
Tabela nr 1

do uchwały budżetowej na 2013 rok

PLANOWANE DOCHODY BUDZETU NA 2013R
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01010 lnfrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 968 104,00 0,00 968 104,00

6207

Dotacje celowe w ramach programóW
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa W ań.5 ust.1 pkt. 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich

968104,00 0,00 968104,00

40002 Dostarczanie wody 356 400.00 356 400.00 0.00
0690 ń/ołrnw z rÓżnvch oołat 5 000.0c 5 000.0c
0830 WpłvW z usłuq 350 000,0c 350 000,00
0920 Pozostałe odsetki 1 400. 1 400.00

:6oii' |:i;:,.,;.źiźn
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60016 Drogi publiczne gminne 80 000,00 0.00 80

6300

Dotacja celowa otzymana z tytułu pomocy
finansowej udzie|onej między jednostkami
samoządu terytirialnego na dofi nansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
onwestvcvinvch

80 000,00 80 000,0c

700,, \'łźi ]:j:::1]]:!:.ii.(l rEżłśłnj]9.' li:ł:'1:'i:+]
pł'ł,Ei##'ftsg.ft0'9 'll' 5;'0;00

70005 Gosoodarka oruntami i nieruchomościami 147 300.00 147 300.00 0,00

0750

Dochody z najmu i dzieżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samoządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakteze

1 15 000,00 1 15 000,0c

0830 Wofuwv z usłuo 31 600.0c 31 600.00
0920 Pozostałe odsetki 700,0c 700.00

75011 Urzędy wojewódzkie 53 978.00 s3 978.00 0.00

2010

Dotacje celowe otzymane z budŹetu państwa na
realizację zadań bieŻących z zakresu
administracji ządowej oraz innych zadań
zleconvch ominie (zwiazkom omin) ustawami

53 978,00 53 978,0C

75023 Urzędy gmin (miast l miast na prawach
nnwiafrrl I 700,00 1 700,00 0,oo

0830 Wofuwv z usłuo 1 000.0c 1 000.00
0970 Wofuwv z róŻnvch dochodów 700,0c 700.00

751
lł 

'',uiianstwowej' kontroli i ochrony.prawa oidż '
Ś'.lóri'ńiĆil;ia''*' ','

q'00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 386,00 1 386,00 0,00

2010

Dotacje celowe otŻymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieŻących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconvch ominie (zwiazkom omin) ustawami

1 386,00 1 386,0C

752 Obrona narodowa ,500,00 500,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne - 500,00 500,00 0,00
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2010

Dotacje celowe otzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieŻących z zakresu
administracji ządowej oraz innych zadań
zleconvch ominie /zwiazkom qmin) ustawami

500,00 500,00

754 0,00

75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 0,00

2010

Dotacje celowe otzymane z budŹetu państwa na

real izację zadań bieŻących z zakresu
administracji ządowej oraz innych zadań
zleconvch ominie (związkom gmin) ustawami

300,00 300,0c
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75601
wńłv*v z podatku dochodowego od osób
Rzvcznvch

950,00 950,00 0,00

0350
Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, oplacany w formie kar$ podatkowej

950,0c 950,00

7561 5

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych

292 640,00 292 640,00 0,oo

0310 :odatek od nieruchomoŚci 290 000.0c 290 000.0c

0320 )odatek rolny 600,0c 600,0c

0330 rodatek leśny 600,0c 600,0c

0500 3odatek od czvnności cwilnoprawnych 380,0c 380.0c

0690 /VołWV z rÓżnvch opłat 60,0c 60.0c

0910
cdsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
rorlatków i oołat

1 000.00 1 000,00

7561 6

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i

opłat lokalnych od osób fizycznych

I 314 500,00 1 314 500,00 0,00

031 0 Podatek od nieruchomości 450 000,0c 450 000,00

0320 Podatek rolny 420 000,0c 420 000.00

0330 Podatek leśny 24 000,0c 24 000,00

0340 Podatek od środków transportowych 78 000,0c 78 000.00

0360 Podatek od spadków i darowizn 7 000.0c 7 000,00

0490
wpłwnv z innych lokalnych opłat pobieranych
pzez jednostki samoaądu terytorialnego na

oodstawie odrebnvch ustaw
200 000,00 200 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 125 000,0c '125 000,00

0690 Wołrnłv z różnvch opłat 4 500.0[ 4 s00.00

0910
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
oodatków i oołat

6 000,0c 6 000,00

75618
wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na 130 000,00 130 000,00 0,00

0410 ń/ofuwv z oołatv skarbowei 25 000.00 25 000,00

0480
Wpb/vvy z opłat za zevótolenia na spzedaż
alkoholu

100 000,00 100 000,00

0490 'pły*y 
z innych lokalnych opłat pobieranych

pzez jednostki samoządu terytorialnego na
oodstawie odrenvch ustaw

5 000,00 5 000,0c

75621
UdziaĘ gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa

1 8{3 517,00 I 813 5'17,00 0,00

001 0 Podatek dochodowy od osÓb fizycz1]yq!-- 1811517,00 1 81 1 517,0C

0020 Podatek dochodowy od osób prawlyg!- 2 000.00 2 000.0c

758 Różne rozliczenia 14249764,00 ź4249764'00 0,00
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75801
3zęść oświatowa subwencji ogólnej dla
ar{nnclak camalzadrr fanrtoria lneoo I302 412,00 8 302 4',12,04 0,00

2920 Subwencie ooólne z budżetu państwa 8 302 412.0C I302 412,0C

75807
3zęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla
rmin

5 502 617,00 5 502 617,00 0,00

2920 Subwencie oqólne z budżetu państwa 5 502 617.0C 5 502 6't7,0C

75831
3zęść równoważąca subwencji ogólnej dla
rmin

44/.735,00 44/.735,00 0,00

2920 Subwencie ooólne z budżetu państwa 444 735.0C 444 735.OC

801 c_śur-iata. i 'tltłychowan 
ie 227 700,fr,0 27'7OA,SO 200 000100

80101 SzkoĘ podstawowe 201 200,00 1 200,00 200 000,00

0750

)ochody z najmu i dzierŻavly składników
Tlajątkowych Skarbu Państwa' jednostek

3amorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
nnych umów o podobnym charakterze

1 200,00 1 200,00

6260

)otacje celowe otzymane z państwowych
iunduszy celowych na finansowanie lub
lofinansowanie kosŹów realizaĄi inwestycji i

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
linansów publicznych

200 000,00 200 000,00

80103 cddziały przedszkolne w szkołach
narłc*auramrch

15 000,00 15 000,00 0,00

0690 ńloł\Ą^/v z różnvch opłat 15 000.0c 15 000.00

801 13 Dowożenie uczniów do szkół {0 000.00 10 000,00 0,00

0830 ń/Dfuwv z usłuo 10 000,00 10 000,00

801 14
ZespoĘ obsługi ekonomiczno-
rrlminisfracvinei szkół

1 500,00 1 500,00 0,00

0970 ń/Dfuwv z roŻnv ch dochodÓw 1 500.0c 1 500,00

852 I
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85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjneego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

3 258 000,00 3 258 000,00 0,00

0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 000.00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
rea lizację zadań bieŻących z za kresu
administracji ządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 234 000,00 3 234 000,00

2360

Dochody jednostek samoządu terytorialnego
anięane z r ealizaĄą zadań z za kresu
administracji ządowej oraz innych zadań
zlananweh nclawami

10 000,0c 10 000,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności' w tym

wykozystanych niezgodn ie z przeznaczen iem I ub

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w aft. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości '

9 000,0c 9 000,00

8521 3

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierajace niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne orazza osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej'

I400,00 I400,00 0,00

2010

Dotacje celowe otzymane zbudŻetu państwa na
realizację zadań bieŻących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 800,00 3 800,0c



Tabela nr 1

do uchwały budŻetowei na 2013 rok

2030
Dotacje celowe otzymane z budżetu państwa na

realizac-ię własnych zadań bieŻących g min

(związkÓw gmin)

4 600,00 4 600,00

85214
żisiłki i pomoc w naturze oraz składki na

r rhaznieczenia emervtalne i rentowe
41 000,00 41 000,00 0,00

2030
Dotacje celowe otzymane z budŻetu państwa na

realizację własnych zadań bieŻących gmin

(związków gmin)

41 000,00 41 000,0c

85216 Zasiłkistale 58 000,00 58 000,00 0.00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin
/zwiazków omin)

58 000,00 58 000,00

85219 ośrodki pomocy społecznej 113 300.00 113 300.00 0,oo

2030
ootacje celowe otzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieŻących gmin
(zwiazków omin)

1 13 300,0c 1 13 300,00

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

34 000,00 34 000,00 0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieŻących z zakresu
administracji ządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

34 000,00 34 000,00

85295 Pozostała działalność 90 000,00 90 000.00 0,00

2030
ootacje ćelowe otzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieŻących gmin
/zwiazków omin)

90 000,00 90 000,0c

853 ffiĘóil'a'wza'lgesie ńo|'i1y1i',, ."l',,"
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0,00

85395 Pozostała działalność 170 000,00 170 000,00 0,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w ań'5 ust.'l pkt. 3

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnościw
ramach budŻetu środków europejskich

161 452,51 161 452,51

2009

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w ań.5 ust.1 pkt. 3

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budŹetu środków europejskich

8 547,49 I U7,49

900 ;.,,.'.di00

90019 'vpływy 
i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

9't00,00 9 100,00 0,00

0690 ń/ołV\^/v z różnvch oołat 9100,0c I 100,0c

90095 Pozostała działaIność 159 000,00 159 000,00 0,00

0690 Wołvwv z różnvch opłat 4 700,00 4 700,0c

0830 Wołv\^rv z usłuo 154 000,00 154 000,0c

0920 Pozostałe odsetki 300,00 300.0c

giŻl

921 09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 266225,00 0,00 266 225,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa W ań.5 ust.1 pkt. 3

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnościw
ramach budżetu środków europejskich

266225,00 0,00 266225,00

926

j:.:: t.: .: :1, :!r * .'

25 000;00 251000-00

4
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92695 Pozostała działalność 25 000,00 0,00 25 000.00

6207

Dotacje celowe w ramach programóW
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa W ań.5 ust'1 pkt. 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnościw
ramach budżetu środków europejskich

25 000,00 25 000,00

Razem; 23 870 764,00 22 33',1 435,00 1 539 329.00
Dochody ogółem w tym: 23 870 764.00 22331435.00 I 539 329.00

a) Dotacje na realizację zadańzzakresu administracji ządowej 3327 964,0C 3 327 964,00

b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z
organami administracji ządowej 0,0c

c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i

porozumień między j's.t. 80 000,00 80 000,00

d) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin 0,00

e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 1 429 329.00 170 000,00 1 259 329,0C

2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na spzedaż napojów alkoholowych 100 000,00 100 000.00
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