
w złotych

Dotacje i 
środki na 

finans. wyd. 
na reaziz. 
zad. z udz. 
śr. art.. 5 

ust. 1 pkt 2 
i 3

Doch. zw. ze 
szczególny
m zasadami 
wykonania 

budżetu 
jednostki 

wynikające z 
odrębnych 

ustaw

Doch. 
związane z 
realizacją 
zadań z 
zakresu 

adm. 
rządowej i 

innych 
zleconych jst 
odrębnymi 
ustawami 

Doch. 
związane z 
realizacją 

zadań 
wykonywanyc

h na mocy 
porozumień z 

organami 
adm. 

rządowej 

Doch. 
związane z 
realizacją 
zadań w 

drodze umów 
lub 

porozumień 
między jst

Dotacje i 
środki na 

finans. wyd. 
na reaziz. 

zad. z udz. śr. 
art.. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3

Doch. zw. ze 
szczególnym 

zasadami 
wykonania 

budżetu 
jednostki 

wynikające z 
odrębnych 

ustaw

Doch. 
związane z 
realizacją 
zadań z 

zakresu adm. 
rządowej i 

innych 
zleconych jst 
odrębnymi 
ustawami

Doch. 
związane z 
realizacją 

zadań 
wykonywanyc

h na mocy 
porozumień z 

organami 
adm. 

Rządowe

Doch. 
związane z 
realizacją 
zadań w 

drodze umów 
lub 

porozumień 
między jst

Dotacje i 
środki 

przeznaczone 
na inwestycje

Dochody 
ze 
sprzedaży 
majątku

Dochody z 
tytułu 
przekształa
cenia 
prawa 
użytkowani
a 
wieczysteg
o w prawo 
własności

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

2010

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

020 Leśnictwo

02001 Gospodarka leśna

0690 Wpływy z różnych opłat

600 Transport i łączność 134 882 134 882

60016 Drogi publiczne gminne 134 882 134 882

0920 Pozostałe odsetki

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 
postaci pieniężnej 134 882 134 882

6330

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków 
gmin)

630 Turystyka 1 848 734 1 848 734 1 848 734

63003 Zadania w zakresie upowszechniania 
turystyki 1 848 734 1 848 734 1 848 734

6298

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

1 571 424 1 571 424 1 571 424

6299

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

277 310 277 310 277 310

700 Gospodarka mieszkaniowa 8 092 400 3 942 400 4 150 000 4 000 000 150 000

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki 
mieszkaniowej 3 477 400 3 477 400

0750

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

3 100 000 3 100 000

0920 Pozostałe odsetki

Plan na 
2010 rok

Dochody bieżące w tym:

Dział Rozdział § Nazwa

Dochody majątkowe w tym:
z tego:

w tym:

Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK



Dotacje i 
środki na 

finans. wyd. 
na reaziz. 
zad. z udz. 
śr. art.. 5 

ust. 1 pkt 2 
i 3

Doch. zw. ze 
szczególny
m zasadami 
wykonania 

budżetu 
jednostki 

wynikające z 
odrębnych 

ustaw

Doch. 
związane z 
realizacją 
zadań z 
zakresu 

adm. 
rządowej i 

innych 
zleconych jst 
odrębnymi 
ustawami 

Doch. 
związane z 
realizacją 

zadań 
wykonywanyc

h na mocy 
porozumień z 

organami 
adm. 

rządowej 

Doch. 
związane z 
realizacją 
zadań w 

drodze umów 
lub 

porozumień 
między jst

Dotacje i 
środki na 

finans. wyd. 
na reaziz. 

zad. z udz. śr. 
art.. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3

Doch. zw. ze 
szczególnym 

zasadami 
wykonania 

budżetu 
jednostki 

wynikające z 
odrębnych 

ustaw

Doch. 
związane z 
realizacją 
zadań z 

zakresu adm. 
rządowej i 

innych 
zleconych jst 
odrębnymi 
ustawami

Doch. 
związane z 
realizacją 

zadań 
wykonywanyc

h na mocy 
porozumień z 

organami 
adm. 

Rządowe

Doch. 
związane z 
realizacją 
zadań w 

drodze umów 
lub 

porozumień 
między jst

Dotacje i 
środki 

przeznaczone 
na inwestycje

Dochody 
ze 
sprzedaży 
majątku

Dochody z 
tytułu 
przekształa
cenia 
prawa 
użytkowani
a 
wieczysteg
o w prawo 
własności

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Plan na 
2010 rok

Dochody bieżące w tym:

Dział Rozdział § Nazwa

Dochody majątkowe w tym:
z tego:

w tym:

0970 Wpływy z różnych dochodów 377 400 377 400

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 615 000 465 000 4 150 000 4 000 000 150 000

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste nieruchomości 300 000 300 000

0490

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

15 000 15 000

0750

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

150 000 150 000

0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności

150 000 150 000 150 000

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości

4 000 000 4 000 000 4 000 000

0920 Pozostałe odsetki

750 Administracja publiczna 646 511 646 511 431 461 214 000

75011 Urzędy wojewódzkie 214 050 214 050 214 000

2010

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

214 000 214 000 214 000

2360

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

50 50

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 1 000 1 000

0690 Wpływy z różnych opłat

0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 1 000

75075 Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego 431 461 431 461 431 461

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 
postaci pieniężnej

0971 Wpływy z różnych dochodów

2708

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

431 461 431 461 431 461

75095 Pozostała działalność

0970 Wpływy z różnych dochodów



Dotacje i 
środki na 

finans. wyd. 
na reaziz. 
zad. z udz. 
śr. art.. 5 

ust. 1 pkt 2 
i 3

Doch. zw. ze 
szczególny
m zasadami 
wykonania 

budżetu 
jednostki 

wynikające z 
odrębnych 

ustaw

Doch. 
związane z 
realizacją 
zadań z 
zakresu 

adm. 
rządowej i 

innych 
zleconych jst 
odrębnymi 
ustawami 

Doch. 
związane z 
realizacją 

zadań 
wykonywanyc

h na mocy 
porozumień z 

organami 
adm. 

rządowej 

Doch. 
związane z 
realizacją 
zadań w 

drodze umów 
lub 

porozumień 
między jst

Dotacje i 
środki na 

finans. wyd. 
na reaziz. 

zad. z udz. śr. 
art.. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3

Doch. zw. ze 
szczególnym 

zasadami 
wykonania 

budżetu 
jednostki 

wynikające z 
odrębnych 

ustaw

Doch. 
związane z 
realizacją 
zadań z 

zakresu adm. 
rządowej i 

innych 
zleconych jst 
odrębnymi 
ustawami

Doch. 
związane z 
realizacją 

zadań 
wykonywanyc

h na mocy 
porozumień z 

organami 
adm. 

Rządowe

Doch. 
związane z 
realizacją 
zadań w 

drodze umów 
lub 

porozumień 
między jst

Dotacje i 
środki 

przeznaczone 
na inwestycje

Dochody 
ze 
sprzedaży 
majątku

Dochody z 
tytułu 
przekształa
cenia 
prawa 
użytkowani
a 
wieczysteg
o w prawo 
własności

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Plan na 
2010 rok

Dochody bieżące w tym:

Dział Rozdział § Nazwa

Dochody majątkowe w tym:
z tego:

w tym:

751
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

5 052 5 052 5 052

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 052 5 052 5 052

2010

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

5 052 5 052 5 052

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

2010

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 7 000 7 000

75412 Ochotnicze straże pożarne

6630

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

75416 Straż Miejska 7 000 7 000

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 
osób fizycznych 7 000 7 000

756

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem

30 188 926 30 188 926 720 000

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 28 500 28 500

0350
Podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej

28 500 28 500

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych

8 304 400 8 304 400

0310 Podatek od nieruchomości 8 000 000 8 000 000

0320 Podatek rolny 5 000 5 000

0330 Podatek leśny 42 400 42 400

0340 Podatek od środków transportowych 188 000 188 000

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 36 000 36 000

0690 Wpływy z różnych opłat

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 33 000 33 000



Dotacje i 
środki na 

finans. wyd. 
na reaziz. 
zad. z udz. 
śr. art.. 5 

ust. 1 pkt 2 
i 3

Doch. zw. ze 
szczególny
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realizacją 
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drodze umów 
lub 

porozumień 
między jst

Dotacje i 
środki na 

finans. wyd. 
na reaziz. 
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Doch. zw. ze 
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h na mocy 
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organami 
adm. 

Rządowe

Doch. 
związane z 
realizacją 
zadań w 

drodze umów 
lub 

porozumień 
między jst

Dotacje i 
środki 

przeznaczone 
na inwestycje

Dochody 
ze 
sprzedaży 
majątku
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tytułu 
przekształa
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prawa 
użytkowani
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o w prawo 
własności

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Plan na 
2010 rok

Dochody bieżące w tym:

Dział Rozdział § Nazwa

Dochody majątkowe w tym:
z tego:

w tym:

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w 
podatkach i opłatach lokalnych

75616

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

6 572 500 6 572 500

0310 Podatek od nieruchomości 4 400 000 4 400 000

0320 Podatek rolny 107 000 107 000

0330 Podatek leśny 2 500 2 500

0340 Podatek od środków transportowych 395 000 395 000

0360 Podatek od spadków i darowizn 225 000 225 000

0370 Opłata od posiadania psów 15 000 15 000

0390
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej 
w gminach posiadających status gminy 
uzdrowiskowej

270 000 270 000

0430 Wpływy z opłaty targowej 250 000 250 000

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 855 000 855 000

0690 Wpływy z różnych opłat

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 53 000 53 000

75618
Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw

1 250 000 1 250 000 720 000

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 530 000 530 000

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu 720 000 720 000 720 000

0690 Wpływy z różnych opłat

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 14 033 526 14 033 526

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 13 653 526 13 653 526

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 380 000 380 000

758 Różne rozliczenia 15 220 793 15 220 793

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 14 149 729 14 149 729

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 149 729 14 149 729

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 
gmin 782 814 782 814

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 782 814 782 814

75814 Różne rozliczenia finansowe 288 250 288 250

0920 Pozostałe odsetki 3 250 3 250

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)

285 000 285 000

801 Oświata i wychowanie 2 670 187 1 970 187 63 076 700 000 700 000

80101 Szkoły podstawowe 741 735 41 735 700 000 700 000

0690 Wpływy z różnych opłat
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Doch. 
związane z 
realizacją 
zadań w 

drodze umów 
lub 

porozumień 
między jst

Dotacje i 
środki 
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majątku
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Plan na 
2010 rok

Dochody bieżące w tym:

Dział Rozdział § Nazwa

Dochody majątkowe w tym:
z tego:

w tym:

0750

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

31 985 31 985

0830 Wpływy z usług 8 600 8 600

0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych

0920 Pozostałe odsetki

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 150 1 150

6330

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków 
gmin)

700 000 700 000 700 000

80104 Przedszkola 1 620 830 1 620 830 63 076

0750

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

2 652 2 652

0830 Wpływy z usług 1 554 589 1 554 589

0970 Wpływy z różnych dochodów 513 513

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego

63 076 63 076 63 076

80110 Gimnazja 26 170 26 170

0750

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

25 518 25 518

0970 Wpływy z różnych dochodów 652 652

80148 Stołówki szkolne 281 452 281 452

0830 Wpływy z usług 281 452 281 452

80195 Pozostała działalność

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)

2700

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

852 Pomoc społeczna 9 591 868 9 591 868 7 668 000

85203 Ośrodki wsparcia 360 250 360 250 360 000
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Dochody bieżące w tym:

Dział Rozdział § Nazwa

Dochody majątkowe w tym:
z tego:

w tym:

2010

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

360 000 360 000 360 000

2360

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

250 250

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjneego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

7 232 918 7 232 918 7 194 000

2010

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

7 194 000 7 194 000 7 194 000

2360

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

38 918 38 918

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierajace niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum 

31 000 31 000 3 000

2010

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

3 000 3 000 3 000

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)

28 000 28 000

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 967 000 967 000

2010

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

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)

967 000 967 000

85216 Zasiłki stałe 347 000 347 000

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)

347 000 347 000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 486 000 486 000

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)

486 000 486 000

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 167 700 167 700 111 000

0830 Wpływy z usług 56 400 56 400

2010

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

111 000 111 000 111 000
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związane z 
realizacją 
zadań w 

drodze umów 
lub 

porozumień 
między jst

Dotacje i 
środki 

przeznaczone 
na inwestycje

Dochody 
ze 
sprzedaży 
majątku

Dochody z 
tytułu 
przekształa
cenia 
prawa 
użytkowani
a 
wieczysteg
o w prawo 
własności

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Plan na 
2010 rok

Dochody bieżące w tym:

Dział Rozdział § Nazwa

Dochody majątkowe w tym:
z tego:

w tym:

2360

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

300 300

85295 Pozostała działalność

0970 Wpływy z różnych dochodów

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)

2700

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

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 600 562 600 562 447 802

85305 Żłobki 152 760 152 760

0830 Wpływy z usług 152 700 152 700

0970 Wpływy z różnych dochodów 60 60

85395 Pozostała działalność 447 802 447 802 447 802

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na 
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na 
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

2708

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

380 642 380 642 380 642

2709

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

67 160 67 160 67 160

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniów

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 610 000 150 000 460 000 460 000

90001 460 000 460 000 460 000

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
publicznych

460 000 460 000 460 000

90002 Gospodarka odpadami

2440
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
realizację zadań bieżących jednostek 
sektora finansów publicznych

90003 Oczyszczanie miast i wsi
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Dochody bieżące w tym:

Dział Rozdział § Nazwa

Dochody majątkowe w tym:
z tego:

w tym:

0970 Wpływy z różnych dochodów

90013 Schroniska dla zwierząt

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 
postaci pieniężnej

90020
Wpływy i wydatki związane z 
gromadzeniem środków z opłat 
produktowych

0400 Wpływy z opłaty produktowej

90095 Pozostała działalność 150 000 150 000

0690 Wpływy z różnych opłat

0730
Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek 
Skarbu Państwa lub spółek jednostek 
samorządu terytorialnego

150 000 150 000

0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 504 000 5 000 5 000 2 499 000 2 499 600

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

0970 Wpływy z różnych dochodów

92116 Biblioteki 5 000 5 000 5 000

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego

5 000 5 000 5 000

92195 Pozostała działalność 2 499 000 2 499 000 2 499 000

6298

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

2 499 000 2 499 000 2 499 000

926 Kultura fizyczna i sport 150 000 150 000

92604 Instytucje kultury fizycznej 150 000 150 000

0750

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

35 000 35 000

0830 Wpływy z usług 110 000 110 000

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 

0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 5 000

Razem: 72 270 915 62 613 181 879 263 720 000 7 887 052 0 68 076 9 657 734 4 347 734 0 0 0 0 1 160 000 4 000 000 150 000


