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do Uchwały Rady Gminy 
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z dnia 29.12.2006r.

PROGNOZOWANE  DOCHODY 
BUDŻETU  GMINY  NA  2007  ROK 

– według działów i źródeł –

 

Dział Nazwa/źródła dochodu Kwota w złotych
1 2 3

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.275.000,-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.275.000,-

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16.835,-
- dotacja na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach 
   publicznych należących do właściwości powiatu związanych  
   z zimowym utrzymaniem dróg 16.835,-

700 GOSPODARKA KOMUNALNA 184.500,-
- czynsze z zasobów mieszkaniowych  gminy 130.000,-
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 
   wieczyste nieruchomości 2.200,-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 52.000,-
- odsetki za nieterminowo regulowane należności 300,-

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 241.484,-
- wpływy z różnych opłat 1.500,-
- dochody z najmu i dzierżawy 1.700,-
- wpływy z usług – usługi ksero 100,-
- wpływy z różnych dochodów 3.000,-
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji 
  rządowej zleconych gminie ustawami 35.184,-
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach 
   Bankowych 200.000,-

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA

2.220,-

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji 
  rządowej zleconych gminie ustawami 2.220,-



1 2 3

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

10.070,-

- Dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej 10.070,-

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD 
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 12.819.030,-
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych  
  opłacany w formie karty podatkowej 10.900,-
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 2.900.000,-
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 450.000,-
- podatek rolny od osób prawnych 2.600,-
- podatek rolny od osób fizycznych 75.000,-
- podatek leśny od osób prawnych 450,-
- podatek leśny od osób fizycznych 210,-
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 7.200,-
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 52.000,-
- podatek od posiadania psów 70,-
- wpływy z opłaty targowej 1.600,-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe od 
   osób prawnych 200,-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe od 
   osób fizycznych 5.700,-
- podatek od spadków i darowizn 9.000,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 1.000,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 60.000,-
- wpływy z opłaty skarbowej 5.000,-
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 70.000,-
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 95.000,-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw 
   górniczych węgla kamiennego 5.300.000,-
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.500.000,-
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 6.000,-
- odsetki za nieterminowo regulowane podatki i opłaty 1.267.100,-

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3.560.517,-
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
   terytorialnego 3.548.914,-
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 11.603,-

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 151.000,-
- dochody z najmu 11.700,-
- wpływy z różnych dochodów 7.200,-
- opłata stała w przedszkolach 62.500,-
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach 69.600,-
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852 POMOC SPOŁECZNA 989.112,-
- wpływy z różnych dochodów 2.100,-
- usługi opiekuńcze 4.500,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
   zadań własnych 135.779,-
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji 
   rządowej zleconych gminie ustawami 846.733,-

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRDOWISKA 1.200,-
- opłata  produktowa 1.200,-

OGÓŁEM   PROGNOZOWANE   DOCHODY

w tym:

- dochody samorządowe

- dotacje na zadania zlecone i przejęte porozumieniami

19.250.968,-

18.339.926,-

911.042,-

  Przewodniczący Rady
    /-/ Jerzy Madeja


