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Plan

Dział § Źródło dochodów na 

2009 r.
1 2 3 4

I.Dochody bieŜące

600 Transport i łączność 75 318 

0690
Wpływy z róŜnych opłat                                                          
- opłata za zajęcie pasa drogowego 2 500

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących  
gmin(związków gmin), powiatów, samorządów 
województw,  pozyskane z innych źródeł- Projekt 
Rowerem z Grodkowa do Jesenika - Euroregion Pradziad 72 818

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 845 520 

0470
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i 
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 61 160

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw                                                                        
- opłata adiacencka 10 000

0750

Dochody z najmu i dzierŜawy skladników 
majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów  
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 110 000

0830 Wpływy z usług 1 607 360

0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 12 000

0920 Pozostałe odsetki 45 000

750 Administracja publiczna 164 288 

0690
Wpływy z róŜnych opłat                                                      
- opłata za materiały przetargowe 150

0830 Wpływy z usług 1 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 162 490 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zleconych ustawami 648

                                                                                              Rady Miejskiej w Grodkowie

Dochody budŜetu Gminy Grodków na 2009 r.
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751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 250 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 3 250

752 Obrona narodowa 1 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 1 000

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 25 000 

0570
Grzywny , mandaty i inne kary pienięŜne od osób 
fizycznych 24 000 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 1 000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17 291 534 

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 908 468 

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100 000

0310 Podatek od nieruchomości 5 658 920

0320 Podatek rolny 2 983 470

0330 Podatek leśny 79 100
0340 Podatek od środkow transportowych 558 700

0350
Podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 17 000

0360 Podatek od spadków i darowizn 26 000

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 73 000

0430 Wpływy z opłaty targowej 360 000

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 162 840

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 21 000

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300 000

0690
Wpływy z róŜnych opłat                                                      
- koszty upomnień 10 000
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0740 Wpływy z dywidend 14 036 

0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 19 000

758 RóŜne rozliczenia 16 285 511 

0920 Pozostałe odsetki 180 000

0970
Wpływy z róŜnych dochodów                                           
- rozliczenia z lat poprzednich 16 000

2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa w tym: 16 089 511

cześć oświatowa subwencji ogólnej 10 497 815 

część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 481 310 

część równowaŜąca subwencji ogólnej 110 386 

801 Oświata i wychowanie 274 854 

0690
Wpływy z róŜnych opłat                                                      
- opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu 225 500

0830 Wpływy z usług 28 800

2030

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(związków gmin) 20 554

851 Ochrona zdrowia 300 280 

0480
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 
sprzedaŜ alkoholu 300 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 280

852 Pomoc społeczna 7 491 094 

0830 Wpływy z usług 84 894 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
ustawami 6 405 000 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację z własnych zadań bieŜących gmin 
(związków gmin) 994 000 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zleconych ustawami 7 200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 200 

0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 200
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21 184 

0830 Wpływy z usług 5 184
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2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na  zadania 
bieŜące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 16 000

926 Kultura fizyczna i sport 3 250 

0750

Dochody z najmu i dzierŜwy skladników 
majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów  
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 3 250

Razem dochody bieŜące 43 785 283 

II.Dochody majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo 16 758 321

6208
Dotacje rozwojowe - Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 16 758 321

600 Transport i łączność 1 320 000

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin, powiatów, samorządów województw,  
pozyskane z innych źródeł- Terenowy Fundusz 
Ochrony Gruntów Rolnych 500 000

6330

Dotacje otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnycj własnych gmin 
(związków gmin)- Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych 820 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 680 000 

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
uŜytkowania wieczystego przysługującego osobom 
fizycznym w prawo własności 25 000

0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości 655 000

926 Kultura fizyczna i sport 2 466 000

6330

Dotacje otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnycj własnych gmin 
(związków gmin)- Program Rozwoju Bazy 
Sportowej WO 825 000

6330

Dotacje otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnycj własnych gmin 
(związków gmin)- Program MKiDN-Rozwój 
Infrastruktury Kultury 975 000

6330

Dotacje otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnycj własnych gmin 
(związków gmin)- Program Moje boisko Orlik 2012 666 000
Razem dochody majątkowe 21 224 321 

Dochody ogółem 65 009 604 


