4dowej oraz innych
zadah zleconych ustawami.

339 702 207,1

7s023 Urzgdy gmin 3.896 875 22,5

0690 Wptyn.y z rolnych oplat 3.896 875 ) ) 5

751 Urzpdy naczelnych organ6w
wladry parlsfwowej, kontroli
i ochrony prarva oraz
s4downictwa.

6.609 6.609 100,0

75 101 [Jrzgdy naczelnych organ6w
wladzy paristwowej, kontroli i
ochrony prawa

754 754 100,0

2 0 1 0 Dotacje celowe otrrymane z
budzetu panstwa na realizacjg
zadan biez4cych z zakresu
administracj i rz4dorvej oraz innych
zadafi zleconych gminie ustawami.

754 754 100,0

7slt3 Wybory do Parlamentu
Europejskiego

s.855 5.855 100,0

20r0 Dotacje celowe otrzymane z
budzetu panstwa na realizacjg
zadafi biez4cych z zakresu
adrninistracj i rz4dorvej oraz innych
zadafi zleconych gminie ustawami.

5.855 5.855 100,0

754 Bezpieczef stwo publiczne i
och rona przecirvpo2arowa 500 s00 100,0

7 5414 Ochrona cywilna

s00 s00 100,0
20 10 Dotacje celowe otrzymane z

budzetu paristwa na realizacjg
zadafi biez4cych z zakresu
administracj i rz4dowej oraz innych
zadafi zleconych gminie ustawami.

s00 500 100,0

756 Dochody od os6b prawnych,
od os6b fizycznych i od innych
jednostek nie posiadaj4cych
osobowoSci prawnej orlz
wydatki zwi4zane z ich
poborem.

2.591.017 2.57 4.599 99,4

75601 Wptywy z podatku dochodowego
od os6b fizycznych

30.3s5 35.795 117,9

0350 Podatek od dzialalnoSci
gospodarczej osob fizy czny ch,
oplacany w formie

\44y podatkowe.j.

30.  I  85 35.594 117,9

09 r0 Odsetki od nieterminowych wplat
ztytulu podatk6w i oplat

170 201 | 19,2

7561 5 Wplywy z podatku rolnego,
podatku leSnego, podatku od
czynnoSci cywilnoprawnych,
podatku od spadk6w i darowizn
oraz podatk6w i onlat lokalnvch

807.073 828.407 102,6

0 3 1 0 Podatek od nieruchomoSci 381 .000 390.951 102,6
0320 Podatek rolny 300.658 304.909 101  ,4
0330 Podatek leSny 19.000 t7.847 93,9



0340 Podatek od Srodkorv
transporlowych

70.000 63.047 90.1

0360 Podatek od spadkow i darowizn 300 246 82,0
0370 Podatek od posiadania ps6w 50 0 0
0430 Wpty*y z oplaty targowej 100 0 0
0450 Wptywy z oplaty administracyjnej

za czynnoSci urzpdowe
316 2.440 772,2

0s00 Podatek od czynnoSci
cywilnoprawnych

32.249 40.697 126,2

091 0 Odsetki od nieterminowych wplat
z ty.tulu podatk6w i oplat

3.400 8.270 243,2

75618 Wptywy z innych oplat
stanowi4cych dochody jednostek
samorzqdu terytorialnego na
prdstawie ustaw.

79.1 00 73.709 9312

041 0 Wptywy z opla\r skarbowej 20.000 r4 .37 0 7 l , g
0480 Wptyny z oplat za zezwolenia na

sprzeda| alkoholu
s9.000 59 .31s 100,5

091 0 Odsetki od nieterminowych wplat
Z tytulu podatk6w i oplat

100 24 24,0

7 562r Udziaty gmin w podatkach
stanowi4cych doch6d budZetu
pafstwa

1.67 4.489 1.636.688 97 17

001 0 Podatek dochodowy od os6b
frzxcznvclt

1 .67 4.t89 1 .634 .988 97,7

0020 Podatek dochodowy od os6b
prawnych

300 r .700 566,7

758 R62ne rozliczenia 5.364.304 5.368.720 100,1

7580 r CzpS6 oSwiatowa subwencji
og6lnej dla jednostek samorz4du
terytorialnego.

3.790.724 3.790.724 100,0

2920 Subwencja ogolna z budzetu
paristwa

3 .790.724 3 .790.724 100,0

7s802 Uzupelnienie subwencji o96lnej
dla jednostek samorz4du
terytorialnego

15.617 15.617 100,0

27 50 Srodki na uzupelnienie dochod6w
smin

r5.617 t5.617 100,0

75805 Czg56 rekompensuj4ca
subwencji og6lne.i dla gmin

s.458 5.459 100,0

2920 Subwencja og6lna z budletu
paristwa

5.458 5.458 100,0

75807 CzgSd wyr6wnaw cza su bwencj i
pg6lnej dla gmin

1.s48.505 1.548.505 100,0

2920 Subwencja og6lna z budletu
guistwa

1.548.50s 1.548.505 100,0

75814 R62ne rozliczenia fi nansowe 4.000 8.416 210,,4
0350 Podatek od dzialal no5ci

gospodarczej osob fizy czny ch
oplacany w formie karty
podatkowej.

0 -r42 100,0

0500 Podatek od czynno5ci
cywilnoprawnych

0 a,

100,0

0910 Odsetki od nieterminowych wplat
z Vtulu podatk6w i oplat

0 -6s 100,0

0920 Pozostale odsetki 4.000 8.625 215,6

80r OSwiata i wychowanie 2.015 2.013 99,9



80101 Szkoly podstawowe 2.015 2.013 99,9
2030 Dotacje celowe otrzymane z

budzetu paristrva na realizacjg
wlasnyclt zadafi biez4cych gmin
(zwiqzkow gmin).

2.0t5 2.013 99,9

852 Pomoc spoleczna 543.995 s42.736 gg,g
85212 Swiadczenia rodzinne oraz

skladki na ubezpieczenie emer. i
rent. z ubezpieczenia spolecznego

391.300 390.817 99,9

2010 Dotacje cefowe otrzymane z
bud2etu paristwa na realizacjg
zadan biez4cych z zakresu
administracj i rz4dowej oraz innych
zadafi z leconych gm i n ie(zwi4zkom
grnin) ustawami.

385.000 384.528 99,9

63 10 Dotacje celowe otrzytnane z
budzetu pafistwa na inwes{cje i
zakupy inwestycyjne z zakresu
admin istr acji rz4dowej oraz i nnych
zadan zleconych gminom
ustawami.

6.300 6.289 99,9

852 13 Skladki na ubezpieczenie
zdrowotne oplacane za, osoby
pobierajqce niekt6re Swiadczenia
z pomocy spolecznej oraz
niekt6re Swiadczenia rodzinne.

2.709 2.610 97,5

20t0 Dotacje celowe otrzymane z
budzetu paristwa na realizacjg
zadan biez4cych z zakresu
administracj i rz4dowej oraz innych
zadan zleconych gminie ustawami.

2.709 2.610 97,5

852r4 Zasilki i pomoc w naturze oraz
skladki na ubezpieczenie
spoleczne

80.657 79.9s0 99,1

20t0 Dotacje celowe otrzrymane z
budzetu paristwa na realizacjg
zadan biez4cych z zakresu
adm inistr acji rzqdowej oraz innych
zada(t zleconych gminie ustawami.

7 l  .  108 7 0.401 99,0

2030 Dotacje celowe otrzymane z
budzetu paristwa na realizacjg
wlasnych zadan biezEcych gmin
(zwiqzkow gmin).

9.s49 9.549 100,0

852 r9 OSrodki Pomocy Spolecznej 34.000 34.000 100,0
2010 Dotacje celorve otrrymane z

budzetu paristwa na realizacjp
zadai't biez4cych z zakresu
administracj i rz4dowej oraz innych
zadan zleconych gminie ustawami.

12.500 12.500 100,0

2030 Dotacje cef orve otrzyrnane z
budzetu pafistwa na realizacjg
wlasnych zadah biezEcych gmin
(zwi4zkoy grnin).

21.s00 21 .500 100,0

85278 Usuwanie skutk6w klesk
!rywiolowych

2r.329 21.329 100,0

2010 Dotacje celowe otrzymarre z
budzetu pafistwa na realizacjp
zadafi bie24cych z zakresu
administracj i rz4dowej oraz innyclr
zadah zleconych grn i n ie ustawarn i.

2r .329 21.329 100,0

8529s Pozostala dzialalnoSd 14.000 14.000 100,0



2030 Dotacje celowe otrzymane z
budzetu paristwa na realizacjg
wlasnych zadan biez4cyclr gmin
(zwi4zkow gmin).

14.000 14.000 100,0

900 Gospodarka komunalna i
ochrona Srodowiska

36.317 36.3r7 100,0

9001s OSwietlenie ulic, plac6w i d169 36.3t7 36.3r7 100,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z

budzetu paristwa na realizacjg
zadan biez4cych z zakresu
administracj i rz4dowej oraz innych
zadai't zleconych gminie ustawami.

36.317 36.317 100,0

92r Kultura i ochronz dziedzictwa
narodowego

2.000 2.000 100,0

92r16 2.000 2.000 100,0
2020 Dotacje celowe otrzymane z

budzetu pafistwa na zadania
bielqce real izowa ne przez gm i nE
na podstawie porozumien z
organami administraci i rz4dowej.

2.000 2.000 100,0

RAZEM 8.719.917 8.696.094 99,7
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