
 Załącznik Nr 1 

Układ wykonawczy dochodów na 2007 rok

 w złotych 
Dział Rozdział § Wyszczególnienie  ROK 2007 

Dochody budżetu miasta ogółem:

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016 Drogi publiczne gminne

O970 Wpływy z różnych dochodów

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70004 Różne jedn.obsl.gospod.mieszkaniowej

O750

O830 Wpływy z usług

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
O690 Wpływy z różnych opłat
O750

O870

O470

O760

O920 Pozostałe odsetki

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 Urzędy wojewódzkie

2010

75023

2360

 91 794 729      

 50 000      
 50 000      
 50 000      

 11 578 086      
 10 053 086      

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

 9 678 492      

 374 594      

 1 525 000      
 300 000      

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

 170 000      

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i 
składników majątkowych

 300 000      

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste nieruchomości

 650 000      

Wpływy z tytułu  przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym   w prawo własności

 100 000      

 5 000      

 135 739      
 129 949      

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

 129 949      

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu)

 5 790      

Dochody jst związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

 5 790      



751

75101

2010

754

75414 Obrona cywilna
2320

756

75601

O350

O910

75615

O310 Podatek od nieruchomości
O320 Podatek rolny
O330 Podatek leśny
O340 Podatek od środków transportowych
O910

O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
75616

O310 Podatek od nieruchomości
O320 Podatek rolny
O330 Podatek leśny
O340 Podatek od środków transportowych
O910

O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

 6 000      

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 

 6 000      

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
pństwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie( związkom gmin) 
ustawami

 6 000      

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 22 342      

 22 342      
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) miedzy jednostkami 
samorządu terytorialnego

 22 342      

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

 59 841 995      

Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych

 182 500      

Podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej

 180 000      

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat

 2 500      

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

 15 791 000      

 15 150 000      
 45 000      
 16 000      

 330 000      
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat

 100 000      

 150 000      
 Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego,  podatku od spadków i 
darowizn,podatku od czynności cywilno-
prawnych  oraz podatków i opłat lokalnych 
od osób fizycznych

 6 736 250      

 4 242 000      
 341 250      

 1 000      
 850 000      

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat

 100 000      

 950 000      



O360 Podatek od spadków i darowizn
O370 Podatek od posiadania psów
O430 Wpływy z opłaty targowej

75618

O410 Wpływy z opłaty skarbowej
O450

O480

O510 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 
O910

75619 Wpływy z różnych rozliczeń
O570

75621

OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych
OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych

758 RÓŻNE ROZLICZENIA
75801

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
subwencja oświatowa
subwencja  - część równoważąca

75814 Różne rozliczenia finansowe
O920 Pozostałe odsetki

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe

O750

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach
O830 Wpływy z usług

80104 Przedszkola
O830 Wpływy z usług

80110 Gimnazja
O750

80114

 150 000      
 45 000      
 57 000      

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

 7 552 090      

 400 000      
Wpływy z opłaty administracyjnej za 
czynności urzędowe

 5 000      

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu

 800 000      

 5 452 337      
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat

 894 753      

 35 000      
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 
ludności

 35 000      

Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa

 29 545 155      

 27 645 155      
 1 900 000      

 11 855 559      
Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego

 11 655 559      

 11 655 559      
 11 648 844      

 6 715      
 200 000      
 200 000      

 507 130      
 29 318      

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 charakterze

 29 318      

 7 200      
 7 200      

 428 056      
 428 056      

 33 946      
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 charakterze

 33 946      

Zespoły obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół

 8 610      



O750

852 POMOC SPOŁECZNA
85212

2010

85213

2010

85214

2010

2030

O970 Wpływy z różnych dochodów
85219 Ośrodki pomocy społecznej

2030

85228

O690 Wpływy z różnych opłat
85295 Pozostała działalność

2030

853

85395 Pozostała działalność
O830 Wpływy z różnych opłat

854

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 charakterze

 8 610      

 7 576 378      
Świadczenia rodzinne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i renotowe z 
ubezpieczenia społecznego

 6 460 710      

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

 6 460 710      

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej

 27 000      

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

 27 000      

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

 612 476      

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

 265 876      

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin

 343 800      

 2 800      
 401 389      

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)

 401 389      

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

 40 000      

 40 000      
 34 803      

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)

 34 803      

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 
POLITYKI SPOŁECZNEJ

 160 000      

 160 000      
 160 000      

EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA

 61 500      



85412

O830 Wpływy z różnych opłat

Kolonie i obozy oraz inne formy 
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 
także szkolenia młodzieży

 61 500      

 61 500      
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