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Załącznik nr 1 do projektu Uchwały 

Nr _________/2017 Rady Miejskiej w 

Drawsku Pomorskim  z dnia __ 

grudnia 2017 roku

                       w złotych 

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2018r.

§ Nazwa Plan ogółem

3 4 5

Pozostała działalność 10 000,00

bieżące

Leśnictwo 10 000,00

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

10 000,00

Gospodarka mieszkaniowa 480 095,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 095,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 480 095,00

0550
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości
225 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00

Cmentarze 66 500,00

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

244 000,00

Działalność usługowa 66 500,00

0830 Wpływy z usług 11 000,00

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

42 000,00

Urzędy wojewódzkie 120 600,00

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 

z organami administracji rządowej

13 500,00

Administracja publiczna 130 600,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 000,00

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

120 600,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00

0830 Wpływy z usług 7 000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa
3 343,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
3 343,00
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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

3 343,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41 500,00

0570
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 

pieniężnych od osób fizycznych
40 000,00

Straż gminna (miejska) 41 500,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 200,00

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień
1 500,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

33 030 426,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 15 348 395,00

0350
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
4 200,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 

od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 

lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych

15 943 395,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 120 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 320 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 

od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-

prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych

5 112 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 135 000,00

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat
20 000,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 600 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 700 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 4 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 350 000,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 24 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 22 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 380 000,00

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień
12 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 300 000,00

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat
20 000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

ustaw

1 248 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 350 000,00

0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych
418 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw

180 000,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa
10 722 831,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 522 831,00
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0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 200 000,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego
10 457 847,00

Różne rozliczenia 14 298 700,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 457 847,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 844 535,00

Różne rozliczenia finansowe 700,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 844 535,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 995 618,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 995 618,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 67 770,00

Oświata i wychowanie 1 573 846,00

0660
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego
110 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

67 770,00

Przedszkola 579 872,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

469 872,00

Przedszkola specjalne 37 650,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

37 650,00

Inne formy wychowania przedszkolnego 13 554,00

Gimnazja 19 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

13 554,00

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu wychowania 

przedszkolnego

270 000,00

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

19 000,00

Stołówki szkolne i przedszkolne 856 000,00

0830 Wpływy z usług 586 000,00

Pomoc społeczna 1 014 674,00

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

43 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej.

73 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

30 000,00
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0830 Wpływy z usług 80 000,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
149 000,00

Zasiłki stałe 256 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

69 000,00

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień
174,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

256 000,00

Ośrodki pomocy społecznej 190 674,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00

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

1 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

187 000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29 000,00

Pomoc w zakresie dożywiania 317 000,00

0830 Wpływy z usług 29 000,00

Świadczenie wychowawcze 10 008 200,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

317 000,00

Rodzina 15 998 316,00

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

10 003 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień
116,00

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

5 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 990 116,00

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

5 945 000,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami

35 000,00

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

10 000,00
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 636 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw

2 315 000,00

Gospodarka odpadami 2 318 000,00

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień
3 000,00

Oczyszczanie miast i wsi 135 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00

0830 Wpływy z usług 135 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 60 000,00

0830 Wpływy z usług 3 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 

opłat i kar za korzystanie ze środowiska
60 000,00

0830 Wpływy z usług 120 000,00

Pozostała działalność 120 000,00

Pozostała działalność 5 030,00

Kultura fizyczna 5 030,00

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

5 030,00

dochody bieżące razem: 69 289 030,00

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

dochody majątkowe

Transport i łączność 1 000 000,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

1 000 000,00

Drogi publiczne gminne 1 000 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 811 000,00

Gospodarka mieszkaniowa 811 000,00

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 

własności

5 000,00

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
806 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 300 000,00

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 

2 300 000,00

6257

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

2 300 000,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 300 000,00

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 

2 300 000,00

dochody majątkowe razem: 4 111 000,00



2 300 000,00

Dochody ogółem: 73 400 030,00

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 

2 300 000,00

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 


