
DOCHODY

1 2 3 4 5

010 Rolnictwo i łowiectwo 106 628,94 158 798,79 148,93

wpływy z różnych opłat 1 000,00 927,85 92,79

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 105 628,94 105 628,94 100,00

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 52 242,00

150 Przetwórstwo przemysłowe 236 911,00 37 630,59 15,88

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) 236 911,00 37 630,59 15,88

500 Handel 350 920,00 338 098,50 96,35

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) 250 920,00 266 602,50 106,25

wpływy z różnych opłat 100 000,00 71 496,00 71,50

600 Transport i łączność 909 762,00 75 495,62 8,30

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego 100 000,00 75 000,00 75,00

dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porzumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego 744 762,00 0,00 0,00

pozostałe odsetki 0,00 495,62

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 65 000,00 0,00 0,00

630 Turystyka 104 420,00 104 420,00 100,00

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) 59 163,22 59 163,22 100,00

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) 45 256,78 45 256,78 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 310 524,00 713 131,76 54,42

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 

nieruchomości 140 000,00 42 641,88 30,46

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 261 000,00 190 701,42 73,07
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wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,00 63 191,50 63,19

pozostałe odsetki 2 000,00 1 079,05 53,95

wpływy z różnych dochodów 807 524,00 415 517,91 51,46

710 Działalność usługowa 503 500,00 503 500,00 100,00

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500 000,00 500 000,00 100,00

wpływy z róznych dochodów 3 500,00 3 500,00 100,00

750 Administracja publiczna 94 478,00 78 781,42 83,39

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 65 050,00 50 040,00 76,93

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami 0,00 3,10

wpływy z różnych opłat 10 000,00 9 312,74 93,13

wpływy z różnych dochodów 2 300,00 2 297,49 99,89

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) 17 128,00 17 128,09 100,00

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 1 938,00 1 455,00 75,08

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 938,00 1 455,00 75,08

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 348 300,00 5 304,46 1,52

wpływy z róznych dochodów 5 300,00 5 304,46 100,08

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 0,00 0,00

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł 93 000,00 0,00 0,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 26 271 141,00 19 145 298,64 72,88

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacany w formie karty podatkowej 75 000,00 42 097,96 56,13

podatek od nieruchomości 14 606 077,00 10 987 916,94 75,23

podatek rolny 535 000,00 534 573,30 99,92

podatek leśny 70 000,00 64 590,90 92,27

podatek od środków transportowych 640 000,00 597 895,96 93,42

podatek od czynności cywilnoprawnych 645 000,00 457 193,00 70,88

podatek od spadków i darowizn 40 000,00 10 217,00 25,54

opłata od posiadania psów 10 000,00 5 889,13 58,89

wpływy z opłaty targowej 310 000,00 226 035,00 72,91

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 97 000,00 55 415,25 57,13

wpływy z opłaty skarbowej 55 000,00 36 833,00 66,97

wpływy z opłaty eksploatacyjnej 800 000,00 360 558,86 45,07

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 220 000,00 228 221,61 103,74
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wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
569 335,00 295 955,68 51,98

wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 40,00

pozostałe odsetki 1 000,00 837,84 83,78

podatek dochodowy od osób fizycznych 6 632 952,00 4 452 729,00 67,13

podatek dochodowy od osób prawnych 964 777,00 788 298,21 81,71

758 Różne rozliczenia 9 367 422,60 8 053 854,46 85,98

subwencje ogólne  z budżetu państwa 8 598 384,00 7 275 554,00 84,62

pozostałe odsetki 83 447,00 93 120,78 111,59

wpływy z różnych dochodów 1 500,00 1 087,69 72,51

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 35 816,20 35 816,20 100,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 

gmin) 1 451,40 1 451,40 100,00

wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
646 824,00 646 824,39 100,00

801 Oświata i wychowanie 1 178 360,05 761 601,68 64,63

wpływy z różnych opłat 147 300,00 131 765,47 89,45

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 47 450,00 49 479,65 104,28

wpływy z usług 140 000,00 98 095,50 70,07

pozostałe odsetki 6 350,00 5 466,16 86,08

wpływy z różnych dochodów 211 000,00 153 073,82 72,55

wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 

gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
0,00 42,25

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) 381 383,05 192 654,83 50,51

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

inwestrycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 

gmin) 127 700,00 63 850,00 50,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 99 567,00 49 784,00 50,00

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów 

województw, pozyskane z innych źródeł 17 610,00 17 390,00 98,75

851 Ochrona zdrowia 8 000,00 6 725,00 84,06

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 000,00 6 725,00 84,06

852 Pomoc społeczna 3 703 308,00 2 873 183,90 77,58

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 908 396,00 2 227 145,00 76,58

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 603 934,00 487 301,00 80,69

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

pozostałe odsetki 10 500,00 7 350,69 70,01

wpływy z różnych dochodów 20 000,00 15 067,22 75,34

wpływy z usług 20 000,00 12 285,15 61,43
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dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami 20 585,00 17 961,24 87,25

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) 119 393,00 106 073,60 88,84

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16 000,00 22 850,70 142,82

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 5 000,00 1 550,00 31,00

wpływy z usług 10 000,00 15 895,10 158,95

pozostałe odsetki 500,00 5 405,60 1 081,12

wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 59 773,00 59 773,00 100,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34 303,00 34 303,00 100,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki 

wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa 

w ramach programów rządowych 25 470,00 25 470,00 100,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 132 685,00 423 774,72 10,25

wpływy z opłaty produktowej 5 000,00 2 303,89 46,08

wpływy z różnych opłat 60 000,00 70 578,25 117,63

wpływy z usług 192 272,00 206 541,34 107,42

pozostałe odsetki 5 534,00 8 443,22 152,57

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 500,00

wpływy z różnych dochodów 18 380,00 19 538,74 106,30

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) 3 851 499,00 86 229,28 2,24

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 29 640,00

926 Kultura fizyczna 2 918 427,00 2 696 626,92 92,40

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) 295 207,00 295 207,00 100,00

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 (§200) 46 520,00 46 310,57 99,55

wpływy z różnych opłat 13 303,00 13 552,20 101,87

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 86 000,00 93 311,36 108,50

wpływy z usług 2 414 697,00 2 202 842,18 91,23

pozostałe odsetki 2 700,00 5 780,61 214,10

wpływy z różnych dochodów 60 000,00 39 623,00 66,04

51 622 498,59 36 060 305,16 69,85

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

DOCHODY OGÓŁEM


