
Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/48/07 Rady Miejskiej śerkowa z dnia 27 czerwca 2007 r. 

Dochody budŜetu gminy 
 

 w złotych  

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan 

1 2 3 4 5 
010   Rolnictwo i łowiectwo 1 024 286,00 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 700 000,00 

  0830 Wpływy z usług 700 000,00 

 01095  Pozostała działalność 324 286,00 

  0750 

Dochody z najmu i dzierŜawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 

3 500,00 

  0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości 

116 000,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

204 786,00 

600   Transport i łączność 211 500,00 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 140 000,00 

  2320 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
bieŜące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

90 000,00 

  6620 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

50 000,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 71 500,00 

  2440 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
realizację zadań bieŜących jednostek sektora 
finansów publicznych 

71 500,00 

630   Turystyka 2 722 828,15 

 63095  Pozostała działalność 2 722 828,15 

  0830 Wpływy z usług 24 231,40 

  0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 

  6299 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin (związków gmin), powiatów (związków 
powiatów), samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł 

2 697 096,75 

700   Gospodarka mieszkaniowa 74 992,00 

 70001  Zakłady gospodarki mieszkaniowej 50 492,00 

  0750 

Dochody z najmu i dzierŜawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 

50 000,00 

  0920 Pozostałe odsetki 492,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 24 500,00 

  0470 
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i 
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 3 000,00 

 



  0750 

Dochody z najmu i dzierŜawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 

1 500,00 

  0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 20 000,00 

750   Administracja publiczna 76 400,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 76 400,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

74 800,00 

  2360 

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

1 600,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 656,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 1 656,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

1 656,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 32 000,00 

 75412  Ochotnicze straŜe poŜarne 32 000,00 

  0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 32 000,00 

 75414  Obrona cywilna 0,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

0,00 

756   
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 

5 561 137,00 

 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 9 000,00 

  0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 9 000,00 

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

1 735 000,00 

  0310 Podatek od nieruchomości 1 417 000,00 

  0320 Podatek rolny 280 000,00 

  0330 Podatek leśny 26 000,00 

  0340 Podatek od środków transportowych 11 000,00 

  0910 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 1 000,00 

 75616  
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 
opłat lokalnych od osób fizycznych 

1 021 690,00 

  0310 Podatek od nieruchomości 476 290,00 

  0320 Podatek rolny 360 000,00 

  0330 Podatek leśny 4 000,00 

  0340 Podatek od środków transportowych 106 000,00 

  0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 

  0370 Podatek od posiadania psów 100,00 

 



  0430 Wpływy z opłaty targowej 10 000,00 

  0450 
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności 
urzędowe 0,00 

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 300,00 

  0910 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 10 000,00 

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

866 000,00 

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 

  0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 750 000,00 

  0480 
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ 
alkoholu 90 000,00 

  0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 

1 000,00 

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budŜetu państwa 1 929 447,00 

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 806 030,00 

  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 123 417,00 

758   RóŜne rozliczenia 9 702 177,00 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 7 080 293,00 

  2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 7 080 293,00 

 75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 445 549,00 

  2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 2 445 549,00 

 75814  RóŜne rozliczenia finansowe 30 000,00 

  0920 Pozostałe odsetki 30 000,00 

 75831  Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin 146 335,00 

  2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 146 335,00 

801   Oświata i wychowanie 188 460,00 

 80101  Szkoły podstawowe 43 460,00 

  0750 

Dochody z najmu i dzierŜawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 

11 000,00 

  0830 Wpływy z usług 10 000,00 

  0970 Wpływy z róŜnych dochodów 4 400,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(związków gmin) 

18 060,00 

 80104  Przedszkola  74 200,00 

  0830 Wpływy z usług 74 200,00 

 80110  Gimnazja 70 000,00 

  0750 

Dochody z najmu i dzierŜawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 

22 000,00 

  0830 Wpływy z usług 48 000,00 

 80195  Pozostała działalność 800,00 

  0970 Wpływy z róŜnych dochodów 800,00 

852   Pomoc społeczna 5 688 914,00 

 85203  Ośrodki wsparcia 787 455,00 

 



  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

616 100,00 

  2320 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
bieŜące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

169 855,00 

  2360 

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

1 500,00 

 85212  
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

4 276 000,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

4 276 000,00 

 85213  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierajace niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne 

8 800,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

8 800,00 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 352 262,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

62 268,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(związków gmin) 

289 994,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 133 200,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(związków gmin) 

133 200,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 24 600,00 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

24 600,00 

 85295  Pozostała działalność 106 597,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(związków gmin) 

106 597,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 748 870,00 

 85324  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 748 870,00 

  2440 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
realizację zadań bieŜących jednostek sektora 
finansów publicznych 

748 870,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 190 037,00 

 85401  Świetlice szkolne 15 000,00 

  0830 Wpływy z usług 15 000,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 128 037,00 

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(związków gmin) 

128 037,00 

 85417  Szkolne schroniska młodzieŜowe 47 000,00 

  0830 Wpływy z usług 20 000,00 



  2320 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
bieŜące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

27 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 260 000,00 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 230 000,00 

  0830 Wpływy z usług 230 000,00 

 90002  Gospodarka odpadami 28 000,00 

  0830 Wpływy z usług 28 000,00 

 90020  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat produktowych 2 000,00 

  0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 455 000,00 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000,00 

  0750 

Dochody z najmu i dzierŜawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 

5 000,00 

 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 450 000,00 

  6339 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin (związków gmin) 

450 000,00 

926   Kultura fizyczna i sport 35 000,00 

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 35 000,00 

  6300 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 

35 000,00 

Razem: 26 973 257,15 
 

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)  

 


