
L.p. Dział Rozdział Paragraf Rodzaj nale Ŝności Kwota

1. 700 70005 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i 
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 59 984,12 zł            

0750 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 508 029,54 zł          

2. 754 75416 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od 
osób fizycznych 16 560,40 zł            

3. 756 75601 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej 6 164,40 zł              

4. 756 75615 0310 Podatek od nieruchomości 953 542,75 zł          

0320 Podatek rolny 581,80 zł                 

0330 Podatek leśny 41,00 zł                   

0340 Podatek od środków transportu 9,00 zł                     

5. 756 75616 0310 Podatek od nieruchomości 1 544 995,08 zł       

0320 Podatek rolny 103 520,76 zł          

0330 Podatek leśny 4 164,45 zł              

0340 Podatek od środków transportu 15 778,23 zł            

0360 Podatek od spadków i darowizn 2 752,10 zł              

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 511,00 zł                 

0560 Zaległości z podatków zniesionych -  zł                       
6. 756 75618 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych 
ustaw 4 434,30 zł              

7. 852 85203 2360 Dochody jednostek samorządu 
terytorialnegozwiązane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rzadowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami 8,92 zł                     

8. 852 85212 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, pobranych 
nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 8 260,09 zł              

852 85212 2360
Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami (zaliczka 
alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) 1 293 309,21 zł       
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852 85212 2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w 
tym wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, pobranych 
nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 21 080,72 zł            

9. 852 85214 0690 Wpływy z róŜnych opłat 8 198,45 zł              
852 85214 0920 Pozostałe odsetki 2 792,72 zł              
852 85214 2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w 
tym wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, pobranych 
nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 1 326,52 zł              

10. 852 85228 0830 Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 1 673,75 zł              
2360 Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami (usługi 
opiekuńcze) 8,16 zł                     

11. 852 85295 2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w 
tym wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, pobranych 
nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 95,20 zł                   

12. 854 85415 2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w 
tym wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, pobranych 
nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 14 108,22 zł            

Ogółem 4 571 930,89 zł       


