
Załącznik nr 1
do Uchwały nr X/124/2011 Rady Miejskiej w Krapkowic ach

z dnia 28.12.2011

w złotych

Dział Rozdz. § ŹRÓDŁA  DOCHODÓW

600 20 000             

60016 Drogi publiczne gminne 20 000                
0690 wpływy z róŜnych opłat  20 000                 

700 654 500           

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 654 500              
0470 wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 220 000               
0690 wpływy z róŜnych opłat  2 500                   

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

410 000               

0920 pozostałe odsetki 10 000                 
0970 wpływy z róŜnych dochodów 12 000                 

710 20 000             

71035 Cmentarze 20 000                

0490
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw

20 000                 

750 286 023           

75011 Urzędy wojewódzkie 192 623              

2010
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

192 573               

2360
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

50                        

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 36 000                
0830 wpływy z usług 1 000                   
0970 wpływy z róŜnych dochodów 35 000                 

75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 57 000                

2007
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budŜetu środków europejskich 57 000                 

75095 Pozostała działalno ść 400                     
0690 wpływy z róŜnych opłat  400                      

751 4 146               

75101 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 4 146                  

2010
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 146                   

752 1 500               

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500                  

2010
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 500                   

754 30 000             

75416 StraŜ gminna (miejska) 30 000                
0570 grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od osób fizycznych 30 000                 

756 30 017 005      

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznyc h 45 050                
0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 45 000                 

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50                        

75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innyc h jednostek organizacyjnych

10 716 553         

0310 podatek od nieruchomości 10 047 353          
0320 podatek rolny 168 000               
0330 podatek leśny 21 000                 
0340 podatek od środków transportowych 310 000               
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 150 000               
0690 wpływy z róŜnych opłat 200                      
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000                 

75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

4 826 300           

0310 podatek od nieruchomości 3 700 500            
0320 podatek rolny 245 000               

DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA

DOCHODY  BUDśETOWE  BIEśĄCE
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Plan na                   
2012 rok

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 
ORAZ SĄDOWNICTWA

OBRONA NARODOWA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD I NNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM
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0330 podatek leśny 800                      
0340 podatek od środków transportowych 200 000               
0360 podatek od spadków i darowizn 120 000               
0370 opłata od posiadania psów 3 000                   
0430 wpływy z opłaty targowej 37 000                 
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 500 000               
0690 wpływy z róŜnych opłat 7 000                   
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 000                 

75618
Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu terytorialnego na
podstawie ustaw

761 400              

0410 wpływy z opłaty skarbowej 500 000               

0490
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw

260 000               

0690 wpływy z róŜnych opłat 800                      
0920 pozostałe odsetki 600                      

75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu państwa 13 667 702         
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 12 917 702          
0020 podatek dochodowy od osób prawnych 750 000               

758 14 486 288      

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego 14 291 026         
2920 subwencje ogólne z budŜetu państwa 14 291 026          

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 13 689                
2920 subwencje ogólne z budŜetu państwa 13 689                 

75814 RóŜne rozliczenia finansowe 500                     
0920 pozostałe odsetki 500                      

75831 Część równowa Ŝąca subwencji ogólnej dla gmin 181 073              
2920 subwencje ogólne z budŜetu państwa 181 073               

801 1 430 899        

80101 Szkoły podstawowe 77 210                
0690 wpływy z róŜnych opłat 760                      

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

7 700                   

0830 wpływy z usług 4 000                   
0970 wpływy z róŜnych dochodów 300                      

2007
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budŜetu środków europejskich

64 450                 

80104 Przedszkola 528 989              
0690 wpływy z róŜnych opłat 399 554               
0970 wpływy z róŜnych dochodów 50                        

2007
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budŜetu środków europejskich

129 385               

80110 Gimnazja 12 900                
0690 wpływy z róŜnych opłat 400                      

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

5 000                   

0830 wpływy z usług 7 000                   
0970 wpływy z róŜnych dochodów 500                      

80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 3 800                  
0830 wpływy z usług 3 800                   

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 808 000              
0830 wpływy z usług 808 000               

851 542 000           

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 540 000              
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 540 000               

85195 Pozostała działalno ść 2 000                  

2010
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 000                   

852 5 893 270        

85203 Ośrodki wsparcia 640 430              
0830 wpływy z usług 160 000               
0970 wpływy z róŜnych dochodów 4 500                   

2010
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

465 000               

2310
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10 230                 

2360
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 700                      

POMOC SPOŁECZNA

RÓśNE ROZLICZENIA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

OCHRONA ZDROWIA
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85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 742 040           

0970 wpływy z róŜnych dochodów 40                        

2010
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 712 000            

2360
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 000                 

85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w
zajęciach w centrum integracji społecznej

33 000                

2010
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 000                   

2030
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin) 25 000                 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz enia emerytalne i rentowe 602 000              
0830 wpływy z usług 100 000               

2030
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin) 502 000               

85216 Zasiłki stałe 262 000              

2030
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin) 262 000               

85219 Ośrodki pomocy społecznej 345 500              
0970 wpływy z róŜnych dochodów 1 500                   

2030
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin) 344 000               

85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 99 300                
0830 wpływy z usług 72 000                 
0970 wpływy z róŜnych dochodów 3 200                   

2010
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24 000                 

2360
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100                      

85295 Pozostała działalno ść 169 000              

2030
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin) 169 000               

853 60 820             

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr awnych 53 820                
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 4 000                   
0970 wpływy z róŜnych dochodów 500                      

2320
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 49 320                 

85322 Fundusz Pracy 7 000                  

2440
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek
sektora finansów publicznych

7 000                   

900 169 348           
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 23 248                

2007
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budŜetu środków europejskich

23 248                 

90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska 130 000              

0690 wpływy z róŜnych opłat 130 000               
90095 Pozostała działalno ść 16 100                

0830 wpływy z usług 16 000                 
0920 pozostałe odsetki 100                      

921 25 000             

92116 Biblioteki 25 000                

2320
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

25 000                 

926 38 000             

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 38 000                
0830 wpływy z usług 15 000                 
0970 wpływy z róŜnych dochodów 23 000                 

53 678 799    

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Witold Ro Ŝałowski               

                              RAZEM  DOCHODY  BIEśĄCE

KULTURA FIZYCZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
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