
Załącznik nr 1
do sprawozdania

Dochody za rok 2005
Klasyfikacja 
budżetowa

dział rozdział paragraf

Nazwa-działu, rozdziału, paragrafu Plan Wykonanie

1 2 3 4 5 6
010 Rolnictwo i łowiectwo 6.500 3.750

01095 Pozostała działalność 6.500 3.750
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jedn. 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zal. do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów

1.000 873

0830 Wpływy z usług 3.000 2.877
2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 

realizację zadań bieżących jednostek sektora 
finansów publicznych

2.500 -

600 Transport i łączność 1.427.412 1.395.558
60016 Drogi publiczne gminne 1.417.412 1.385.558

0970 Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT-u 
na drogę:
       Droga                     Plan         Wykonanie
1) „Zarzęcin”              5.389 zł          4.009 zł
2) „Strzelce”             39.154 zł        29.366 zł
3) „Strzelce-Owczary” 83.357 zł    62.518 zł

127.900 95.893

2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - 153
6291 Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 
– Program SAPARD, środki z Unii 
Europejskiej na drogi:
     Droga                     Plan         Wykonanie
1) „Zarzęcin”          311.698 zł       311.698 zł
2) „Strzelce”            209.475 zł      209.475 zł
3) „Strzelce-Owczary” 445.961zł  445.961 zł

967.134 967.134

6292 Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 
– Program SAPARD, środki z krajowe na 
drogi:
     Droga                     Plan         Wykonanie
1) „Zarzęcin”          103.899 zł       103.899 zł
2) „Strzelce”             69.825 zł         69.825 zł
3) „Strzelce-Owczary” 148.654zł   148.654zł

322.378 322.378
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60017 Drogi wewnętrzne 10.000 10.000
2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 

realizację zadań bieżących jednostek sektora 
finansów publicznych

10.000 10.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 125.000 94.508
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5.000 4.166

0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. 
majątkowych Skarbu Państwa, jedn. 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zal. do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów

5.000 4.166

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 120.000 90.342
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jedn. 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zal. do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów

70.000 76.162

0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 50.000 14.180

750 Administracja publiczna 81.948 87.728
75011 Urzędy Wojewódzkie 63.448 63.066

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej zlec. gminie w tym:

62.448 62.448

− utrzymanie stanowisk pracy realizujących 
zadania z zakresu administracji rządowej 61.599 61.599

− koszty transportu dowodów osobistych 
(Urząd Gminy-Komenda Powiatowa 
Policji-Urząd Gminy)

749 749

− akcja kurierska i świadczenia na rzecz 
obrony 100 100

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu adm. 
rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami

1.000 618

75023 Urząd Gminy 18.500 24.662
0690 Wpływy z różnych opłat - 5.500
0870 Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych
- 2.379

0920 Pozostałe odsetki (od BSZP) 7.000 1.363
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 

w postaci pieniężnej 1.000 419

0970 Wpływy z różnych dochodów 10.500 15.001
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751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 31.047 30.642

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 758 758

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizacje zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie

758 758

75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 16.535 16.265
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizacje zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie

16.535 16.265

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 10.483 10.348
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizacje zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie

10.483 10.348

75109 Wybory do rady gminy (uzupełniające) 3.271 3.271
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizacje zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie

3.271 3.271

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 570 1.570

75412 Ochotnicze straże pożarne - 1.000
0970 Wpływy z różnych dochodów - 1.000

75414 Obrona cywilna 570 570
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizacje zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie

570 570
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756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem

2.559.928 2.176.138

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7.100 3.538
0350 Podatek od działalności gospodarczej od 

osób fizycznych opłacany w formie karty 
podatkowej

7.000 (-243)

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 100 3.781

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków  i opłat lokalnych od osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych

1.395.400 1.070.907

0310 Podatek od nieruchomości 1.300.000 972.439
0320 Podatek rolny 13.000 11.284
0330 Podatek leśny 50.000 55.112
0340 Podatek od środków transportowych 400 386
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30.000 30.244
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.278
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.000 -
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat
1.000 164

75616 Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków 

i opłat lokalnych od osób fizycznych

602.000 579.833

0310 Podatek od nieruchomości 80.000 92.925
0320 Podatek rolny 280.000 239.905
0330 Podatek leśny 9.000 11.055
0340 Podatek od środków transportowych 84.000 51.427
0360 Podatek od spadków i darowizn 1.000 6.962
0450 Wpływy z opłaty administracyjnej 5.000 5.086
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 

i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.000 -

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 131.000 170.571
0690 Wpływy z różnych opłat 2.000 -
0910 Odsetki od nietermin.wpłat z tyt. podatków i opłat 9.000 1.902

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jedn. samorz. terytorialnego  na podstawie ustaw 20.500 19.199

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20.000 19.199
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 500 -

75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 534.928 502.661

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 409.928 425.078
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 125.000 77.583
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758 Różne rozliczenia 3.769.544 3.766.526
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 2.462.822 2.462.822

2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 2.462.822 2.462.822
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.286.759 1.286.759

2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 1.286.759 1.286.759
75815 Wpływy do wyjaśnienia - (-3.018)

2980 Wpływy do wyjaśnienia - (-3.018)
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 19.963 19.963

2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 19.963 19.963
801 Oświata i wychowanie 2.698 2.698

80101 Szkoły podstawowe 2.598 2.598
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gminy 2.598 2.598

80195 Pozostała działalność 100 100
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gminy
100 100

851 Ochrona zdrowia 58.000 54.559
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 58.000 54.559

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu 58.000 54.559
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852 Pomoc społeczna 1.153.961 1.101.772
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

940.973 901.204

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zlec. gminie

940.441 900.672

6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminom ustawami

532 532

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej
4.184 4.168

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zlec. gminie

4.184 4.168

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenie społeczne 114.058 99.698

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zlec. gminie

66.000 51.640

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin 48.058 48.058

85219 Ośrodek pomocy społecznej 73.746 73.746
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gminy 73.746 73.746

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 9.000 10.956

0830 Wpływy z usług 9.000 10.956
85295 Pozostała działalność 12.000 12.000

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gminy

12.000 12.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 74.352 74.083
85415 Pomoc materialna dla uczniów 74.352 74.083

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących 
gminy

74.352 74.083
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900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.990.298 51.295
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 4.929.298 15.600

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 
w postaci pieniężnej (na przyłącza do sieci 
kanalizacyjnej)

40.000 15.600

6298 Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 
(z funduszu ZPORR)
w tym:
- na budowę mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków w Mniszkowie – 
2.255.233 zł

- na budowę kanalizacji sanitarnej I etap – 
2.634.065 zł

4.889.298 -

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1.000 -
2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków 

obrotowych zakładu budżetowego
1.000 -

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat produktowych

- -

0400 Wpływy z opłaty produktowej - -
90095 Pozostała działalność 60.000 35.695

0970 Wpływy z różnych dochodów 60.000 35.695
OGÓŁEM: 14.281.258 8.840.827
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