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PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 R.

w złotych
Dział Rozdział      § Wyszczególnienie

1 2 3 4

I. DOCHODY BIEŻĄCE

020 Leśnictwo
02001 Gospodarka leśna

0750

1000

700 Gospodarka mieszkaniowa 
70005

0550

0750

0830

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

2010

2360
10

75023 Urzędy gmin

0470 600

0830

75095 Pozostała działalność

2460

751
884

75101
884

2010
884

752 Obrona narodowa 600

75212 Pozostałe wydatki obronne 600

2010
600

754
75414 Obrona cywilna

2010

75416 Straż gminna (miejska)

0570

0690

756

75601
0350

75615

0310

0320

0330

0340

                                                                                                 z dnia 28 grudnia 2017 r .

Plan dochodów na 2018 
r.

1 000

1 000

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

17 000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 000

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5 000

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub 
jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000

Wpływy z usług 10 000

85 071

41 471

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 41 461

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

3 600

Wpływy z opłat za trwaly zarząd, użytkowanie i służebności

Wpływy z usług 3 000

40 000

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych

40 000

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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 zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 222

6 222

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 222

11 000

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10 000

Wpływy z różnych  opłat 1 000

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem

8 295 936

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 000

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej 9 000

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

4 163 537

Wpływy z podatku od nieruchomości 3 612 015

Wpływy z podatku rolnego 257 794

Wpływy z podatku leśnego 7 448

Wpływy z podatku od środków transportowych 283 780
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758 Różne rozliczenia
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2920

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2920

75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

2900

75814 Różne rozliczenia finansowe

0920

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz  podatków i opłat 
lokalnych od osób fizycznych

1 479 208

Wpływy z podatku od nieruchomości 620 103

Wpływy z podatku rolnego 792 953

Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych 33 000

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000

Wpływy z opłaty od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000

Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 90 000

Wpływy z opłaty skarbowej 10 000

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80 000

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 554 191

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 954 191

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 600 000

3 574 565

3 039 530

Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 039 530

517 035

Subwencje ogólne z budżetu państwa 517 035

15 000

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie 
zadań bieżących

15 000

3 000

Wypływy z pozostałych odsetek 3 000
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Oświata i wychowanie 622 035

361 065

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b 
ustawy, lupłatności w ramach budżetu środkó europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego

323 856

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b 
ustawy, lupłatności w ramach budżetu środkó europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego

37 209

200 970

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20 000

Wplywy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 70 000

Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 110 970

10 000

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub 
jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000

50 000

Wpływy z usług 50 000

303 800

Składki na ubezpieczenie  zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej

13 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 000

Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 10 000

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 99 400

Wypływy z pozostałych odsetek

Wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000

Dotacje celowe  przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 97 000

73 400

Wypływy z pozostałych odsetek

Wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000

Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 71 000
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RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 

w tym
zadania zlecone 

58 000

Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 58 000

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000

Wpływy z usług 5 000

Pomoc w zakresie dożywiania 15 000

Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 15 000

40 000

Wpływy z różnych opłat 30 000

Wpływy z usług 10 000

2 203 800

1 441 400

Wypływy z pozostałych odsetek

Wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

1 439 000

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 762 400

Wypływy z pozostałych odsetek

Wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 758 000

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 96 500

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 050

Wpływy z usług 2 000

Wpływy z pozostałych odsetek

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 93 750

Wpływy z różnych opłat 64 000

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych

29 750

Wpływy  i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 
produktowych

Wpływy z opłaty produktowej

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 42 000

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000

Wpływy z usług 10 000

32 000

Wpływy z usług 3 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b 
ustawy, lupłatności w ramach budżetu środkó europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego

29 000

460 000

460 000

Wpływy z usług 460 000

15 720 413,00

2 249 167



II. DOCHODY MAJATKOWE
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RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE

DOCHODY OGÓŁEM

PRZYCHODY
952

OGÓŁEM Dochody + Przychody

Transport i łączność 583 200

373 200

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 373 200

210 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 210 000

1 033 000

1 033 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego.

1 033 000

99 000

99 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego.

99 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 720 000

720 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 720 000

174 000

174 000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego.

174 000

2 609 200,00

18 329 613,00

3 100 000,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 100 000,00

21 429 613,00
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