
PLAN DOCHODÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 2010 ROK

Bud Ŝet na rok 2010

Załącznik nr 1
do uchwały budŜetowej na 2010r. 
 

DOCHODY

Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Rolnictwo i łowiectwo 19 700010

Pozostała działalno ść 19 70001095
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 19 700

dochody bieŜące 19 700

Transport i ł ączno ść 9 800600

Drogi publiczne gminne 9 80060016
Wpływy z usług0830 8 000
Pozostałe odsetki0920 500
Wpływy z róŜnych dochodów0970 1 300

dochody bieŜące 9 800

Gospodarka mieszkaniowa 1 722 300700

RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 128 50070004
Wpływy z róŜnych opłat0690 1 500
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 93 000

Wpływy z usług0830 32 000
Pozostałe odsetki0920 2 000

dochody bieŜące 128 500

Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 1 593 80070005
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości0470 83 000
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 800

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

0760 10 000

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania
wieczystego nieruchomości

0770 1 500 000

dochody bieŜące 83 800

dochody majątkowe 1 510 000

Administracja publiczna 224 620750

Urzędy wojewódzkie 172 30075011
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

2010 172 300

dochody bieŜące 172 300
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 51 02075023
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 990

Pozostałe odsetki0920 9 530
Wpływy z róŜnych dochodów0970 40 500

dochody bieŜące 51 020

Pozostała działalno ść 1 30075095
Pozostałe odsetki0920 900
Wpływy z róŜnych dochodów0970 400

dochody bieŜące 1 300

Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 2 788751

Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 2 78875101
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

2010 2 788

dochody bieŜące 2 788

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 19 681 810756

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 00075601
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej

0350 35 000

dochody bieŜące 35 000

Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób  prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

4 749 90075615

Podatek od nieruchomości0310 4 570 000
Podatek rolny0320 32 000
Podatek leśny0330 14 000
Podatek od środków transportowych0340 70 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych0500 10 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0910 15 000
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych2680 38 900

dochody bieŜące 4 749 900

Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych

4 075 30075616

Podatek od nieruchomości0310 2 180 000
Podatek rolny0320 360 000
Podatek leśny0330 4 000
Podatek od środków transportowych0340 500 000
Podatek od spadków i darowizn0360 40 000
Wpływy z opłaty targowej0430 300
Podatek od czynności cywilnoprawnych0500 850 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0910 30 000
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych2680 111 000

dochody bieŜące 4 075 300
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu
terytorialnego na podstawie ustaw 770 17775618

Wpływy z opłaty skarbowej0410 65 000
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej0460 80 000
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu0480 165 000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0490 420 000

Wpływy z róŜnych opłat0690 30 177
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0910 10 000

dochody bieŜące 770 177

Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu państwa 10 050 08375621
Podatek dochodowy od osób fizycznych0010 9 700 083
Podatek dochodowy od osób prawnych0020 350 000

dochody bieŜące 10 050 083

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nale Ŝności bud Ŝetowych 1 35075647
Wpływy z róŜnych dochodów0970 1 350

dochody bieŜące 1 350

RóŜne rozliczenia 14 078 451758

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego 14 033 45175801
Subwencje ogólne z budŜetu państwa2920 14 033 451

dochody bieŜące 14 033 451

RóŜne rozliczenia finansowe 45 00075814
Pozostałe odsetki0920 45 000

dochody bieŜące 45 000

Oświata i wychowanie 2 135 350801

Szkoły podstawowe 1 832 45080101
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 93 960

Wpływy z usług0830 25 200
Wpływy z róŜnych dochodów0970 3 290
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych

6260 610 000

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

6630 1 100 000

dochody bieŜące 122 450

dochody majątkowe 1 710 000

Przedszkola 263 20080104
Wpływy z róŜnych dochodów0970 263 200

dochody bieŜące 263 200

Gimnazja 19 20080110
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł

2707 19 200

dochody bieŜące 19 200
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Dowo Ŝenie uczniów do szkół 20 50080113
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 20 500

dochody bieŜące 20 500

Pomoc społeczna 5 184 500852
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 786 10085212

Pozostałe odsetki0920 5 000
Wpływy z róŜnych dochodów0970 26 000
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

2010 4 755 100

dochody bieŜące 4 786 100

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osob y pobierajace niektóre
swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczen ia rodzinne oraz za osoby
uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spol ecznej

27 40085213

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin (związków gmin)

2030 27 400

dochody bieŜące 27 400

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz enia emerytalne i rentowe 67 50085214
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin (związków gmin)

2030 67 500

dochody bieŜące 67 500

Zasiłki stałe 121 40085216
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin (związków gmin)

2030 121 400

dochody bieŜące 121 400

Ośrodki pomocy społecznej 175 10085219
Wpływy z róŜnych dochodów0970 200
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin (związków gmin)

2030 174 900

dochody bieŜące 175 100

Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 7 00085228
Wpływy z usług0830 3 500
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

2010 3 500

dochody bieŜące 7 000

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 170 634853

Pozostała działalno ść 170 63485395
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej2008 145 039
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej2009 25 595

dochody bieŜące 170 634

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 83 700900

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 40 15090001
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Dział Rozdział
Nazwa Plan

§
Wpływy z usług0830 40 000
Pozostałe odsetki0920 150

dochody bieŜące 40 150

Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 00090020
Wpływy z opłaty produktowej0400 1 000

dochody bieŜące 1 000

Pozostała działalno ść 42 55090095
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 20 000

Wpływy z usług0830 18 000
Pozostałe odsetki0920 50
Wpływy z róŜnych dochodów0970 4 500

dochody bieŜące 42 550

43 313 653RAZEM DOCHODY
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