Załącznik nr 1
Dochody budżetu gminy za 2018 rok
Dz.

Wyszczególnienie

010 Rolnictwo i łowiectwo
w tym
a) dochody bieżące
dochody z dzierżawy terenów łowieckich
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami
600 Transport i łączność
w tym
a) dochody bieżące
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
b) dochody majątkowe
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych
inwestycyjnych
dotacje
celowe iwzakupów
ramach programów
finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
700 Gospodarka mieszkaniowa
w tym
a) dochody bieżące
dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości
dochody z opłat za trwały zarząd
dochody z wieczystego użytkowania
odsetki
b) dochody majątkowe
dochody ze sprzedaży nieruchomości
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin
710 Działalność usługowa
w tym
a) dochody bieżące
wpływy z różnych dochodów
750 Administracja publiczna
w tym
a) dochody bieżące
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
wpływ usług
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych i pozostałe odsetki
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowe

Plan po zmianach

Wykonanie

63 063,04

62 445,05

63 063,04
1 000,00

62 445,05
382,01

62 063,04
3 505 787,05

62 063,04
3 497 766,79

7 714,00

7 713,68

7 714,00
3 498 073,05

7 713,68
3 490 053,11

1 620 000,00

1 620 000,00

1 878 073,05
1 213 373,40

1 870 053,11
653 507,54

356 656,00
304 000,00
32 204,00
19 252,00
1 200,00
856 717,40
506 700,00

303 490,14
249 516,89
40 391,25
12 016,95
1 565,05
350 017,40
-

350 017,40
20 000,00

350 017,40
-

20 000,00
20 000,00
696 083,21

1 009 180,98

681 083,21

993 923,89

102 849,37
46 000,00

91 709,04
28 604,61

25 000,00

19 150,09

29,00

10,85

wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych
samorządowego zakładu budżetowego

150 000,00

128 841,52

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z
umów

239 704,84

521 873,23

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
wpływy z różnych dochodów
b) dochody majątkowe

117 500,00
15 000,00

900,00
202 834,55
15 257,09

% wykonania
planu
99,02%

99,77%

53,86%

0,00%

144,98%

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
w tym
a) dochody bieżące
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
752 Obrona narodowa
w tym
a) dochody bieżące
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
w tym
a) dochody bieżące
dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
b) dochody majątkowe
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
755 Wymiar sprawiedliwości
w tym
a) dochody bieżące
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
b) dochody majątkowe
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
756 Dochody
od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym
a) dochody bieżące
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej
podatek od spadków i darowizn
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłaty targowej
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień

15 000,00

15 257,09

130 632,00

120 784,01

130 632,00

120 784,01

130 632,00
800,00

120 784,01
744,98

800,00

744,98

800,00

744,98

1 769 796,00

826 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 768 796,00

825 000,00

60 000,00

60 000,00

1 708 796,00
189 090,00

765 000,00
189 090,00

78 210,00

78 210,00

78 210,00

78 210,00

110 880,00

110 880,00

110 880,00

110 880,00

29 873 786,00

30 350 472,63

29 873 786,00
11 000 000,00
522 000,00
100 000,00
1 100 000,00
590 000,00

30 350 472,63
10 907 330,58
527 917,85
112 453,70
1 040 469,02
502 550,24

15 100,00
60 000,00
50 000,00
55 000,00
1 900 000,00

12 755,40
59 375,53
46 633,00
48 701,00
1 581 867,00

280 000,00

292 958,12

35 000,00

32 676,11

10 200,00

17 229,40

92,46%

93,12%

46,67%

100,00%

101,60%

wpływy z różnych opłat
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
pozostałe odsetki
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
rekompensata utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych
udziały gminy w podatku dochodowym od osób
fizycznych
udziały gminy w podatku dochodowym od osób
prawnych
758 Różne rozliczenia
w tym:
a) dochody bieżące
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje własnych zadań bieżących gmin
część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
b) dochody majątkowe
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin
801 Oświata i wychowanie
w tym:
a) dochody bieżące
wpływy z rożnych dochodów
dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości
odsetki
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje własnych zadań bieżących gmin
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
wpływy z różnych opłat
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego
wpływy z usług
wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w
jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin pozyskane z innych źródeł
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizację zadań
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
852 Pomoc społeczna
w tym:
a) dochody bieżące
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
wpływy z usług opiekuńczych
wpływy z różnych dochodów
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
odsetki

75 000,00

94 917,77

35 501,00
200,00
-

34 633,24
1 367,15
6,37

1 500,00

1 549,00

13 194 285,00

14 032 762,00

850 000,00
11 753 084,10

1 002 320,15
11 753 084,10

11 723 590,30

11 723 590,30

32 523,30
11 282 994,00
408 073,00
29 493,80

32 523,30
11 282 994,00
408 073,00
29 493,80

29 493,80
1 541 363,96

29 493,80
1 510 659,96

1 541 363,96
105 800,00
36 400,00
2 500,00

1 510 659,96
76 967,29
31 500,83
930,75

501 280,00

501 279,20

129 112,60
300,00

127 833,29
151,00

67 000,00
305 000,00

45 580,00
307 220,91

212 900,00
31,30

238 299,50
31,30

13 225,00

13 225,00

26 951,06

26 951,06

12 380,00

12 210,00

128 484,00
455 547,85

128 479,83
445 222,95

455 547,85

445 222,95

18 999,85
5 000,00
300,00

17 935,55
6 297,55
166,00

424 798,00
2 650,00

412 956,84
2 710,43

100,00%

98,01%

97,73%

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowe
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
wpływy z różnych opłat
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
w tym:
a) dochody bieżące
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
855 Rodzina
w tym:
a) dochody bieżące
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w
wychowywaniu dzieci
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań
wynikających z odrębnych ustaw
odsetki
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowe
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym:
a) dochody bieżące
odsetki
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
wpływy z różnych opłat
b) dochody majątkowe
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
926 Kultura fizyczna
w tym:
a) dochody bieżące
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
Razem dochody
a) dochody bieżące
b) dochody majątkowe
Przychody:
9520 – przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym
9550 – przychody z tytułu innych rozliczeń
krajowych
Razem dochody i przychody

100,00
3 200,00
500,00
20 781,00

41,17
4 899,81
215,60
15 924,80

20 781,00

15 924,80

20 781,00
10 551 588,00

15 924,80
10 360 506,65

10 551 588,00

10 360 506,65

3 584 463,00

3 501 454,87

3 025,00

3 025,00

6 910 911,00

6 828 976,06

1 189,00
2 000,00

1 189,00
316,13

30 000,00
20 000,00
4 392 450,00

15 544,08
10 001,51
1 474 324,56

1 371 700,00
1 500,00

1 322 025,90
1 698,10

76,63%

98,19%

33,56%

100,00

-

100,00

200,00

1 300 000,00

1 258 576,38

5 000,00
65 000,00

7 760,39
53 791,03

3 020 750,00

152 298,66

3 020 750,00
25 000,00

152 298,66
23 060,00

25 000,00

23 060,00

25 000,00
66 202 225,61
56 902 515,36
9 299 710,25

23 060,00
62 292 775,00
57 319 774,94
4 973 000,06

94,09%
100,73%
53,47%

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00%

251 699,27
71 453 924,88

251 699,27
67 544 474,27

100,00%
94,53%

92,24%

