
Załącznik nr 1

do Uchwały Nr............. Rady Gminy Łączna

z dnia .............r.

w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5

020 Leśnictwo 1 000

02001 Gospodarka leśna 1 000

0490
Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 

odrębnych ustaw
1 000

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 12 000

60016 Drogi publiczne gminne 12 000

0690 Wpływy z różnych opłat 12 000

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 54 600

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 54 600

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 1 800

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 800

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

50 000

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 56 581

75011 Urzędy Wojewódzkie 53 449

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami

53 349

2360
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
100

75023 Urzędy Gmin 3 132

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 132

751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA
1 078

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa
1 078

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami

1 078

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

4 872 381

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000

0350
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej
2 000

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 113 300

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 000 000

0320 Wpływy z podatku rolnego 700

0330 Wpływy z podatku leśnego 110 000

0340 Wpływy z podatek od środków transportowych 1 600

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od 

spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych 

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

529 500

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 260 000

0320 Wpływy z podatku rolnego 115 000

0330 Wpływy z podatku leśnego 10 000

Dochody budżetu gminy na 2018 r.           

bieżące
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0340 Wpływy z podatek od środków transportowych 60 000

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000

0430 Wpływy z opłaty targowej 500

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 65 000

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień
3 000

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000

75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
449 418

0400 Wpływy z opłaty produktowej 500

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 11 000

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 390 000

0480 Wpływy z opłat za  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 38 000

0490
Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 

odrębnych ustaw
8 918

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000

75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa
2 778 163

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 753 163

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 25 000

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 211 786

75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego
4 152 028

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 152 028

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 049 177

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 049 177

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 10 581

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 581

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 173 770

80101 Szkoły podstawowe 12 750

0690 Wpływy z różnych opłat 100

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

12 000

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600

2400
Wpływy do budżetu pozostałóści środków finansowych 

gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
50

80104 Przedszkola 66 000

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 000

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin
39 000

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 95 000

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 000

0970 Wpływy z różnych dochodów 90 000

80110 Gimnazja 20

2400
Wpływy do budżetu pozostałóści środków finansowych 

gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
20

852 POMOC SPOŁECZNA 398 669

85202 Domy pomocy społecznej 6 000

0690 Wpływy z różnych opłat 6 000
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85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej

44 440

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami

21 273

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin
23 167

85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
84 386

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin
84 386

85216 Zasiłki stałe 180 598

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobranych nienależnie 

lub w nadmniernej wysokości

5 000

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin
175 598

85219 Ośrodki pomocy społecznej 52 194

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 419

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin
50 775

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 31 051

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gminy
31 051

855 RODZINA 5 892 135

85501 Świadczenie wychowawcze 3 575 434

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobranych nienależnie 

lub w nadmniernej wysokości

5 000

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej zlecane gminom związane z 

realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 

państwa w wychowaniu dzieci

3 569 934

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

2 316 701

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami

2 295 701

2360
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
10 000

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobranych nienależnie 

lub w nadmniernej wysokości

10 000

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 316 000

90002 Gospodarka odpadami 300 000

0490
Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 

odrębnych ustaw
297 000

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień
2 000
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0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000

90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska
16 000

0690 Wpływy z różnych opłat 16 000

17 990 000

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 636 110

60016 Drogi publiczne gminne 636 110

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 

pkt.5 lit.a i b  ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego ( refundacja środków)

636 110

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 947 430

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 000

0770
Wpłaty z tytułu bezpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości
150 000

70095 Pozostała działalność 797 430

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 

pkt.5 lit.a i b  ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego

797 430

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 916 000

90095 Pozostała działalność 1 916 000

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 

pkt.5 lit.a i b  ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

1 049 796

6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z 

innych źródeł
866 204

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 445 120

92195 Pozostała działalność 445 120

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 

pkt.5 lit.a i b  ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

445 120

926 KULTURA FIZYCZNA 1 150 280

92601 Obiekty sportowe 1 150 280

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 

pkt.5 lit.a i b  ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

1 150 280

5 094 940

23 084 940Ogółem dochody:

majątkowe

bieżące razem:

majątkowe razem:


