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Dział Wyszczególnienie Rozdział §
Planowana 

kwota

1 2 3 4 5

010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Infrastruktura wodociągowa                       

i sanitacyjna wsi

01010

- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych 

i innych jednostek organizacyjnych

0580 50 000,00

- środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 

(MZWiK w Kielcach)

6290 1 840 000,00

- środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł             

(środki PROW-budowa kanalizacji sanitarnej 

w msc.Jaworze)

6298 2 000 000,00

3 890 000,00

020 Leśnictwo

1. Gospodarka leśna 02001

- dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t,  lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze (obwody łowieckie)

0750 1 500,00

1 500,00

600 Transport i łączność

1. Drogi publiczne gminne 60016

- środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł             

(środki z RPO - budowa drogi w msc. 

Jaworze Siodła)

6298 1 266 893,00

1 266 893,00

700 Gospodarka mieszkaniowa   

1. Gospodarka gruntami i nieruchomośc. 70005

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie               

i użytkowanie wieczyste nieruchomości

0470 9 380,00
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- dochody z najmu i dzierżawy składn. 

majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t,  lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów                

o podobnym charakterze

0750 129 780,00

(czynsze lokalowe 54 174;                

czynsze mieszkaniowe 27 222;

dzierżawa gruntu 48 384)

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa 0760 530,00

  użytkowania wieczystego przysług. osobom   

fizycznym w prawo własności

- wpływy ze sprzed.  składnik. majatkowych 0870 2 941 000,00

- pozostałe odsetki 0920 400,00

- wpływy z różnych dochodów 0970 2 000,00

3 083 090,00

750 Administracja publiczna   

1. Urzędy wojewódzkie 75011

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 72 158,00

państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami

2360 1 000,00

73 158,00

2. Urzędy gmin 75023

- wpływy z usług 0830 500,00

- wpływy z różnych dochodów 0970 500,00

1 000,00

3. Pozostała działalność 75095

- wpływy z różnych dochodów 0970 2 000,00

76 158,00
751 Urzędy naczeln. organów władzy państw. 

kontroli i ochrony prawa oraz sądown.  

1. Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa

75101

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 2 103,00

państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zlecononych gminie ustawami

(prowadzenie stałego rejestru wyborców)
2 103,00

Ogółem dział 700

Ogółem dział 750

Ogółem dział 751
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756

1.Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych

75601

- podatek od działalności gospodarczej 0350 8 500,00

  osób fizycznych opłacany w formie

  karty podatkowej

- odsetki od nietermin. wpłat z tytułu 

podatków i opłat

0910 100,00

8 600,00

2.Wpływy z podat. rolnego, podatku 

leśnego, podatk. od czynności 

cywilnoprawn, podatków i opłat lokalnych 

od osób prawnych i innych jedn. organ. 

75615

- podatek od nieruchomości 0310 1 547 760,00

- podatek rolny 0320 4 420,00

- podatek leśny 0330 153 050,00

- podatek od środków transportowych 0340 6 585,00

- podatek od czynn. cywilnoprawnych 0500 5 000,00

- wpływy z różnych opłat 0690 800,00

- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. 

podatków i opłat

0910 5 000,00

1 722 615,00

3.Wpływy z podat. rolnego, podatku 

leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilnoprawnych 

oraz podatków i opłat lokalnych od os. fiz.

75616

- podatek od nieruchomości 0310 674 750,00

- podatek rolny 0320 169 950,00

- podatek leśny 0330 8 600,00

- podatek od środków transportowych 0340 246 100,00

- podatek od spadków i darowizn 0360 24 000,00

- opłata od posiadania psów 0370 500,00

- wpływy z opłaty targowej 0430 500,00

- podatek od czynności   cywilnoprawnych 0500 200 000,00

- wpływy z różnych opłat (wpł. za wpis do 

ewidenc.dział.gospod.-15000; wpł.z tyt. 

upomnień 5000)

0690 20 000,00

- odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i 0910 12 000,00

1 356 400,00

Dochody od os. prawnych,  od os. fiz. i od 

innych jedn. nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wyd. związane z ich poborem
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4.Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody j.s.t na podstawie ustaw

75618

- wpływy z opłaty skarbowej 0410 41 000,00

- wpływy  z opłaty eksploatacyjnej 0460 1 500,00

- wpływy z opłat  za wydawanie zezwoleń na 0480 170 000,00

   sprzedaż alkoholu

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieran. 

przez jst na podstawie odrębnych ustaw

0490 90 000,00

- wpływy z różnych opłat 0690 800,00

- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. 

podatków i opłat

0910 100,00

303 400,00

5.Udział gmin w podatkach stanowiąc. 

dochód budżetu państwa

75621

- podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 4 854 999,00

- podatek dochodowy od osób prawnych 0020 180 000,00

5 034 999,00
8 426 014,00

758 Różne rozliczenia  

1.Część oświat. subwen. ogólnej dla j.s.t 75801

- subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 9 141 938,00

2.Część wyrówn. subwen ogólnej dla gmin 75807

- subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 4 386 978,00

3.Różne rozliczenia finansowe 75814

- wpływy z dywident 0740 12 000,00

- pozostałe odsetki 0920 100 000,00

  (odsetki od  lokat) 112 000,00
13 640 916,00

801 Oświata i wychowanie 

1. Przedszkola 80104

- wpływy z różnych opłat 0690 40 000,00

- dotacje celowe otrzymane z gminy na  

zadania bieżące realiz. na podst.porozumień 

między j.s.t

2310 50 000,00

90 000,00

2. Dowożenie uczniów do szkół 80113

- wpływy z usług (wynajem autobusu) 0830 3 000,00

4. Pozostała działalność 80195

- dot. celowe otrz. z budż. państwa na realiz. 

własnych zadań bieżących gmin

2030 8 081,00

- środki na dofin.własnych zadań bieżąc. gmin 2708 50 657,00

58 738,00

151 738,00

Ogółem dział 756

Ogółem dział 758

Ogółem dział 801
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852 Pomoc społeczna
1. Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund.
aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe
z ubezp. społ.

85212

- odsetki od dotacji wykorzyst. niezgodnie           

z przezn. lub pobr.w nadm. wysokości

0900 2 000,00

- dot. celowe otrz. z budż. państwa na realiz.  

zadań bieżących z zakresu administ. rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2010 2 985 381,00

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami

2360 10 000,00

- wpł. ze zwrotów dot.wykorzyst. niezgodnie  

z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysok.

2910 6 000,00

3 003 381,00
2. Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świedczenia            
z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne

85213

- dot. celowe otrz. z budż. państwa na realiz.  

zadań bieżących z zakresu administ. rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2010 26 282,00

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezp.emeryt.i rentowe

85214

- odsetki od dotacji wykorzyst. niezgodnie           

z przezn. lub pobr.w nadm. wysokości

0900 100,00

- dot. celowe otrz. z budż. państwa na realiz.  

zadań bieżących z zakresu administ. rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2010 248 903,00

- dot. celowe otrz. z budż. państwa na realiz.  

własnych zadań bieżących gmin

2030 263 173,00

- wpł. ze zwrotów dot.wykorzyst. niezgodnie  

z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysok.

2910 1 000,00

513 176,00

4. Ośrodki pomocy społecznej 85219

- dot. celowe otrz. z budż. państwa na realiz.  

własnych zadań bieżących gmin

2030 144 434,00

5. Pozostała działalność 85295

- dot. celowe otrz. z budż. państwa na realiz.  

własnych zadań bieżących gmin

2030 110 971,00

3 798 244,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.

1. Pozostała działalność 85395

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 

Wspólnej Polityki Rolnej

2008 442 544,00

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 

Wspólnej Polityki Rolnej
2009 78 094,00

520 638,00Ogółem dział 853

Ogółem dział 852
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900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

1.Wpływy i wydatki związane z gromad. 

środków  z opł. produktow.

90020

- wpływy z opłaty produktowej 0400 1 000,00

1 000,00

926 Kultura fizyczna i sport

1. Pozostała działalność 92695

- wpływy z usług (wynajem hali) 0830 13 000,00

- środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł             

(środki PROW-budowa obiektów sportowo-

rekreacyjnych)

6298 500 000,00

513 000,00

Ogółem dział 900

Ogółem dział 926

OGÓŁEM DOCHODY 35 371 294,00


