
DOCHODY

1 2 3 4 5

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00 50 820,51 5 082,05

wpływy z różnych opłat 1 000,00 417,05 41,71

pozostałe odsetki 0,00 378,46

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 50 025,00

150 Przetwórstwo przemysłowe 53 100,00 12 600,00 23,73

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 (§ 200) 53 100,00 12 600,00 23,73

500 Handel 680 237,00 23 088,00 3,39

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 (§ 620) 580 237,00 0,00 0,00

wpływy z różnych opłat 100 000,00 23 088,00 23,09

600 Transport i łączność 418 393,00 27 526,26 6,58

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego 100 000,00 27 500,00 27,50

wpływy z różnych dochodów 0,00 26,26

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 (§ 620) 318 393,00 0,00 0,00

630 Turystyka 385 050,00 0,00 0,00

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 (§ 200) 72 250,00 0,00 0,00

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 (§ 620) 312 800,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 953 000,00 180 348,45 18,92

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 

nieruchomości 140 000,00 30 296,51 21,64

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 262 000,00 75 628,51 28,87

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50 000,00 424,63 0,85

pozostałe odsetki 1 000,00 544,46 54,45

wpływy z różnych dochodów 500 000,00 73 454,34 14,69

710 Działalność usługowa 3 500,00 2 500,00 71,43

wpływy z róznych dochodów 3 500,00 2 500,00 71,43
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750 Administracja publiczna 148 170,00 23 294,87 15,72

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 63 220,00 19 452,00 30,77

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami 0,00 1,55

wpływy z różnych opłat 10 000,00 3 841,32 38,41

wpływy z różnych dochodów 2 300,00 0,00 0,00

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 (§ 200) 72 650,00 0,00 0,00

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 1 937,00 488,00 25,19

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 937,00 488,00 25,19

752 Obrona narodowa 600,00 600,00 100,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600,00 600,00 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 255 400,00 255 234,84 99,94

wpływy z róznych dochodów 5 000,00 4 834,84 96,70

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 (§ 620) 250 000,00 250 000,00 100,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400,00 400,00 100,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 27 206 879,00 7 694 602,03 28,28

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacany w formie karty podatkowej 75 000,00 11 072,98 14,76

podatek od nieruchomości 14 825 000,00 3 844 390,44 25,93

podatek rolny 550 000,00 270 891,25 49,25

podatek leśny 70 000,00 29 936,96 42,77

podatek od środków transportowych 665 000,00 320 084,50 48,13

podatek od czynności cywilnoprawnych 730 935,00 593 875,00 81,25

podatek od spadków i darowizn 20 000,00 3 272,00 16,36

opłata od posiadania psów 10 000,00 2 301,83 23,02

wpływy z opłaty targowej 310 000,00 55 712,00 17,97

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 75 000,00 5 654,15 7,54

wpływy z opłaty skarbowej 55 000,00 10 772,00 19,59

wpływy z opłaty eksploatacyjnej 600 000,00 319 159,63 53,19

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 230 000,00 88 657,77 38,55

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 095 630,00 354 601,90 32,37

pozostałe odsetki 1 000,00 11 959,78 1 195,98

podatek dochodowy od osób fizycznych 6 894 314,00 1 508 674,00 21,88

podatek dochodowy od osób prawnych 1 000 000,00 263 585,84 26,36
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758 Różne rozliczenia 8 600 699,00 3 294 121,72 38,30

subwencje ogólne  z budżetu państwa 8 504 199,00 3 270 845,00 38,46

pozostałe odsetki 95 000,00 19 880,26 20,93

wpływy z różnych dochodów 1 500,00 3 396,46 226,43

801 Oświata i wychowanie 1 097 461,00 260 758,71 23,76

wpływy z różnych opłat 100 000,00 25 387,00 25,39

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 48 000,00 17 335,14 36,11

wpływy z usług 150 000,00 36 765,10 24,51

pozostałe odsetki 4 400,00 1 131,77 25,72

wpływy z różnych dochodów 150 000,00 31 474,10 20,98

wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 

gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
0,00 15,60

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 (§ 200) 55 200,00 0,00 0,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 588 281,00 147 070,00 25,00

odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości 1 580,00 1 580,00 100,00

851 Ochrona zdrowia 7 500,00 2 225,00 29,67

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 500,00 2 225,00 29,67

852 Pomoc społeczna 3 264 225,00 808 790,26 24,78

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 730 325,00 671 571,00 24,60

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 407 400,00 126 700,00 31,10

wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0,00

pozostałe odsetki 11 400,00 1 324,30 11,62

wpływy z różnych dochodów 23 000,00 1 928,89 8,39

wpływy z usług 20 000,00 3 026,20 15,13

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami 0,00 4 239,87

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 (§ 200) 71 600,00 0,00 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 500,00 2 994,70 19,32

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 1 500,00 400,00 26,67

wpływy z usług 13 500,00 2 581,48 19,12

pozostałe odsetki 500,00 13,22 2,64

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 782 762,00 40 248,86 0,84

wpływy z opłaty produktowej 5 000,00 0,00 0,00

wpływy z różnych opłat 75 000,00 2 520,70 3,36
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wpływy z usług 0,00 2 289,48

pozostałe odsetki 0,00 751,44

wpływy z różnych dochodów 5 000,00 2 882,92 57,66

dotacje 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 srodków europejskich (§620) 4 697 762,00 0,00 0,00

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 31 804,32

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 0,00 0,00

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 

publicznych 30 000,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 2 803 800,00 392 908,54 14,01

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 108 500,00 25 312,60 23,33

wpływy z usług 2 649 300,00 324 033,20 12,23

pozostałe odsetki 7 000,00 1 070,74 15,30

wpływy z różnych dochodów 39 000,00 42 492,00 108,95

50 709 213,00 13 073 150,75 25,78

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

DOCHODY OGÓŁEM


