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DOCHODY  NA ROK 2009 WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Projekt na 2009

Dochody budżetu miasta ogółem:

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016 Drogi publiczne gminne

6610
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70004

O750
O830 Wpływy z usług

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

O470

0690

O750
O760 Wpływy z różnych opłat

O870
O920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71035 Cmentarze

2020

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 Urzędy wojewódzkie

2010

75023

2360

107 161 388,00

200 000,00
200 000,00

Dotacja celowa otrzymana z gminy na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 
na podstawie porozumień ( umów) miedzy 
jednostkami samorządu terytorialnego 200 000,00

13 625 000,00
Różne jednostki obsługi gospodarki 
mieszkaniowej 10 900 000,00
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 charakterze 10 500 000,00

400 000,00

2 725 000,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste nieruchomości 500 000,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste nieruchomości 500 000,00
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 charakterze 170 000,00

50 000,00
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników 
majątkowych 1 500 000,00

5 000,00

2 200,00
2 200,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu miasta na 
zadania bieżące realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej 2 200,00

135 307,00
132 477,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
związkom gmin) ustawami 132 477,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 2 830,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami 2 830,00



Strona 2

751

75101

2010

754

75414 Obrona cywilna

2320

756

75601

O350

75615
O310 Podatek od nieruchomości
O320 Podatek rolny
O330 Podatek leśny
O340 Podatek od środków transportowych
O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

O910

75616
O310 Podatek od nieruchomości
O320 Podatek rolny
O330 Podatek leśny
O340 Podatek od środków transportowych
O360 Podatek od spadków i darowizn
O370 Opłata od posiadania psów
O430 Wpływy z opłaty targowej
O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

O910

75618
O410 Wpływy z opłaty skarbowej

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 400,00
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( 
związkom gmin) ustawami 6 400,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 000,00

1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) miedzy jednostkami samorządu 
terytorialnego 1 000,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 68 717 783,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 50 000,00
Podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 50 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 17 185 600,00

16 360 000,00
73 600,00
17 000,00

385 000,00
200 000,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 150 000,00

 Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego,  podatku od spadków i darowizn 
podatku od czynności cywilno-prawnych  
oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych 8 289 000,00

4 540 000,00
446 000,00

1 000,00
920 000,00
850 000,00
75 000,00
57 000,00

1 300 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 100 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 4 820 667,00

850 000,00
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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
75814 Różne rozliczenia finansowe

O920 Pozostałe odsetki

75831
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe

O690 Wpływy z różnych opłat

O750
O830 Wpływy z usług

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach
O830 Wpływy z usług

80104 Przedszkola
0690 Wpływy z różnych opłat

O750
O830 Wpływy z usług

80110 Gimnazja
0690 Wpływy z różnych opłat

O750
O830 Wpływy z usług

80114
0690 Wpływy z różnych opłat

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu 880 000,00

2 804 493,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 286 174,00

50 000,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 
ludności 50 000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 38 322 516,00

34 822 516,00
3 500 000,00

15 177 043,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 14 434 793,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa 
subwencja oświatowa 14 434 793,00

621 125,00
621 125,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla 
gmin 121 125,00

121 125,00

802 114,00
46 345,00
23 450,00

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 charakterze 18 795,00

4 100,00
11 000,00
11 000,00

554 516,00
9 700,00

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 charakterze 8 416,00

536 400,00

58 400,00
13 800,00

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 charakterze 41 600,00

3 000,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół 13 460,00

5 100,00
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O750

80195 Pozostała działalność

2030
851 OCHRONA ZDROWIA 182,00

85195 Pozostała działalność 182,00

2010 182,00

852 POMOC SPOŁECZNA

85212

2010

85213

2010

85214

2010

2030
85219 Ośrodki pomocy społecznej

2030
85228 Pomoc społeczna

0690 Wpływy z różnych opłat

85295 Pozostała działalność

2030

853
85395 Pozostała działalność

O830 Wpływy z różnych opłat

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 8 360,00

118 393,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 118 393,00

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

6 862 762,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 5 635 815,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
związkom gmin) ustawami 5 635 815,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej 42 779,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
związkom gmin) ustawami 42 779,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 697 913,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
związkom gmin) ustawami 299 283,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin 398 630,00

411 750,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 411 750,00

74 505,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 74 505,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 
POLITYKI SPOŁECZNEJ 210 000,00

210 000,00
155 000,00
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2320
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85412
O830 Wpływy z różnych opłat
0400 Wpływy z opłaty produktowej

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601

6260
92604 Instytucje kultury fizycznej

0830 Wpływy z usług

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
między jst Łaziska Górne 55 000,00

67 000,00
Kolonie i obozy oraz inne formy 
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 
także szkolenia młodzieży 67 000,00

67 000,00

1 354 597,00
634 597,00

Dotacja otrzymana z funduszy celowych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
sektora finansów publicznych 634 597,00

720 000,00
720 000,00
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