
Załącznik nr 1

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2019 rok

w złotych

Dział Rozdz. § ŹRÓDŁA  DOCHODÓW

010 1 000

01095 1 000

2010

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

1 000

630 38 126

63003 38 126

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

budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

38 126

700 698 050

70005 698 050

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 50

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000

0690 Wpływy z różnych opłat 10 000

0750

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 

480 000

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 000

710 18 000

71035 18 000

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw
18 000

750 298 888

75011 297 038

2010

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

296 938

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
100

75023 1 750

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 750

75095 100

0690 Wpływy z różnych opłat 100

751 4 721

75101 4 721

2010

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 

4 721

752 1 200

75212 1 200

2010

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 

1 200

754 16 200

75414 9 200

2010

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 

9 200

75416 7 000

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 7 000

756 39 688 756

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

DOCHODY  BUDŻETOWE  BIEŻĄCE

GMINY  KRAPKOWICE  NA  2019  ROK

Plan na                   

2019 rok

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

TURYSTYKA

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Cmentarze

Straż gminna (miejska)

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

OBRONA NARODOWA

Urzędy wojewódzkie

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Pozostała działalność

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Pozostałe wydatki obronne

Obrona cywilna



Dział Rozdz. § ŹRÓDŁA  DOCHODÓW
Plan na                   

2019 rok

75601 40 000

0350
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty

podatkowej
40 000

75615 11 890 000

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 11 400 000

0320 Wpływy z podatku rolnego 150 000

0330 Wpływy z podatku leśnego 45 000

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 220 000

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 60 000

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000

75616 5 117 300

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 700 000

0320 Wpływy z podatku rolnego 300 000

0330 Wpływy z podatku leśnego 700

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 110 000

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 60 000

0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 2 100

0430 Wpływy z opłaty targowej 15 000

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 900 000

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 500

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000

75618 650 200

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 330 000

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw
320 000

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200

75621 21 991 256

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 691 256

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 300 000

758 17 086 239

75801 16 155 834

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 155 834

75814 340 207

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 335 207

75831 155 717

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 155 717

75864 434 481

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

budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

434 481

801 2 000 000

80104 1 080 000

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 180 000

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 000

0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
680 000

80148 920 000

0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu

wychowania przedszkolnego
515 000

0830 Wpływy z usług 405 000

851 450 000

85154 450 000

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 450 000

852 3 540 500

85202 150 000

0830 Wpływy z usług 150 000

85203 1 810 500

0750

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 

2 000

0830 Wpływy z usług 220 000

POMOC SPOŁECZNA

OCHRONA ZDROWIA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

RÓŻNE ROZLICZENIA

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

ustaw

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Przedszkola

Stołówki szkolne i przedszkolne

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Różne rozliczenia finansowe

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego

Funduszu Społecznego

Domy pomocy społecznej

Ośrodki wsparcia



Dział Rozdz. § ŹRÓDŁA  DOCHODÓW
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2019 rok

2010

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 

1 588 000

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
500

85213 45 000

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
45 000

85214 382 000

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
382 000

85216 397 000

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
397 000

85219 360 000

2010

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 

2 000

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
358 000

85228 151 000

0830 Wpływy z usług 90 000

2010

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 

60 000

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1 000

85230 245 000

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
245 000

853 66 820

85311 60 820

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4 500

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000

2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
55 320

85322 6 000

2440
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek

sektora finansów publicznych
6 000

855 13 919 000

85501 8 609 000

2060

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 dzieci

8 609 000

85502 4 897 000

2010

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 

4 827 000

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
70 000

85504 392 000

2010

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 

392 000

85513 21 000

2010

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 

21 000

RODZINA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ośrodki pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pomoc w zakresie dożywiania

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zasiłki stałe

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Fundusz Pracy

Świadczenia wychowawcze

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

Wspieranie rodziny

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków

dla opiekunów
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2019 rok

900 3 089 500

90002 2 907 500

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw
2 900 000

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500

90019 180 000

0690 Wpływy z różnych opłat 140 000

2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
40 000

90095 Pozostała działalność 2 000

0830 Wpływy z usług 2 000

921 30 000

92116 30 000

2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
30 000

926 21 000

92601 1 000

0830 Wpływy z usług 1 000

92605 20 000

0830 Wpływy z usług 20 000

80 968 000                              RAZEM  DOCHODY  BIEŻĄCE

KULTURA FIZYCZNA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Biblioteki

Obiekty sportowe

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Gospodarka odpadami


