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 Załącznik Nr 1 
 do Uchwały Nr XXXI/209/09 

Rady Gminy Bukowsko 
z dnia 16 grudnia 2009 roku 

   
 

Dochody budŜetu Gminy Bukowsko  na 2010 rok 
 

Lp. Dział Nazwa – Treść  
1 2 3 4 

1. 020 Leśnictwo 126 000,- 

  w tym dochody bieŜące: 126 000,- 
  – 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 
w tym dochody majątkowe: 
- wpływy ze sprzedaŜy wyrobów  
 

6 000,- 
 
 
 

120 000,- 

2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę 
w tym dochody bieŜące: 
- wpływy z usług dostarczania wody 
 

112 500,- 
 

112 500,- 

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 293 500,- 

  w tym dochody bieŜące:  
  – wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste 

nieruchomości  
163 000,- 

  – 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  
- pozostałe odsetki  
 
w tym dochody majątkowe: 

130 000,- 
 
 

500,- 

  – wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych  1 000 000,- 
    

4. 600 Transport i Łączność 38 000,- 

  w tym dochody bieŜące:  
  - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na 

podstawie porozumień między jst 
38 000,- 

    
5. 750 Administracja publiczna 74 555,00 

  w tym dochody bieŜące:  
  - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących               

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami) 

64 443,00 

  – dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań 
bieŜących gmin 

112,00 

    
  - pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym 10 000,00 
    

6. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

868,00 

  w tym dochody bieŜące:  
  – dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami  

868,00 

    
7. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
2 135 249,- 

  w tym dochody bieŜące:  
  – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  981 149,- 
  – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  5 000,- 
  – podatek od nieruchomości  660 000,- 
  – podatek rolny  130 000,- 
  – podatek leśny  80 000,- 
  – podatek od środków transportowych  130 000,- 
  – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 

karty podatkowej  
7 100,- 
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  – podatek od spadków i darowizn  25 000,- 
  – wpływy z opłaty skarbowej  20 000,- 
  – wpływy z opłaty targowej  5 000,- 
  – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu  50 000,- 
  – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  za wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej 

2 000,- 

  – podatek od czynności cywilnoprawnych  35 000,- 
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  5 000,- 
    

8. 758 RóŜne rozliczenia 8 084 571,00 

  w tym dochody bieŜące:  
  – subwencje ogólne 8 084 571,00 
     w tym:  
     – część oświatowa  4 422 936,00 
     – część równowaŜąca   242 378,00 
     – część wyrównawcza   

 
3 419 257,00 

9. 801 Oświata i wychowanie 461 000,00 
  - dochody majątkowe  
  Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst 
461 000,00 

    
10. 852 Pomoc społeczna 2 600 660,00 

  w tym dochody bieŜące:  
 85203 – dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami  

352 800,00 

 85212 – dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami  
 
- wpływy z róŜnych dochodów –udział Gminy z tytułu ściągniętych naleŜności 
z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej  

2 043 700,00 
 
 
 
 

10 000,00 
  

85213 
 
– dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami  
– dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań 
bieŜących gmin 

 
3 860,00 

 
 
 

4 200,00 
 85214 – dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań 

bieŜących gmin  
54 300,00 

 85216 – dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań 
bieŜących gmin 

38 900,00 

 85219 – dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań 
bieŜących gmin  

64 500,00 

 85228 – dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami  

23 400,00 

  – wpływy z usług  opiekuńczych 5 000,00 
    

11. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 1 240 192,- 

  w tym:  
dochody bieŜące: 

 

  - wpływy z usług – wywóz odpadów 
- wpływy z opłaty produktowej 
dochody majątkowe: 

230 192,- 
10 000,- 

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

1 000 000,- 

  /Sektorowy Program Operacyjny – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 z działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” 

 

RAZEM 16 167 095,- 

 


