
Budżet na rok 2019

DOCHODY

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/83/2019
z dnia 2019-10-29

Dział Rozdział Nazwa ZmianaPlan Plan po zmianach

Działalność usługowa710 -100,00100,00 0,00

Pozostała działalność71095 -100,00100,00 0,00

Wpływy 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

0750 -100,00100,00 0,00

Administracja publiczna750 54 096,23195 028,00 249 124,23

Pozostała działalność75095 54 096,2351 660,00 105 756,23

Wpływy z pozostałych odsetek0920 44 000,0051 660,00 95 660,00

Wpływy z różnych dochodów0970 10 096,230,00 10 096,23

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

756 306 400,0017 229 534,00 17 535 934,00

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

75615 3 400,004 772 408,00 4 775 808,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych0500 3 400,00350,00 3 750,00

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

75616 203 000,002 667 218,00 2 870 218,00

Wpływy z podatku od spadków i darowizn0360 203 000,00620 000,00 823 000,00

Dywidendy75624 100 000,00700 000,00 800 000,00

Wpływy z dywidend0740 100 000,00700 000,00 800 000,00

Różne rozliczenia758 182 481,309 183 905,00 9 366 386,30

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

75801 160 896,007 175 525,00 7 336 421,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 160 896,007 175 525,00 7 336 421,00

Różne rozliczenia finansowe75814 21 585,3076 700,00 98 285,30

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

2030 3 545,5255 000,00 58 545,52

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2990 18 007,200,00 18 007,20

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

6330 32,581 700,00 1 732,58

Oświata i wychowanie801 38 619,17814 358,94 852 978,11

Szkoły podstawowe80101 38 619,17124 262,33 162 881,50

Wpływy 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

0750 30 000,0025 000,00 55 000,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych0870 -500,00500,00 0,00

Wpływy z pozostałych odsetek0920 700,00450,00 1 150,00

Wpływy z różnych dochodów0970 10 000,0030 150,00 40 150,00
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Dział Rozdział Nazwa ZmianaPlan Plan po zmianach

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 terytoria

2057 -1 457,3136 747,69 35 290,38

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 terytoria

2059 -123,523 114,64 2 991,12

Pomoc społeczna852 -21 486,881 040 114,01 1 018 627,13

Pozostała działalność85295 -21 486,88374 506,01 353 019,13

Wpływy z usług0839 -6 326,0010 000,00 3 674,00

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, z wył.
doch. klasyfikowanych w par.205

2007 -17 640,00215 996,00 198 356,00

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 terytoria

2059 2 479,1240 510,01 42 989,13

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego921 85 024,003 586 062,80 3 671 086,80

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby92109 3 100,0014 000,00 17 100,00

Wpływy z różnych dochodów0970 3 100,007 000,00 10 100,00

Pozostała działalność92195 81 924,000,00 81 924,00

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, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych

6207 81 924,000,00 81 924,00

RAZEM DOCHODY 645 033,8245 664 687,04 46 309 720,86
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DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa ZmianaPlan Plan po zmianach

Działalność usługowa710

Dochody bieżące 100,00 -100,00 0,00

Administracja publiczna750

Dochody bieżące 195 028,00 54 096,23 249 124,23

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej

756

Dochody bieżące 17 229 534,00 306 400,00 17 535 934,00

Różne rozliczenia758

Dochody bieżące 9 182 205,00 182 448,72 9 364 653,72

Dochody majątkowe 1 700,00 32,58 1 732,58

Oświata i wychowanie801

Dochody bieżące 813 858,94 39 119,17 852 978,11

w tym:

dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków,o

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
39 862,33 -1 580,83 38 281,50

Dochody majątkowe 500,00 -500,00 0,00

Pomoc społeczna852

Dochody bieżące 1 040 114,01 -21 486,88 1 018 627,13

w tym:

dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków,o

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
266 506,01 -21 486,88 245 019,13

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego921

Dochody bieżące 14 000,00 3 100,00 17 100,00

Dochody majątkowe 3 572 062,80 81 924,00 3 653 986,80

w tym:

dochody na programy finansowane z udziałem środków,o których

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
3 572 062,80 81 924,00 3 653 986,80

RAZEM 45 664 687 04 46 309 720 86645 033 82

w tym:

Dochody bieżące 41 686 215,29 563 577,24 42 249 792,53

w tym:

dochody bieżące na programy finansowane z udziałem
środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

306 368,34 -23 067,71 283 300,63

Dochody majątkowe 3 978 471,75 81 456,58 4 059 928,33

w tym:

dochody na programy finansowane z udziałem środków,o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

3 572 062,80 81 924,00 3 653 986,80
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