
Załącznik Nr 1 do 
budżetu na 2009 r

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R. 

Dział Określenie źródła dochodów klasyfikacja działów Plan dochodów na 
2009 r.

I.     PODATKI i OPŁATY
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek  nie posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem

7.055.904

1) Dochody z tytułu podatków od osób prawnych 1.518.600
 - dochody bieżące 1.518.600

               Podatek od nieruchomości 1.400.000
               Podatek rolny 21.700

Podatek leśny 7.900
Podatek od środków transportowych 29.000

               Podatek od czynności cywilnoprawnych   50.000
                Odsetki od nieterminowych wpłat 10.000
2) Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych 1.373.000
- dochody bieżące 1.373.000
Podatek od działalności opłacanej w formie karty podatkowej 6.000
               Podatek od nieruchomości 430.000
               Podatek rolny 410.000

Podatek leśny 14.000
Podatek od środków transportowych 294.000

               Podatek od czynności cywilnoprawnych   200.000
Podatek od spadków i darowizn 4.000

                Odsetki od nieterminowych wpłat 15.000
3) Dochody z tytułu opłat 154.000
- dochody bieżące 154.000

Wpływy z opłaty skarbowej 45.000
Wpływy z opłat ( za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ) 79.000
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20.000

                Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 
( opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)

10.000

4) Dochody z tytułu udziały gmin w podatkach stanowiących dochód  
budżetu państwa

4.010.304

- dochody bieżące 4.010.304
Podatek dochodowy od osób fizycznych 3.990.304
Podatek dochodowy od osób prawnych 20.000

Razem dochody z tyt. podatków i opłat 7.055.904
    II DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

700 Gospodarka  mieszkaniowa 262.200
- dochody bieżące 62.200
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie   i  użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.700

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 60.500
- dochody majątkowe 200.000

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 
                - dochody ze sprzedaży mienia  

200.000

Razem dochody z majątku gminy 262.200
 III     POZOSTAŁE DOCHODY 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.600
- dochody bieżące 1.600
Wpływy z opłaty łowieckiej 1.600

750 Administracja publiczna 1.000
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- dochody bieżące 1.000
Wpływy   5% z opłat  za dowody osobiste 1.000

758 Różne rozliczenia 167.900
- dochody bieżące 40.000

Odsetki od środków gminy gromadzonych na rach. bankowych 40.000
- dochody majątkowe 127.900

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji  - Dochody likwidacji 
konta na Budowę Szkoły w Korzeniowie 

127.900

801 Oświata i wychowanie 353.000
- dochody bieżące 353.000
               Wpływy za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolach
W tym: w stołówkach szkolnych – 151.000
             w przedszkolach  - 77.000

228.000

Wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu 85.000
Wpływy  z wynajmu sali sportowej  i bazy hotelowej w Straszęcinie 40.000

852 Pomoc społeczna 40.000
- dochody bieżące 40.000
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
pobranych w nadmiernej wysokości 

40.000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.800.000
- dochody bieżące 1.500
Wpływy z opłaty produktowej 1.500
- dochody majątkowe 1.798.500
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji  -Wpłaty ludności na poczet 
budowy kanalizacji w 5 miejscowościach na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

1.798.500

Razem pozostałe dochody 2.363.500
 IV        SUBWENCJE 

758 Różne rozliczenia 14.201.627
- dochody bieżące 14.201.627

Subwencja oświatowa  9.844.940
Subwencja ogólna 4.323.124

                 Subwencja równoważąca 33.563
Razem subwencje 14.201.627

V      DOTACJE 
NA ZADANIA ZLECONE GMINOM 4.782.806

750 Administracja publiczna 90.179
- dochody bieżące 90.179
Urzędy wojewódzkie – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z    zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie

90.179

852 Pomoc społeczna 4.690.510
- dochody bieżące 4.690.510
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Dotacja celowa otrzymana z 
budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zleconych     gminie     

4.615.300

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe – 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych     gminie     

67.400

Składki na ubezpieczenie  zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia  z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – Dotacja 
celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zleconych gminie

7.810

751 Urzędy 2ziałalnoś organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa

2.117

- dochody bieżące 2.117
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Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie

2.117

RAZEM 4.782.806
NA ZADANIA WŁASNE  GMINOM

852 Pomoc społeczna 455.300
- dochody bieżące 455.300
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe – 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację własnych zadań 
bieżących gmin

171.100

Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na 
realizację własnych zadań bieżących gmin

182.200

Pozostała 3ziałalność – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na 
realizację własnych zadań bieżących gmin

102.000

RAZEM 455.300
POZOSTAŁE DOTACJE

853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej 100.000
- dochody majątkowe 100.000
Środki otrzymane z funduszu PERON na finansowanie inwestycji w zakresie 

usunięcia barier architektonicznych w budynkach użyteczności 
publicznej

(nagroda  dla gminy  za projekt  „Gmina przyjazna niepełnosprawnym”)

100.000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.805.600
- dochody majątkowe 5.805.600
Środki z Funduszu Spójności  na budowę  kanalizacji w 5 miejscowościach 
( Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra Motyczna, Wiewiórka, Nagoszyn)- program 
poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoka

5.805.600

RAZEM  DOTACJE: 11.143.706
OGÓŁEM   DOCHODY : 35.026.937
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