
Tabela  nr 1 
 

DOCHODY BUDZETU GMINY śYRAKÓW NA 2010 ROK 
   
Dział Nazwa - Tre ść kwota  

010 Rolnictwo i łowiectwo 1500 

  a) dochody bieŜące w tym: 1500 

  Wpływy z róŜnych opłat  (wpływy z opłaty łowieckiej) 1500 
600 Transport i ł ączno ść 4580438 

  b) dochody majątkowe w tym: 4580438 
  Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej 

Polityki Rolnej ( RPO kompleksowa przebudowa dróg) 
4580438 

700 Gospodarka mieszkaniowa 2161200 
  a) dochody bieŜące w tym: 161200 
  Wpływy z opłat za zarząd , uŜytkowanie wieczyste 

nieruchomości 
1900 

  Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa j.s.t  lub innych jednostek zalicz. do sektora  
finansów publicznych  oraz innych umów  o podobnym 
charakterze 

159300 

  b) dochody majątkowe w tym: 2000000 

  Wpływy ze sprzedaŜy  składników majątkowych 2000000 
   dochody ze sprzedaŜy mienia komunalnego – 2.000.000   

750 Administracja publiczna 85553 
  a) dochody bieŜące w tym: 85553 
  Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 

zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zleconych gminie ustawami 

84425 

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

  ( Wpływy 5% z opłat za dowody osobiste) 

1000 

  Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa  na realizację 
własnych zadań bieŜących gmin 

128 

751 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz s ądownictwa 

2160 

  a) dochody bieŜące w tym: 2160 
  Dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację 

zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zleconych gminie ustawami 

2160 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej 
oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 

7798639 

  a) dochody bieŜące w tym: 7798639 
  Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, 

opłacany w formie karty podatkowej 
5000 

  Podatek od nieruchomości 2398000 
  Podatek rolny 476000 
  Podatek leśny 22400 
  Podatek od środków transportowych 352000 



  Podatek od czynności cywilnoprawnych 320000 
  Odsetki od nieterminowych wpłat 25000 
  Podatek od spadków i darowizn 5000 
  Wpływy z opłaty skarbowej  40000 
  Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20000 
  Wpływy z opłat  za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu  79000 

  Podatek dochodowy od osób fizycznych  4016239 
  Podatek dochodowy od osób prawnych  40000 

758 RóŜne rozliczenia  13815186 
  a) dochody bieŜące w tym: 13815186 
  Subwencja ogólna z budŜetu państwa  9788571 
  Subwencja ogólna z budŜetu państwa 3996615 
  Pozostałe odsetki ( odsetki od lokat terminowych) 30000 

801 Oświata i wychowanie 344000 
  a) dochody bieŜące w tym: 344000 
  Wpływy z róŜnych opłat (opłata stała za przedszkole) 86000 

  Wpływy z usług (wpłaty rodziców za Ŝywienie w przedszkolach 
i stołówkach szkolnych) 

258000 

852 Pomoc społeczna 4995880 
  a) dochody bieŜące w tym: 4995880 
  Dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację 

zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zleconych gminie 

4618850 

  Wpływy z róŜnych dochodów (wpływy od dłuŜników 
alimentacyjnych) 

10390 

  Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  

10000 

  Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa  na realizację 
własnych zadań bieŜących gmin 

356640 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5457514  

  b) dochody majątkowe w tym: 5076014 
  Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 

(wpłaty ludności na poczet budowy kanalizacji w 5 miejscowościach)  
2015000 

  Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 
Polityki Rolnej ( z RPO na inwestycje budowa kanalizacji 
Zasów Mokre, Nagoszyn Cieszeciny, śyraków Przysiółek 
kolonia śyrakowska 

2127414 

  Środki  na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin(związków gmin, powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł (Środki z Funduszu Spójności na budowę  
kanalizacji w 5 miejscowościach ( Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra Motyczna, 
Wiewiórka, Nagoszyn) – Program, poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoka)  

933600 

  a) dochody bieŜące w tym: 381500 
  Wpływy z róŜnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2009 r. z tyt. 

realizacji inwestycji budowa kanalizacji w 5 miejscow.) 
380000 

  Wpływy z opłaty produktowej 1500 
  Razem  dochody  39242070 

  w tym:    
  dochody bieŜące 27585618 
  dochody majątkowe 11656452 

 


