
Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2007 r.

Dochody budżetu gminy za rok 2007 r.
Klasyfikacja budżetowa

dział rozdział paragraf
Nazwa-działu, rozdziału, paragrafu Plan Wykonanie

1 2 3 4 5 6
010 ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO 56.247,46 55.582,15

01095 Pozostała działalność 56.247,46 55.582,15
0750 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

500,00 1.057,69

0830 Wpływy z usług - -
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie

55.747,46 54.524,46

600 TRANSPORT  I   ŁĄCZNOŚĆ 85.000,00 85.000,00
60016 Drogi publiczne gminne 52.500,00 52.500,00

6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
finansowanie lub dofinansowania kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
publicznych

52.500,00 52.500,00

60017 Drogi wewnętrzne 32.500,00 32.500,00
6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowania kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
publicznych

32.500,00 32.500,00

700 GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 280.000,00 144.802,82
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 10.000,00 12.470,14

0750 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

10.000,00 12.470,14

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 270.000,00 132.332,68
0750 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

70.000,00 64.144,98

0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych

200.000,00 68.187,70
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750 ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 75.541,00 74.523,56
75011 Urzędy wojewódzkie 67.041,00 68.246,00

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

66.278,00 66.278,00

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących 
zadania z zakresu administracji rządowej

65.389,00 65.389,00

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

749,00 749,00

- akcja kurierska i świadczenia na rzecz 
obrony

140,00 140,00

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

763,00 1.968,00

75023 Urząd Gminy 8.500,00 6.277,56
0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 4,84
0870 Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych
- -

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 

- 1.214,49

0920 Pozostałe odsetki (od BSZP) 3.000,00 2.397,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 

w postaci pieniężnej
- -

0970 Wpływy  z różnych dochodów 5.000,00 2.661,23
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
9.488,00 9.488,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej  
kontroli i ochrony prawa

759,00 759,00

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

759,00 759,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 8.729,00 8.729,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

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

8.729,00 8.729,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

600,00 600,00

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

75414 Obrona cywilna 600,00 600,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

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

600,00 600,00
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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

2.255.900,00 2.404.310,79

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.000,00 3.256,37
0350 Podatek od działalności gospodarczej od 

osób fizycznych opłacany w formie karty 
podatkowej

4.500,00 3.256,37

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat

500,00 -

75615 Wpływy z podatku rolnego,  podatku leśnego,  podatku 
od  czynności  cywilnoprawnych,  podatków  i  opłat  
lokalnych  od  osób  prawnych  i  innych  jednostek 
organizacyjnych

936.338,00 944.354,02

0310 Podatek od nieruchomości 800.000,00 778.964,40
0320 Podatek rolny 16.557,00 16.342,80
0330 Podatek leśny 62.981,00 63.028,00
0340 Podatek od środków transportowych - -
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 56.000,00 82.682,07
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.963,00
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 200,00 -
0910 Odsetki  od  nieterminowych  wpłat  z  tytułu 

podatków i opłat
600,00 373,75

75616 Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków  i  darowizn,  podatku  od  czynności  
cywilnoprawnych oraz  podatków i  opłat  lokalnych od  
osób fizycznych

761.176,00 675.161,49

0310 Podatek od nieruchomości 200.000,00 141.592,75
0320 Podatek rolny 243.000,00 221.662,19
0330 Podatek leśny 13.000,00 14.135,67
0340 Podatek od środków transportowych 50.000,00 49.277,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 5.000,00 2.620,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 243.176,00 243.462,17
0690 Wpływ z różnych opłat - -
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat
7.000,00 2.411,71

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek  
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

26.500,00 24.611,36

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 26.000,00 24.611,36
0910 Odsetki  od  nieterminowych  wpłat  z  tytułu 

podatków i opłat
500,00 -

75621 Udziały  gminy   w  podatkach  stanowiących  dochód 
budżetu państwa

526.886,00 756.927,55

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 394.468,00 649.743,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 132.418,00 107.184,55

758 RÓŻNE  ROZLICZENIA 4.765.809,00 4.765.809,00
75801 Część  oświatowa  subwencji  ogólnej  dla  jednostek  

samorządu terytorialnego
2.792.351,00 2.792.351,00

2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 2.792.351,00 2.792.351,00
75802 Uzupełnienie  subwencji  ogólnej  dla  jednostek  

samorządu terytorialnego
326.607,00 326.607,00

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gminy 326.607,00 326.607,00
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75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.526.114,00 1.526.114,00
2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 1.526.114,00 1.526.114,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 120.737,00 120.737,00
2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 120.737,00 120.737,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 98.260,00 96.774,02
80101 Szkoły podstawowe 8.772,00 7.287,00

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

8.772,00 7.287,00

80195 Pozostała działalność 89.488,00 89.487,02
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących 
gminy  

89.488,00 89.487,02

851 OCHRONA ZDROWIA 54.000,00 48.030,15
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 54.000,00 48.030,15

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu

54.000,00 48.030,15

852 POMOC  SPOŁECZNA 1.880.023,00 1.840.757,81
85212 Świadczenia  rodzinne,  zaliczki  alimentacyjne  oraz  

składki  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  
ubezpieczenia społeczne

1.630.000,00 1.598.244,54

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

1.630.000,00 1.596.822,48

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

- 1.422,06

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  

oraz niektóre świadczenia rodzinne

5.960,00 5.510,91

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

5.960,00 5.510,91

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

127.046,00 120.720,74

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

82.436,00 76.155,48

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

44.610,00 44.565,26

85219 Ośrodek pomocy społecznej 79.236,00 79.236,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących 
gminy  

79.236,00 79.236,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze

10.000,00 9.264,62

0830 Wpływy z usług 10.000,00 9.264,62
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85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4.676,00 4.676,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

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

4.676,00 4.676,00

85295 Pozostała działalność 23.105,00 23.105,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących 
gminy:
-kwota na dofinansowanie w 2007 r. 
Realizacji Programu Wieloletniego “Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” 23.105,00 23.105,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 69.106,00 64.860,50
85415 Pomoc materialna dla uczniów 69.106,00 64.860,50

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

69.106,00 64.860,50

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 101.000,00 62.790,78
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 50.000,00 13.400,00

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

50.000,00 13.400,00

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1.000,00 -
2370 Wpływy  do  budżetu  nadwyżki  środków 

obrotowych zakładu budżetowego
1.000,00 -

90095 Pozostała działalność 50.000,00 49.390,78
0960 Otrzymane  spadki,  zapisy  i  darowizny 

w postaci pieniężnej 
- -

0970 Wpływy z różnych dochodów 50.000,00 49.390,78
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 136.300,00

92605 Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu - 136.300,00
6298 Środki  na  dofinansowanie  własnych 

inwestycji gmin
- 136.300,00

OGÓŁEM 9.730.974,46 9.789.629,58
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