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bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo
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
wpływy z pozostałych odsetek
500 Handel
wpływy z różnych opłat
600 Transport i łączność
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
700 Gospodarka mieszkaniowa
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości
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
wpływy z pozostałych odsetek
wpływy z różnych dochodów
750 Administracja publiczna
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
wpływy z różnych opłat
wpływy z pozostałych odsetek
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
751 ochrony prawa oraz sądownictwa
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
752 Obrona narodowa
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
wpływy z różnych dochodów
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
756 oraz wydatki związane z ich poborem
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
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wpływy z podatku od nieruchomości
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wpływy z podatku od spadków i darowizn
wpływy z opłaty od posiadania psów
wpływy z opłaty targowej
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
wpływy z pozostałych odsetek
wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych
wpłyayw z podatku dochodowy od osób prawnych
758 Różne rozliczenia
subwencje ogólne z budżetu państwa
wpływy z pozostałych odsetek
wpływy z różnych dochodów
801 Oświata i wychowanie
wpływy z różnych opłat
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
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
wpływy z pozostałych odsetek
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
wpływy z różnych dochodów
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej
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 w paragrafie 205
851 Ochrona zdrowia
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej
852 Pomoc społeczna
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dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
wpływy z pozostałych odsetek
wpływy z różnych dochodów
wpływy z usług
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
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
wpływy z usług
wpływy z pozostałych odsetek
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
855 Rodzina
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
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
wpływy z pozostałych odsetek
wpływy z różnych dochodów
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
wpływy z opłaty produktowej
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
wpływy z usług
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
wpływy z pozostałych odsetek
wpływy z różnych dochodów
926 Kultura fizyczna
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
wpływy z usług
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bieżące razem

58 384 645,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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majątkowe
10 Rolnictwo i łowiectow
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
600 Transport i łączność
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 w paragrafie 625 (§6207)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
700 Gospodarka mieszkaniowa
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
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 w paragrafie 625 (§6207)
801 Oświata i wychowanie
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 w paragrafie 625 (§6207)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
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 w paragrafie 625 (§6207)

majątkowe razem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

