
Załącznik nr 1

do zarządzenia nr II/11/07

Wójta Gminy Sulików

z dnia 14 lutego 2007 roku

Dział Rozdz. Par. Treść Plan w zł

600 Transport i łączność 60 000          

60014 Drogi publiczne powiatowe 60 000          

2320 Dotacje celowe otrzymane z  powiatu na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000          

700 Gospodarka mieszkaniowa 153 644        

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 153 644        

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 

i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 555            

0690 Wpływy z różnych opłat 200               

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 800               

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 143 389        

0920 Pozostałe odsetki 500               

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200            

750 Administracja publiczna 62 283          

75011 Urzędy wojewódzkie 57 719          

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami 56 769          

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji  

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 950               

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 564            

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK



0920 Pozostałe odsetki 4 064            

0970 Wpływy z różnych dochodów 500               

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 954               

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa 954               

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami 954               

752 Obrona narodowa 500               

75212 Pozostałe wydatki obronne 500               

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami 500               

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 700               

75414 Obrona cywilna 700               

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami 700               

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 792 294     

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych 2 135 200     

0310 Podatek od nieruchomości 2 000 000     

0320 Podatek rolny 100 000        

0330 Podatek leśny 16 000          

0340 Podatek od środków transportowych 6 200            

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 6 000            



0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat 7 000            

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od spadków i darowizn, podatku od 

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 

lokalnych od osób fizycznych 810 000        

0310 Podatek od nieruchomości 350 000        

0320 Podatek rolny 350 000        

0330 Podatek leśny 2 800            

0340 Podatek od środków transportowych 37 000          

0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000            

0370 Podatek od posiadania psów 3 200            

0430 Wpływy z opłaty targowej 10 000          

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000          

0690 Wpływy z różnych opłat 4 000            

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat 8 000            

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

ustaw 276 100        

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 000          

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 200 000        

0480 Wpływy  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 47 000          

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw 2 100            

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa 2 570 994     

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 569 994     

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000            

758 Różne rozliczenia 3 429 492     

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 2 999 646     

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 999 646     

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 429 846        



2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 429 846        

801 Oświata i wychowanie 4 428            

80101 Szkoły podstawowe 970               

0920 Pozostałe odsetki 280               

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

pieniężnej 300               

0970 Wpływy z różnych dochodów 390               

80104 Przedszkola 3 158            

0830 Wpływy z usług 3 050            

0920 Pozostałe odsetki 50                 

0970 Wpływy z różnych dochodów 58                 

80110 Gimnazja 300               

0920 Pozostałe odsetki 100               

0970 Wpływy z różnych dochodów 200               

852 Pomoc społeczna 2 584 270     

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego 2 010 050     

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami 2 010 000     

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji  

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50                 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 11 000          

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami 11 000          

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 404 000        

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na



realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami 119 000        

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) 285 000        

85219 Ośrodki pomocy społecznej 100 220        

0920 Pozostałe odsetki 150               

0970 Wpływy z różnych dochodów 70                 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) 100 000        

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 000          

0830 Wpływy z usług 11 000          

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami 14 000          

85295 Pozostała działalność 34 000          

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) 34 000          

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200               

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat produktowych 200               

0400 Wpływy z opłaty produktowej 200               

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 482 351        

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 482 351        

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

(związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 475 430        

6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin (związków gmin) 6 921            

926 Kultura fizyczna i sport 5 043 683     



92601 Obiekty sportowe 4 860 808     

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

(związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 288 952     

6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin (związków gmin) 571 856        

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 182 875        

6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i

zakupów inwestycyjnych 182 875        

Razem 17 614 799   


