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DOCHODY

Dz. Rozdz. § Określenie klasyfikacji Plan Wykonanie %

100,35%

100,26%

100,26%

111,31%

100,44%

0,00 0,00%

100,00%

99,99%

010 Rolnictwo i łowiectwo 355 411,00 356 639,20

 
01010

 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 
wsi 37 900,00 38 000,00

6290

Środki na dofinansowanie własnych in-
westycji gmin (związków gmin), powia-
tów (związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 37 900,00 38 000,00

01095
Pozostała działalność- zadania własne

9 986,00 11 115,55

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów                  
o podobnym charakterze 4 986,00 5 008,08

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 107,47

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorzą-
du terytorialnego na dofinansowanie wła-
snych zadań bieżących 5 000,00 5 000,00

01095
Pozostała działalność- zadania zlecone

307 525,00 307 523,65
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99,99%

100,00%

100,00%

100,03%

100,00 94,50 94,50%

105,51%

105,51%

105,51%

100,00%

100,00%

100,00%

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z za-
kresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 307 525,00 307 523,65

020 Leśnictwo 19 200,00 19 199,70

02001 Gospodarka leśna 19 200,00 19 199,70

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 19 100,00 19 105,20

0920 Pozostałe odsetki

500 Handel 8 700,00 9 179,00

50095 Pozostała działalność 8 700,00 9 179,00

0690 Wpływy z różnych opłat 8 700,00 9 179,00
600

Transport i łączność 120 000,00 120 000,00
60016

Drogi publiczne gminne 120 000,00 120 000,00

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 
na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finan-
sów publicznych 120 000,00 120 000,00
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100,00%

100,00%

100,00%

111,72%

111,72%

133,98%

92,13%

109,31%

630
Turystyka 60 000,00 60 000,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania tu-
rystyki 60 000,00 60 000,00

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorzą-
du terytorialnego na dofinansowanie wła-
snych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 60 000,00 60 000,00

700
Gospodarka mieszkaniowa 666 635,40 744 786,84

70005
Gospodarka gruntami                                
i nieruchomościami 666 635,40 744 786,84

0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 794,00 9 102,64

0690 Wpływy z różnych opłat 11 700,00 10 779,50

  0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów             o 
podobnym charakterze  132 841,40 145 210,84
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99,85%

112,62%

350,00 365,90 104,54%

101,79%

100,00%

100,00%

900,00 534,00 59,33%

900,00 534,00 59,33%

138,66%

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługujące-
go osobom fizycznym w prawo własności 4 950,00 4 942,80

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania wie-
czystego nieruchomości 510 000,00 574 385,16

0920 Pozostałe odsetki

750 Administracja publiczna 68 100,00 69 319,18

75011
Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone 63 100,00 63 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących    z 
zakresu administracji rządowej oraz in-
nych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 63 100,00 63 100,00

75011
Urzędy wojewódzkie – zadania własne

2360

Dochody jednostek samorządu terytorial-
nego związane z realizacją zadań z zakre-
su administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych ustawami

75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu 4 100,00 5 685,18
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138,66%

99,11%

100,00%

100,00%

99,03%

99,03%

98,31%

0690 Wpływy z różnych opłat 4 100,00 5 685,18

751

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 15 148,00 15 013,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy pań-
stwowej, kontroli i ochrony prawa -zada-
nia zlecone 1 180,00 1 180,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących    z 
zakresu administracji rządowej oraz in-
nych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 1 180,00 1 180,00

75113
Wybory do Parlamentu Europejskiego- 
zadania zlecone 13 968,00 13 833,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących    z 
zakresu administracji rządowej oraz in-
nych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 13 968,00 13 833,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fi-
zycznych i od innych jednostek niepo-
siadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 3 072 768,79 3 020 815,11
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91,58%

92,38%

100,00 0,00 0,00%

96,50%

93,73%

625,00 826,00 132,16%

121,02%

700,00 700,00 100,00%

200,00 34,00 17,00%

86,87%

75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 11 500,00 10 531,56

0350

Podatek od działalności gospodarczej 
osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej 11 400,00 10 531,56

0910
Odsetki od nieterminowych wpłat  z tytu-
łu podatków i opłat

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku le-
śnego, podatku od czynności cywilno-
prawnych, podatków  i opłat lokalnych od 
osób prawnych i innych jednostek organi-
zacyjnych 517 458,94 499 335,00

0310 Podatek od nieruchomości 460 212,94 431 364,00

0320 Podatek rolny

0330 Podatek leśny 52 721,00 63 805,00

0340 Podatek od środków transportowych

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 3 000,00 2 606,00
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114,01%

120,51%

106,29%

114,24%

105,19%

143,50%

106,66%

104,28%

65,94%

96,03%

100,11%

75616

 Wpływy z podatku rolnego, podatku le-
śnego, podatku od spadków  i darowizn, 
podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków  i opłat lokalnych od osób 
fizycznych 881 992,85 1 005 526,57

0310 Podatek od nieruchomości 464 966,15 560 322,21

0320 Podatek rolny 128 478,00 136 559,21

0330 Podatek leśny 7 259,70 8 293,40

0340 Podatek od środków transportowych 83 989,00 88 349,80

0360 Podatek od spadków i darowizn 14 300,00 20 521,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 108 000,00 115 190,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 70 000,00 72 994,00

0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 5 000,00 3 296,95

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących do-
chody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw 121 870,00 117 036,69

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 21 000,00 21 023,00
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100,13%

19,65%

90,15%

90,90%

49,83%

0,00 68,26 0,00%

0,00 68,26 0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0480
Wpływy z opłat za zezwolenia                
na sprzedaż alkoholu 94 670,00 94 795,57

0490

Wpływy z innych  lokalnych opłat pobie-
ranych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 200,00 1 218,12

75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 1 539 947,00 1 388 317,03

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 511 947,00 1 374 364,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 28 000,00 13 953,03

75647
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowa-
nych należności budżetowych

0690 Wpływy z różnych opłat

758 Różne rozliczenia 9 508 687,00 9 508 687,00

75801
 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 4 836 420,00 4 836 420,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 836 420,00 4 836 420,00

75807
Część wyrównawcza subwencji ogólnej 
dla gmin 4 342 918,00 4 342 918,00
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100,00%

100,00%

100,00%

116,85%

100,00%

100,00%

96,19%

96,19%

0,00 0,20 0,00%

264,00 4387,88%

264,00 4387,88%

100,13%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 342 918,00 4 342 918,00

75831
Część równoważąca subwencji ogólnej 
dla gmin 329 349,00 329 349,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 329 349,00 329 349,00

801 Oświata i wychowanie 59 264,00 69 251,86

80101 Szkoły podstawowe 24 000,00 24 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych gmin (związków gmin) 24 000,00 24 000,00

80104 Przedszkola 35 000,00 33 667,86

0830 Wpływy z usług 35 000,00 33 667,66

0920 Pozostałe odsetki

80195 Pozostała działalność 11 584,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizacje własnych zadań bieżą-
cych gmin (związków gmin 11 584,00

852 Pomoc społeczna 3 102 644,00 3 106 681,43
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99,99%

99,99%

150,08%

150,08%

100,00%

100,00%

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimenta-
cyjna oraz składki  na ubezpieczenia eme-
rytalne  i rentowe z ubezpieczenia spo-
łecznego - zadania zlecone 2 433 050,00 2 432 982,57

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z za-
kresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 2 433 050,00 2 432 982,57

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimenta-
cyjna oraz składki  na ubezpieczenia eme-
rytalne  i rentowe z ubezpieczenia spo-
łecznego - zadania własne 7 500,00 11 255,99

2360

Dochody jednostek samorządu terytorial-
nego związane z realizacją zadań z zakre-
su administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych ustawami 7 500,00 11 255,99

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne - zadania 
zlecone 13 000,00 13 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących   z za-
kresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 13 000,00 13 000,00
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87,74%

87,74%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,91%

0,00 0,00%

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne - zadania 
własne 4 210,00 3 693,73

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizacje własnych zadań bieżą-
cych gmin (związków gmin 4 210,00 3 693,73

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe – za-
dania zlecone 55 920,00 55 919,75

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących  z za-
kresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 55 920,00 55 919,75

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe – za-
dania własne 177 330,00 177 330,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych gmin (związków gmin) 177 330,00 177 330,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 119 406,00 120 494,66

0920 Pozostałe odsetki 1 088,66
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100,00%

87,83%

87,83%

124,16%

124,16%

99,99%

99,99%

100,00%

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych gmin (związków gmin) 119 406,00 119 406,00

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu-
gi opiekuńcze- zadania zlecone 33 600,00 29 512,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z za-
kresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 33 600,00 29 512,00

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu-
gi opiekuńcze- zadania własne 16 000,00 19 865,50

0830
Wpływy z usług 16 000,00 19 865,50

85295
Pozostała działalność 

242 628,00 242 627,23

2023

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na zadania bieżące realizowane 
przez gminę na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej 150 328,00 150 327,23

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych gmin (związków gmin) 92 300,00 92 300,00
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97,89%

97,89%

97,89%

58,78%

374,50 7,49%

374,50 7,49%

73,53%

73,53%

108,79%

105,33%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 219 213,00 214 592,50

85415
Pomoc materialna dla uczniów

219 213,00 214 592,50

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych gmin (związków gmin) 219 213,00 214 592,50

900
Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska 11 680,00 6 865,96

90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

5 000,00

6290

Środki na dofinansowanie własnych in-
westycji gmin (związków gmin), powia-
tów (związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane    z innych źródeł 5 000,00

90020
Wpływy i wydatki związane  z gromadze-
niem środków z opłat produktowych 2 200,00 1 617,65

0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 200,00 1 617,65

90095 Pozostała działalność 4 480,00 4 873,81

0830 Wpływy z usług 4 200,00 4 423,72
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280,00 278,28 99,39%

0,00 171,81 0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

65,66%

65,66%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0870
Wpływy ze sprzedaży składników mająt-
kowych

0970 Wpływy z różnych dochodów

921
Kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego 6 000,00 6 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 000,00 6 000,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 6 000,00 6 000,00

926 Kultura fizyczna i sport 15 000,00 9 849,19

92601 Obiekty sportowe 15 000,00 9 849,19

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jed-
nostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podob-
nym charakterze  9 849,19

0830 Wpływy z usług 15 000,00
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 Dochody ogółem  100,16%

99,85%

17 308 451,19 17 336 879,97
W tym: dotacje celowe otrzymane          z 
budżetu państwa na realizację zadań bie-
żących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminom 
(związkom gmin) ustawami 2 921 343,00 2 917 050,97

                                                                                                                Dochody w 2009 roku  zostały  wykonane w 100,16 %.
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