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Załącznik nr  1                                                                                                                 
do projektu Uchwały Nr ______  
Rady Miejskiej w Drawsku 
Pomorskim z dnia ________ roku

Dochody bud żetu gminy Drawsko Pomorskie w 2020r.
w złotych

§ Nazwa Plan ogółem

3 4 5

Pozostała działalno ść 12 000,00

bieżące
Leśnictwo 12 000,00

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

12 000,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i 
wod ę

31 564,00

0830 Wpływy z usług 31 564,00

Dostarczanie wody 31 564,00

Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 564 100,00

Gospodarka mieszkaniowa 564 100,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 100,00

0550
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości

161 000,00

Działalno ść usługowa 111 500,00

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

400 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00

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

90 000,00

Cmentarze 111 500,00

0830 Wpływy z usług 8 000,00

2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej

13 500,00

Urzędy wojewódzkie 149 909,00

Administracja publiczna 164 909,00

0830 Wpływy z usług 15 000,00

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

149 909,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00

Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 
ochrony prawa

3 545,00

Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz s ądownictwa

3 545,00



754

75416

756

75601

75615

75616

75618

Straż gminna (miejska) 31 000,00

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

3 545,00

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 31 000,00

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

1 000,00

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

30 000,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 00 0,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej 
oraz wydatki zwi ązane z ich poborem

38 927 489,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 16 300 000,00

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

5 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od 
czynno ści cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

17 058 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 140 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 457 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 137 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 4 000,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 247 406,00

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

20 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynno ści cywilno-
prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych

6 386 812,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 1 120 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 9 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 280 000,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 25 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 641 406,00

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

1 487 000,00

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

10 000,00

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

14 000,00

0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych

460 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 370 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 460 000,00

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

190 000,00

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 000,00
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0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 
kosztów upomnień

2 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 490 677,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00

Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud żetu 
państwa

13 990 677,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorz ądu terytorialnego

11 678 504,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 500 000,00

Różne rozliczenia 16 758 000,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 194 304,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 678 504,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 194 304,00

Różne rozliczenia finansowe 25 800,00

Część równowa żąca subwencji ogólnej dla gmin 859 392,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 800,00

Szkoły podstawowe 69 000,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 859 392,00

Oświata i wychowanie 1 532 000,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 52 000 ,00

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

69 000,00

Przedszkola 580 000,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)

52 000,00

Inne formy wychowania przedszkolnego 10 000,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 120 000,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)

460 000,00

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

220 000,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)

10 000,00

Stołówki szkolne i przedszkolne 821 000,00

Domy pomocy społecznej 60 000,00

0830 Wpływy z usług 601 000,00

Pomoc społeczna 999 905,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob y 
pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
oraz za osoby uczestnicz ące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej

26 005,00

0830 Wpływy z usług 60 000,00
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0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)

26 005,00

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

121 100,00

Zasiłki stałe 240 000,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)

121 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 800,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)

240 000,00

Ośrodki pomocy społecznej 218 800,00

Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 60 000,00

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

3 000,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)

211 000,00

0830 Wpływy z usług 60 000,00

Pomoc w zakresie do żywiania 270 000,00

Pozostała działalno ść 4 000,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)

270 000,00

Świadczenie wychowawcze 21 653 500,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4 000,00

Rodzina 28 681 300,00

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

21 600 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 500,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 800,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

50 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 432 800,00

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

6 380 000,00
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2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

15 000,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

34 000,00

Wspieranie rodziny 540 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob y 
pobieraj ące niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z 
przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby pobieraj ące zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustal eniu i 
wypłacie zasiłków dla opiekunów

55 000,00

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

540 000,00

Gospodarka odpadami komunalnymi 3 181 000,00

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

55 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 343 000,00

Oczyszczanie miast i wsi 100 000,00

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

3 181 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00

0830 Wpływy z usług 100 000,00

0830 Wpływy z usług 3 000,00

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

25 000,00

Pozostałe działania zwi ązane z gospodark ą odpadami 21 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00

Pozostała działalno ść 13 000,00

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

18 000,00

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

3 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00

0830 Wpływy z usług 5 000,00

Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 40 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00

Pozostała działalno ść 5 500,00

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

40 000,00

Kultura fizyczna 5 500,00

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

5 500,00
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bieżące razem: 91 205 812,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

0,00

majątkowe
Transport i ł ączno ść 180 000,00

6258

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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

180 000,00

Drogi publiczne gminne 180 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 738 000,00

Gospodarka mieszkaniowa 738 000,00

0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności

38 000,00

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

700 000,00

majątkowe razem: 918 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

180 000,00

Ogółem: 92 123 812,00

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

180 000,00


