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PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA NA ROK 2021
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Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wpływy 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
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych,
związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Wpływy 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
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości
Wpływy 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
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy z pozostałych odsetek
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpływy z usług
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Wpływy z różnych dochodów
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego

Wartość
130 010,81
130 010,81
90 000,00

40 010,81
7 500,00
7 500,00
6 000,00
1 500,00
762 147,01
762 147,01
8 851,76
37 593,30
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520 000,00
1 600,00
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65 158,00
9 873,67
9 873,67
60,00
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1 554,00
1 554,00

17 834 376,35
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6 045 956,06
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287 534,83
123 605,46
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Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
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Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z pozostałych odsetek
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych dochodów
Przedszkola

166 537,00
10 000,00
58,00
2 000,00
320,00
3 083 454,29
2 134 147,84
331 618,06
9 599,59
171 429,00
11 000,00
400 000,00
4 094,80
15 500,00
6 065,00
165 500,00
30 000,00
10 000,00
100 000,00
25 000,00
500,00
8 534 966,00
8 414 966,00
120 000,00
8 006 485,00
6 486 654,00
6 486 654,00
1 477 454,00
1 477 454,00
42 377,00
10 000,00
32 377,00
534 243,00
1 479,00
279,00
1 200,00
385 264,00

0660

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

93 984,00

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

183 040,00

Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
Stołówki szkolne i przedszkolne
Wpływy z usług

108 000,00
240,00
147 500,00
147 500,00
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Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
Ośrodki pomocy społecznej
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z usług
Rodzina
Świadczenie wychowawcze
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),
związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego
pomoc państwa
w wychowywaniu
Świadczenia rodzinne,
świadczenie
z funduszu dzieci
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

153 863,00
2 000,00
2 000,00
12 000,00

12 000,00
21 519,00
21 519,00
95 540,00
95 540,00
19 304,00
1 000,00
18 304,00
3 500,00
3 500,00
12 067 106,16
9 213 665,00
400,00
5 000,00
9 208 265,00

2 367 730,00
150,00
4 000,00
9 000,00
2 354 580,00

10 668,00

10 668,00
475 043,16
72 000,00
60,00
386 783,24

2059
900
90019
0690
921
92109
0830

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
Wpływy z różnych opłat
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wpływy z usług
Razem:

16 199,92
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
39 632 377,00
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