	Dochody Gminy
	na rok 2004
	Dział 		
	Rozdział	§	Treść	Przewidywane 	Kwoty ogółem	w tym zlecone	Zmiana w
	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	1 436 147,00	1 106 686,00	77,06%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 106 686,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 	1 106 686,00
	realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
	jednostkami samorządu terytorialnego
	60016	Drogi publiczne gminne	1 436 147,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 423 162,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 	12 985,00	0,00	0,00%
	(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 
	województw pozyskane z innych źródeł
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 592 071,00	9 930 000,00	115,57%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 315 286,00	5 780 000,00	108,74%
	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 	2 070 499,00	2 000 000,00	96,60%
	wieczyste nieruchomości
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 	1 513 551,00	1 450 000,00	95,80%
	Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub 
	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 	1 533 902,00	2 315 000,00	150,92%
	nieruchomości
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 114,00	15 000,00	148,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	187 220,00	0,00	0,00%
admin
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	Dochody Gminy
	na rok 2004
	Dział 		
	Rozdział	§	Treść	Przewidywane 	Kwoty ogółem	w tym zlecone	Zmiana w
	Wykonanie	%
	70095	Pozostała działalność	3 276 785,00	4 150 000,00	126,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	176 785,00	0,00	0,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 	3 100 000,00	4 150 000,00	133,87%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
	porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
	terytorialnego
710	Działalność usługowa	193 439,00	190 000,00	98,22%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 259,00	30 000,00	95,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 259,00	30 000,00	95,97%
	71035	Cmentarze	162 180,00	160 000,00	98,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	157 300,00	160 000,00	101,72%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 	4 880,00	0,00	0,00%
	bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 
	organami administracji rządowej
720	Informatyka	31 300,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	31 300,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	31 300,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 482 661,00	1 429 612,00	667 592,00	96,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	648 148,00	667 592,00	667 592,00	103,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 	648 148,00	667 592,00	667 592,00	103,00%
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
	 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
admin
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	Dochody Gminy
	na rok 2004
	Dział 		
	Rozdział	§	Treść	Przewidywane 	Kwoty ogółem	w tym zlecone	Zmiana w
	Wykonanie	%
	75023	Urzędy  gmin (miast i miast na prawach powiatu )	834 513,00	762 020,00	91,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	754 684,00	750 000,00	99,38%
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	58 829,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 	12 020,00
	realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
	zadań zleconych ustawami
751	Urzędy naczelnych organów władzy 	234 409,00	20 476,00	20 476,00	8,74%
	państwowej, kontroli i ochrony prawa 
	oraz sądownictwa
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 	19 442,00	20 476,00	20 476,00	105,32%
	kontroli i ochrony prawa
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 	19 442,00	20 476,00	20 476,00	105,32%
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
	 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	214 967,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 	214 967,00	0,00	0,00%
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
	 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
752	Obrona narodowa	1 400,00	2 000,00	2 000,00	142,86%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	2 000,00	2 000,00	142,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 	1 400,00	2 000,00	2 000,00	142,86%
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
	 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
admin
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	Dochody Gminy
	na rok 2004
	Dział 		
	Rozdział	§	Treść	Przewidywane 	Kwoty ogółem	w tym zlecone	Zmiana w
	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 	73 290,00	93 100,00	3 100,00	127,03%
	przeciwpożarowa
	75414	Obrona cywilna	16 350,00	3 100,00	3 100,00	18,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 	16 350,00	3 100,00	3 100,00	18,96%
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
	 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	75416	Straż Miejska	56 332,00	90 000,00	159,77%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	56 332,00	90 000,00	159,77%
	75495	Pozostała działalność	608,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	608,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób 	193 685 581,00	214 078 362,19	110,53%
	fizycznych i od innych jednostek nie 
	posiadających osobowości prawnej 
	oraz wydatki związane z ich poborem
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób 	616 800,00	620 000,00	100,52%
	fizycznych
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 	600 000,00	600 000,00	100,00%
	opłacany w formie karty podatkowej
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 800,00	20 000,00	119,05%
admin
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	na rok 2004
	Dział 		
	Rozdział	§	Treść	Przewidywane 	Kwoty ogółem	w tym zlecone	Zmiana w
	Wykonanie	%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 	125 317 262,00	130 552 500,00	104,18%
	podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
	 od spadków i darowizn oraz podatków i opłat 
	lokalnych
	0310	Podatek od nieruchomości	117 101 355,00	122 500 000,00	104,61%
	0320	Podatek rolny	149 712,00	170 000,00	113,55%
	0330	Podatek leśny	5 255,00	6 000,00	114,18%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 592 869,00	2 700 000,00	104,13%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	100,00%
	0370	Podatek od posiadania psów	52 993,00	1 500,00	2,83%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 145 735,00	1 160 000,00	101,25%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 055,00	5 000,00	98,91%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 000 000,00	93,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 328,00	10 000,00	27,53%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	326 221,00	400 000,00	122,62%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 	101 739,00	0,00	0,00%
	bieżących jednostek sektora finansów publicznych
admin
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	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 	3 657 214,00	4 005 000,00	109,51%
	jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
	ustaw
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 874 658,00	2 200 000,00	117,35%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 779 402,00	1 750 000,00	98,35%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	50 000,00
	 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 154,00	5 000,00	158,53%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 	64 094 305,00	78 900 862,19	123,10%
	budżetu państwa
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 915 953,00	68 495 009,00	142,95%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 178 352,00	10 405 853,19	64,32%
758	Różne rozliczenia	48 294 836,00	42 355 603,00	87,70%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla 	42 456 517,00	41 355 603,00	97,41%
	jednostek samorządu terytorialnego
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 456 517,00	41 355 603,00	97,41%
	75802	Część  podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	95 541,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 541,00	0,00	0,00%
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	4 670 492,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 670 492,00	0,00	0,00%
admin
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	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 072 286,00	1 000 000,00	93,26%
	0920	Pozostałe odsetki	1 072 286,00	1 000 000,00	93,26%
801	Oświata i wychowanie	3 033 908,00	2 860 000,00	94,27%
	80101	Szkoły podstawowe	33 623,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 469,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 	20 154,00	0,00	0,00%
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
	 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 	10 000,00	0,00	0,00%
	bieżących jednostek sektora finansów publicznych
	80104	Przedszkola	2 105 239,00	2 100 000,00	99,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 444,00	0,00	0,00%
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2 090 795,00	2 100 000,00	100,44%
	80110	Gimnazja	390 000,00	550 000,00	141,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 	150 000,00	550 000,00	366,67%
	(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 
	województw pozyskane z innych źródeł
	80130	Szkoły zawodowe	6 000,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 	6 000,00	0,00	0,00%
	bieżących jednostek sektora finansów publicznych
admin
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	80195	Pozostała działalność	499 046,00	210 000,00	42,08%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 	194 446,00	210 000,00	108,00%
	Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub 
	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 	32 000,00	0,00	0,00%
	bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 
	organami administracji rządowej
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 	272 600,00	0,00	0,00%
	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
851	Ochrona zdrowia	580 354,00	160 000,00	27,57%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 996,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	0,00	0,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 	20 996,00	0,00	0,00%
	jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
	85158	Izby wytrzeźwień	139 358,00	160 000,00	114,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	139 358,00	160 000,00	114,81%
852	Pomoc społeczna	11 228 310,00	6 185 000,00	6 185 000,00	55,08%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 	373 500,00	215 000,00	215 000,00	57,56%
	osoby pobierające niektóre świadczenia z 
	pomocy społecznej
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 	373 500,00	215 000,00	215 000,00	57,56%
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
	 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
admin
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	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 	6 027 445,00	3 743 000,00	3 743 000,00	62,10%
	ubezpieczenia społeczne
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 	6 027 445,00	3 743 000,00	3 743 000,00	62,10%
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
	 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 938 003,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 	1 938 003,00	0,00	0,00%
	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	525 098,00	235 000,00	235 000,00	44,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 	525 098,00	235 000,00	235 000,00	44,75%
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
	 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 645 473,00	1 680 000,00	1 680 000,00	102,10%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 	6 365,00	0,00	0,00%
	Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub 
	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 	1 639 108,00	1 680 000,00	1 680 000,00	102,49%
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
	 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 	306 731,00	312 000,00	312 000,00	101,72%
	opiekuńcze
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 	306 731,00	312 000,00	312 000,00	101,72%
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
	 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
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	85295	Pozostała działalność	412 060,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 	21 060,00	0,00	0,00%
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
	 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 	391 000,00	0,00	0,00%
	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki 	173 868,00	160 000,00	92,02%
	społecznej
	85305	Żłobki	163 389,00	160 000,00	97,93%
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	163 389,00	160 000,00	97,93%
	85334	Pomoc dla repatriantów	10 479,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 	10 479,00	0,00	0,00%
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
	 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 610,00	0,00	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	46 610,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 	46 610,00	0,00	0,00%
	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
900	Gospodarka komunalna i ochrona 	1 209 868,00	0,00	0,00%
	środowiska
admin
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	na rok 2004
	Dział 		
	Rozdział	§	Treść	Przewidywane 	Kwoty ogółem	w tym zlecone	Zmiana w
	Wykonanie	%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 667,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 667,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub	200 000,00	0,00	0,00%
	 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
	inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 670,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 653,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 	800 000,00	0,00	0,00%
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
	 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i	96 017,00	0,00	0,00%
	 zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz 
	innych zadań zleconych gminom ustawami
	90095	Pozostała działalność	69 531,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 	69 531,00	0,00	0,00%
	(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 
	województw pozyskane z innych źródeł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa 	70 069,00	0,00	0,00%
	narodowego
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 414,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 414,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	52 655,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	52 655,00	0,00	0,00%
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	Wykonanie	%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 	622 727,00	574 697,40	92,29%
	naturalne obszary i obiekty 
	chronionej przyrody
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	622 727,00	574 697,40	92,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 475,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	557 252,00	569 000,00	102,11%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub	5 697,40
	 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
	inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
926	Kultura fizyczna i sport	1 915 052,00	1 100 000,00	57,44%
	92601	Obiekty sportowe	1 880 443,00	1 100 000,00	58,50%
	0830	Wpływy z usług	1 237 126,00	1 100 000,00	88,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 931,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 	142 386,00	0,00	0,00%
	(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 
	województw pozyskane z innych źródeł
	92604	Instytucje kultury fizycznej	32 109,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 109,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00%
admin
Aplikacja wspomagająca ...   LBPP Advance	Strona 12 z  13

	Dochody Gminy
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	Razem:	272 910 900,00	280 245 536,59	6 878 168,00	102,69%
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