
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R.

Bud żet na rok 2013

Załącznik nr 1 
do uchwały budżetowej na 2013 r.

DOCHODY Urząd

Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Rolnictwo i łowiectwo 753 260010
Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 750 00001010
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej
jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

6648 750 000

Dochody majątkowe 750 000

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

750 000

w tym:

Pozostała działalno ść 3 26001095
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

0750 3 260

Dochody bieżące 3 260

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę 33 780400
Dostarczanie wody 33 78040002
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

0750 33 780

Dochody bieżące 33 780

Transport i ł ączno ść 1 800600
Drogi publiczne gminne 1 00060016
Wpływy z usług0830 1 000

Dochody bieżące 1 000

Drogi wewn ętrzne 80060017
Wpływy z usług0830 800

Dochody bieżące 800

Gospodarka mieszkaniowa 534 950700
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 106 00070004
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

0750 85 000



Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Wpływy z usług0830 20 000

Pozostałe odsetki0920 1 000

Dochody bieżące 106 000

Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 428 95070005

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości0470 71 400

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

0750 6 300

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

0760 51 250

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

0770 300 000

Dochody bieżące 77 700

Dochody majątkowe 351 250

Administracja publiczna 179 948750
Urzędy wojewódzkie 177 74275011
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

2010 177 700

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360 42

Dochody bieżące 177 742

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 80675023
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

0750 976

Wpływy z różnych dochodów0970 830

Dochody bieżące 1 806

Pozostała działalno ść 40075095

Pozostałe odsetki0920 100

Wpływy z różnych dochodów0970 300

Dochody bieżące 400

Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 3 021751

Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 3 02175101
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

2010 3 021

Dochody bieżące 3 021

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 26 354 650756



Dział Rozdział
Nazwa Plan

§
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 00075601
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej

0350 40 000

Dochody bieżące 40 000

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

6 842 40075615

Podatek od nieruchomości0310 6 653 000

Podatek rolny0320 48 000

Podatek leśny0330 20 400

Podatek od środków transportowych0340 86 000

Podatek od czynności cywilnoprawnych0500 20 000

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0910 15 000

Dochody bieżące 6 842 400

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

5 381 10075616

Podatek od nieruchomości0310 3 277 000

Podatek rolny0320 557 000

Podatek leśny0330 6 500

Podatek od środków transportowych0340 728 000

Podatek od spadków i darowizn0360 90 000

Wpływy z opłaty targowej0430 400

Podatek od czynności cywilnoprawnych0500 550 000

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0910 50 000

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych2680 122 200

Dochody bieżące 5 381 100

Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu
terytorialnego na podstawie ustaw 788 75075618

Wpływy z opłaty skarbowej0410 60 000

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej0460 50 000

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych0480 196 000

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0490 458 500

Wpływy z różnych opłat0690 10 150

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat0910 5 000

Pozostałe odsetki0920 4 100

Wpływy z różnych dochodów0970 5 000

Dochody bieżące 788 750

Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud żetu państwa 13 302 40075621

Podatek dochodowy od osób fizycznych0010 12 702 400

Podatek dochodowy od osób prawnych0020 600 000

Dochody bieżące 13 302 400



Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

Różne rozliczenia 17 345 487758
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego 17 325 18975801

Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 17 325 189

Dochody bieżące 17 325 189

Różne rozliczenia finansowe 5 00075814

Pozostałe odsetki0920 5 000

Dochody bieżące 5 000

Część równowa żąca subwencji ogólnej dla gmin 15 29875831
Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 15 298

Dochody bieżące 15 298

Oświata i wychowanie 1 131 353801
Szkoły podstawowe 163 07880101
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

0750 110 790

Wpływy z usług0830 31 000

Wpływy z różnych dochodów0970 4 270

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2701 17 018

Dochody bieżące 163 078

Przedszkola 951 50780104

Wpływy z usług0830 180 607

Wpływy z różnych dochodów0970 770 900

Dochody bieżące 951 507

Gimnazja 16 66880110
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2701 16 668

Dochody bieżące 16 668

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 10080114
Wpływy z różnych dochodów0970 100

Dochody bieżące 100

Pomoc społeczna 5 559 400852
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 676 10085212

Pozostałe odsetki0920 3 000

Wpływy z różnych dochodów0970 20 000



Dział Rozdział
Nazwa Plan

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

2010 4 628 100

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360 25 000

Dochody bieżące 4 676 100

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

31 30085213

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

2010 12 300

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

2030 19 000

Dochody bieżące 31 300

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz enia emerytalne i rentowe 64 40085214
Wpływy z różnych dochodów0970 1 000

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

2030 63 400

Dochody bieżące 64 400

Zasiłki stałe 96 90085216
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)

2030 96 900

Dochody bieżące 96 900

Ośrodki pomocy społecznej 238 60085219
Wpływy z różnych dochodów0970 300

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

2030 238 300

Dochody bieżące 238 600

Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 24 50085228
Wpływy z usług0830 5 500

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

2010 19 000

Dochody bieżące 24 500

Pozostała działalno ść 427 60085295
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)

2030 427 600

Dochody bieżące 427 600

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 817 688853



Dział Rozdział
Nazwa Plan

§
Pozostała działalno ść 817 68885395
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2007 720 135

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2009 97 553

Dochody bieżące 817 688

Edukacyjna opieka wychowawcza 97 600854
Pomoc materialna dla uczniów 97 60085415
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)

2030 97 600

Dochody bieżące 97 600

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 378 566900
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 246 46690001
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

0750 217 366

Wpływy z usług0830 29 000

Pozostałe odsetki0920 100

Dochody bieżące 246 466

Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska 85 00090019

Wpływy z różnych opłat0690 85 000

Dochody bieżące 85 000

Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 00090020
Wpływy z opłaty produktowej0400 4 000

Dochody bieżące 4 000

Pozostała działalno ść 43 10090095
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

0750 25 000

Wpływy z usług0830 18 000

Pozostałe odsetki0920 100

Dochody bieżące 43 100

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500921
Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 50092109
Wpływy z usług0830 500

Dochody bieżące 500



Dział Rozdział
Nazwa Plan

§

53 192 003RAZEM DOCHODY



DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa Plan

Dochody bieżące 52 090 753

Dochody majątkowe 1 101 250

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 750 000

w tym:

53 192 003RAZEM DOCHODY


