
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUD ŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
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Rolnictwo i łowiectwo 100,86%317 805,48315 085,00010
100,86%317 805,48315 085,00Pozostała działalno ść01095
100,86%317 805,48315 085,00Dochody bieżące

190,74%5 722,073 000,00
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 charakterze0750

99,99%312 083,41312 085,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

Transport i ł ączność 126,90%91 364,3872 000,00600
126,90%91 364,3872 000,00Drogi publiczne powiatowe60014
126,90%91 364,3872 000,00Dochody bieżące

126,90%91 364,3872 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących2710

Gospodarka mieszkaniowa 137,24%271 743,57198 000,00700
137,24%271 743,57198 000,00Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami70005
121,71%115 620,8495 000,00Dochody bieżące

147,76%17 731,2312 000,00Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości0470

114,63%92 849,7581 000,00
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 charakterze0750

171,99%3 439,862 000,00Pozostałe odsetki0920
0,00%1 600,000,00Wpływy z różnych dochodów0970

151,58%156 122,73103 000,00Dochody majątkowe

15,13%454,013 000,00Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności0760
155,67%155 668,72100 000,00Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych0870

Działalno ść usługowa 115,31%46 124,9040 000,00710
115,31%46 124,9040 000,00Cmentarze71035
115,31%46 124,9040 000,00Dochody bieżące

115,31%46 124,9040 000,00Wpływy z różnych opłat0690
Administracja publiczna 98,86%116 847,68118 189,96750

100,01%72 307,7572 300,00Urzędy wojewódzkie75011
100,01%72 307,7572 300,00Dochody bieżące

0,00%7,750,00Wpływy z różnych opłat0690
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100,00%72 300,0072 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

100,06%12 999,5312 991,96Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)75022
100,06%12 999,5312 991,96Dochody bieżące

100,00%10 401,9610 401,96
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł2708

100,29%2 597,572 590,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł2709

0,00%640,000,00Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)75023
0,00%640,000,00Dochody bieżące

0,00%640,000,00Wpływy z różnych dochodów0970
93,93%30 900,4032 898,00Spis powszechny i inne75056
93,93%30 900,4032 898,00Dochody bieżące

93,93%30 900,4032 898,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 97,55%18 667,8219 136,00751
100,00%1 110,001 110,00Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa75101
100,00%1 110,001 110,00Dochody bieżące

100,00%1 110,001 110,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

97,40%17 557,8218 026,00Wybory do Sejmu i Senatu75108
97,40%17 557,8218 026,00Dochody bieżące

97,40%17 557,8218 026,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

Obrona narodowa 100,00%200,00200,00752
100,00%200,00200,00Pozostałe wydatki obronne75212
100,00%200,00200,00Dochody bieżące

100,00%200,00200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 356,65%6 105,841 712,02754
356,65%6 105,841 712,02Ochotnicze stra że pożarne75412
356,65%6 105,841 712,02Dochody bieżące

0,00%3 966,310,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł2707

100,00%1 712,021 712,02
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł2708
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0,00%427,510,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł2709

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od i nnych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz
wydatki zwi ązane z ich poborem 109,84%7 811 413,727 111 803,00756

238,25%11 912,445 000,00Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601
238,25%11 912,445 000,00Dochody bieżące

237,63%11 881,445 000,00Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej0350
0,00%31,000,000910

101,97%2 809 484,592 755 213,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych75615

101,97%2 809 484,592 755 213,00Dochody bieżące

101,65%2 490 719,442 450 213,00Podatek od nieruchomości0310
109,32%63 404,9558 000,00Podatek rolny0320
109,66%164 483,00150 000,00Podatek leśny0330
125,62%31 404,2025 000,00Podatek od środków transportowych0340
102,00%2 040,002 000,00Podatek od czynności cywilnoprawnych0500
83,90%8 390,0010 000,000910
81,74%49 043,0060 000,00Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych2680

125,05%1 421 853,801 137 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czy nności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych75616

125,05%1 421 853,801 137 000,00Dochody bieżące

120,34%782 226,65650 000,00Podatek od nieruchomości0310
121,03%278 375,70230 000,00Podatek rolny0320

0,00%576,800,00Podatek leśny0330
110,15%128 878,77117 000,00Podatek od środków transportowych0340
213,12%25 574,6112 000,00Podatek od spadków i darowizn0360
120,90%1 209,001 000,00Opłata od posiadania psów0370
109,20%2 184,002 000,00Wpływy z opłaty targowej0430

0,00%87,000,00Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw0490
163,90%175 378,20107 000,00Podatek od czynności cywilnoprawnych0500
152,02%27 363,0718 000,000910
107,64%1 034 963,68961 535,00Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw75618
107,64%1 034 963,68961 535,00Dochody bieżące

113,93%17 089,0015 000,00Wpływy z opłaty skarbowej0410
114,35%484 859,67424 000,00Wpływy z opłaty eksploatacyjnej0460
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112,48%78 734,1170 000,00Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych0480
100,39%454 280,90452 535,00Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw0490
112,28%2 529 648,262 253 055,00Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud żetu państwa75621
112,28%2 529 648,262 253 055,00Dochody bieżące

101,70%2 057 543,002 023 055,00Podatek dochodowy od osób fizycznych0010
205,26%472 105,26230 000,00Podatek dochodowy od osób prawnych0020

0,00%3 550,950,00Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nale żności bud żetowych75647
0,00%3 550,950,00Dochody bieżące

0,00%3 550,950,00Wpływy z różnych opłat0690
Różne rozliczenia 101,07%6 862 693,836 790 091,87758

100,00%4 771 545,004 771 545,00Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego75801
100,00%4 771 545,004 771 545,00Dochody bieżące

100,00%4 771 545,004 771 545,00Subwencje ogólne z budżetu państwa2920
100,00%1 385 650,001 385 650,00Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin75807
100,00%1 385 650,001 385 650,00Dochody bieżące

100,00%1 385 650,001 385 650,00Subwencje ogólne z budżetu państwa2920
111,47%705 498,83632 896,87Różne rozliczenia finansowe75814
144,33%236 373,83163 771,87Dochody bieżące

138,19%197 498,35142 921,87Pozostałe odsetki0920
191,33%19 132,5510 000,00Wpływy z różnych dochodów0970

181,96%19 742,9310 850,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł2707

100,00%469 125,00469 125,00Dochody majątkowe

100,00%469 125,00469 125,00Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego6680
Oświata i wychowanie 181,17%486 725,10268 658,14801

136,46%43 422,3231 821,15Szkoły podstawowe80101
136,46%43 422,3231 821,15Dochody bieżące

0,00%54,000,00Wpływy z różnych opłat0690

132,59%28 070,7521 171,02
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 charakterze0750

0,00%434,400,00Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej0960
139,56%14 863,1710 650,13Wpływy z różnych dochodów0970
106,15%82 292,5977 521,59Przedszkola przy szkołach podstawowych80104
106,15%82 292,5977 521,59Dochody bieżące

105,70%70 553,0066 750,00Wpływy z różnych opłat0690
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0,00%75,000,00Wpływy z usług0830
172,83%1 791,601 036,60Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej0960
101,42%9 872,999 734,99Wpływy z różnych dochodów0970
226,60%361 010,19159 315,40Stołówki szkolne i przedszkolne80148
226,60%361 010,19159 315,40Dochody bieżące

226,60%361 010,19159 315,40Wpływy z usług0830
Pomoc społeczna 99,24%3 507 746,453 534 646,00852

100,33%2 499 639,442 491 300,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego85212

100,33%2 499 639,442 491 300,00Dochody bieżące

100,00%2 488 700,002 488 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

420,75%10 939,442 600,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami2360

95,69%56 073,4258 600,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob y pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zajęciach w centrum integracji społecznej85213

95,69%56 073,4258 600,00Dochody bieżące

98,48%10 438,6510 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

95,07%45 634,7748 000,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)2030
100,11%62 668,0062 600,0085214
100,11%62 668,0062 600,00Dochody bieżące

0,00%68,000,00Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej0960
100,00%62 600,0062 600,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)2030
88,79%250 750,09282 400,00Zasiłki stałe85216
88,79%250 750,09282 400,00Dochody bieżące

88,79%250 750,09282 400,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)2030
95,28%6 669,507 000,00Regionalne o środki polityki społecznej85217
95,28%6 669,507 000,00Dochody bieżące

91,74%3 669,504 000,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego2310

100,00%3 000,003 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących2710

100,00%72 300,0072 300,00Ośrodki pomocy społecznej85219
100,00%72 300,0072 300,00Dochody bieżące

100,00%72 300,0072 300,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)2030
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100,00%24 946,0024 946,00Usuwanie skutków kl ęsk żywiołowych85278
100,00%24 946,0024 946,00Dochody bieżące

100,00%24 946,0024 946,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

99,85%534 700,00535 500,00Pozostała działalno ść85295
99,85%534 700,00535 500,00Dochody bieżące

94,67%14 200,0015 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami2010

100,00%520 500,00520 500,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)2030
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 97,86%2 987 934,293 053 239,31853

97,86%2 987 934,293 053 239,31Pozostała działalno ść85395
97,73%2 815 209,362 880 514,38Dochody bieżące

99,96%2 458 587,812 459 673,19
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich2007

84,74%356 621,55420 841,19
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich2009

100,00%172 724,93172 724,93Dochody majątkowe

100,00%146 816,19146 816,19
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich6207

100,00%25 908,7425 908,74
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich6209

Edukacyjna opieka wychowawcza 49,83%128 522,94257 928,00854
49,83%128 522,94257 928,00Pomoc materialna dla uczniów85415
49,83%128 522,94257 928,00Dochody bieżące

49,83%128 522,94257 928,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)2030
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 155,50%38 874,4925 000,00900

155,50%38 874,4925 000,00Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska90019
155,50%38 874,4925 000,00Dochody bieżące

155,50%38 874,4925 000,00Wpływy z różnych opłat0690
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 127,24%145 601,45114 433,42921

111,02%92 848,4783 630,85Pozostałe zadania w zakresie kultury92105
111,02%92 848,4783 630,85Dochody bieżące

112,08%33 623,0430 000,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł2707

100,00%49 130,8549 130,85
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł2708
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224,32%10 094,584 500,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł2709

197,87%13 455,066 800,00Domy i o środki kultury, świetlice i kluby92109
197,87%13 455,066 800,00Dochody bieżące

197,87%13 455,066 800,00
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 charakterze0750

163,72%39 297,9224 002,57Pozostała działalno ść92195
163,72%39 297,9224 002,57Dochody bieżące

100,00%24 002,5724 002,57Wpływy z różnych dochodów0970

0,00%3 625,720,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł2707

0,00%8 416,530,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł2708

0,00%3 253,100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł2709

Kultura fizyczna 0,00%200 000,000,00926
0,00%200 000,000,00Pozostała działalno ść92695
0,00%200 000,000,00Dochody majątkowe

0,00%200 000,000,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych6260

RAZEM: 105,10%23 038 371,9421 920 122,72

Strona 7

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

21 175 272,79 22 040 399,28 104,08%

744 849,93 997 972,66 133,98%


