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PLAN DOCHODÓW
WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
NA 2008 ROK
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010

020

700

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

150 000

DOCHODY MAJĄTKOWE:

150 000

Dochody z majątku gminy
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
uŜytkowania wieczystego nieruchomości

150 000
150 000

LEŚNICTWO

2 500

DOCHODY BIEśĄCE:

2 500

Inne dochody naleŜne gminie na podstawie odrębnych przepisów
- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze

2 500
2 500

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

701 700

DOCHODY BIEśĄCE:

636 700

Dochody z majątku gminy
- wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste
nieruchomości
- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- pozostałe odsetki
- wpływy z róŜnych dochodów
Innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie
odrębnych przepisów
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

36 700
19 000
15 000

200
1 000
1 500
600 000
600 000

DOCHODY MAJĄTKOWE:

65 000

Dochody z majątku gminy
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
uŜytkowania wieczystego nieruchomości

65 000
15 000
50 000
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750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

84 236

DOCHODY BIEśĄCE:

84 236

Inne dochody naleŜne gminie na podstawie odrębnych przepisów
- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
751

754

756

4 000
4 000

79 660

576

URZĘDY NCZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 041

DOCHODY BIEśĄCE:

1 041

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

1 041

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNNE I OCHRONA
PRZECIWPOśAROWA

2 000

DOCHODY BIEśĄCE:

2 000

Inne dochody naleŜne gminie na podstawie odrębnych przepisów
- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze

1 000
1 000

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

1 000

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

3 983 860

DOCHODY BIEśĄCE:

3 983 860

Wpływy z podatków
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek dochodowy od osób prawnych
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany
w formie karty podatkowej

3 937 860
1 645 760
10 000
20 000
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- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

758

801

1 200 000
720 000
26 000
220 000
8 000
80 000
8 100

Wpływy z opłat
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z róŜnych opłat

30 000
20 000
8 000
2 000

Innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie
odrębnych przepisów
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- wpływy z róŜnych opłat

16 000
10 000
6 000

RÓśNE ROZLICZENIA

7 000 494

DOCHODY BIEśĄCE:

7 000 494

Subwencja ogólna
- część oświatowa
- część wyrównawcza, z tego:
- kwota podstawowa
- kwota uzupełniająca

6 800 494
4 979 132
1 821 362
1 429 991
391 371

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach
bankowych

200 000

OŚWIATA I WYCHOWANIE

191 413

DOCHODY BIEśĄCE:

191 413

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budŜetowe gminy
- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze
- wpływy z róŜnych opłat
Środki na dofinansownaie własnych zadań bieŜących gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw
pozyskane z innych źródeł - Szkoła na TAK
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną
- Publiczna Szkoła Podstawowa Olszowa
- Publiczna Szkoła Podstawowa Ujazd

95 800
24 300

71 500
77 360

77 360

38 360
39 000
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851

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych
zadań bieŜących gmin ( związków gmin )

18 253

OCHRONA ZDROWIA

70 120

DOCHODY BIEśĄCE:

70 120

Innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie
odrębnych przepisów
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu

70 000

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami
852

120

POMOC SPOŁECZNA

1 414 000

DOCHODY BIEśĄCE:

1 414 000

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budŜetowe gminy
- wpływy z róŜnych dochodów

1 000
1 000

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

1 000

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

900

70 000

1 165 000

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych
zadań bieŜących gmin ( związków gmin )

247 000

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

294 894

DOCHODY MAJĄTKOWE:

294 894

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin)
powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane
z innych źródeł (EFRR)
Finansownie programów i projektów ze środków funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych
finansującychWspółną Politykę Rolną

260 201

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków
z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

34 693
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RAZEM

DOCHODY

- zadania zlecone
- zadania własne
- subwencja ogólna

13 896 258
1 246 821
5 848 943
6 800 494

Z DOCHODÓW OGÓŁEM:

13 896 258

- dochody bieŜące
- dochody majątkowe

13 386 364
509 894

PRZYCHODY

736 657

w tym:
- Przychody ze spłat poŜyczek udzielonych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej
- NadwyŜki z lat ubiegłych

OGÓŁEM BUDśET

62 116

674 541

14 632 915

