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ul. M ickiewlcza 2 a 

ZaIqcznik Nr 1 do uzasadnienia 
do proj ektu budzetu na 2013 r. 

DOCHODY BUDZETU GMINY LAN-CUT 
NA 2013 ROK 

Dzial Nazwa dzialu, rozdzialu Przewidywane Plan na 2013 rok % 
Rozdzial wykonanie 

w 2012 r. 
1. 
700 Gospodarka 421.200,00 431.200,00 102,4 

rnieszkaniowa 
70005 Gospodarka gruntami 421 .200,00 431.200,00 102,4 

i nieruchomosciami 
a) dochody biez'tce 421.200,00 431.200,00 102,4 
wtym: 
- wplywy z oplat za 6.000,00 6.000,00 100,0 
wieczyste uzytkowanie 
- dochody z naJmu 1 290.000,00 295 .000,00 101,7 
dzierzawy skladnik6w 
maj'ttkowy 
- wplywy z uslug 125.000,00 130.000,00 104,0 
- odsetki od 200,00 200,00 100,0 
nieterminowych wplat 

2. 
710 Dzialalnosc uslugowa 35.000,00 35.000,00 100,0 
71014 Opracowania 35 .000,00 35 .000,00 100,0 

geodezyjne 
i kartograficzne 
a) dochody biez'tce 35.000,00 35.000,00 100,0 
wtym: 
- wplywy z oplat za 35.000,00 35.000,00 100,0 
rozgraniczenia grunt6w 

3. 
720 Inforrnatyka 30.687,00 470.647,00 1533,7 
72095 Pozostala dzialainosc 30.687,00 470.647,00 1533,7 

a) dochody maj'ttkowe 30.687,00 470.647,00 1533,7 
- dotacja ze srodk6w 30.687 ,00 470.647 ,00 1533,7 
unijnych- program 
PSeAP - Podkarpacki 
System e-Administracji 
Publicznej 
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4. 
750 	 Administracja 127.293,00 128.773,00 101,2 

publiczna 
75011 	 Urzttdy wojew6dzkie 126.784,00 127.973,00 100,9 

a) dochody biezqce 126.784,00 127.973,00 100,9 
wtym: 
- dotacje celowe na 126.784,00 127.973,00 100,9 
zadania zlecone 

75045 	 Kwalifikacja wojskowa 509,00 800,00 157,2 
a) dochody biezqce 509,00 800,00 157,2 
- dotacje celowe na 509,00 800,00 157,2 
zadania zlecone 

5. 
751 	 Urz~dy naczelnych 3.530,00 3.545,00 100,4 

organow wtadzy 
panstwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz 
s~downictwa 

75101 	 Urzttdy naczelnych 3.530,00 3.545,00 100,4 
organ6w wladzy 
panstwowej, kontroli i 
ochrony prawa 
a) dochody biezqce 3.530,00 3.545,00 100,4 
wtym: 
- dotacje na zadania 3.530,00 3.545,00 100,4 
zlecone 

6. 
756 	 Dochody od osob 14.648.000,00 14.846.701,00 101,4 

prawnych, od osob 
fizycznych i od innych 
jednostek nie 
posiadaj~cych 

osobowosci prawnej 

oraz wydatki zwi~zane 


z ich poborem 

75601 	 Wplywy z podatku 3.000,00 3.000,00 100,0 

dochodowego od os6b 
fizycznych 
a) dochody biezqce 3.000,00 3.000,00 100,0 
wtym: 
- karta podatkowa 3.000,00 3.000,00 100,0 

75615 	 Wplywy z podatku 3.509.000,00 2.829.000,00 80,6 
rolnego, podatku 
lesnego, podatku od 
czynnosci 



cywilnoprawnych oraz 
podatk6w i op!at 
lokalnych od os6b 
prawnych innych 
jednostek 
organizacyjnych 
a) dochody biez'l.ce 
w tyrn: 
- podatek od 
nieruchomosci 
- podatek rolny 
- podatek lesny 
- podatek od srodk6w 
transportowych 
- podatek od czynnosci 
cywilnoprawnych 
- odsetki od 
nieterminowych wp!at 

75616 	 Wp!ywy z podatku 
rolnego, podatku 
lesnego, podatku od 
spadk6w i darowizn, 
podatku od czynnosci 
cywilnoprawnych oraz 
podatk6w i op!at 
lokalnych od os6b 
fizycznych 
a) dochody biez'l.ce 
w tyrn: 
- podatek od 
nieruchomosci 
- podatek rolny 
- podatek lesny 
- podatek od srodk6w 
transportowych 
- podatek od spadk6w i 
darowizn 
- podatek od czynnosci 
cywilnoprawnych 
- odsetki od 
nieterminowych wp!at 

75618 	 Wp!ywy z innych op!at 
stanowi'l.cych dochody 
jednostek samorz'l.du 
terytorialnego na 
podstawie ustaw 
a) dochody biez'l.ce 
wtym: 
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3.509.000,00 

3.290.000,00 

100.000,00 
7.000,00 

55.000,00 

55.000,00 

2.000,00 

3.186.000,00 

3.186.000,00 

1.210.000,00 

1.500.000,00 
10.000,00 

190.000,00 

31 .000,00 

200.000,00 

45.000,00 

255 .000,00 

255 .000,00 

2.829.000,00 80,6 

2.610.000,00 79,3 

100.000,00 100,0 
7.000,00 100,0 

55 .000,00 100,0 

55.000,00 100,0 

2.000,00 100,0 

3.186.000,00 100,0 

3.186.000,00 100,0 

1.210.000,00 100,0 

1.500.000,00 100,0 
10.000,00 100,0 

190.000,00 100,0 

31.000,00 100,0 

210.000,00 105 ,0 

35 .000,00 77,8 

260.000,00 101,9 

260.000,00 101 ,9 


http:biez'l.ce
http:samorz'l.du
http:biez'l.ce
http:biez'l.ce


~ 
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- wplywy z oplaty 25 .000,00 25.000,00 100,0 
skarbowej 
- wplywy z oplaty 50.000,00 55.000,00 110,0 
eksploatacyjnej 
- wplywy z oplaty za 180.000,00 180.000,00 100,0 
zezwo1enia na sprzedaz 
alkoholu 

75621 	 Udzialy gmin w 7.695 .000,00 8.568 .701 ,00 111 ,3 
podatkach stanowi'tcych 
doch6d budzetu 
panstwa 
a) dochody biez'tce 7.695.000,00 8.568 .701,00 111,3 
wtym: 
- podatek dochodowy 7.565 .000,00 8.438.701,00 111 ,5 
od os6b fizycznych 
- podatek dochodowy 130.000,00 130.000,00 100,0 
od os6b prawnych 

7. 
758 R6zne rozliczenia 26.335.203,00 27.044.136,00 102,7 
75801 Cz~sc oswiatowa 18.540.165,00 18.993 .304,00 102,7 

subwencji og61nej dla 
jednostek samorz'tdu 
terytorialnego 
a) dochody biez'tce 18.540.165,00 18.993 .304,00 102,7 

75807 	 Cz~sc wyr6wnawcza 7.645 .038,00 7.960.832,00 lO4,1 
subwencji og61nej dla 
gmm 
a) dochody biei'tce 7.645 .038,00 7.960.832,00 104,1 

75814 	 R6ine rozliczenia 150.000,00 90.000,00 60,0 
finansowe 
a) dochody biez'tce 150.000,00 90.000,00 60,0 
wtym: 
- odsetki od srodk6w na 150.000,00 90.000,00 60,0 
rachunku bankowym 

8. 
801 O§wiata i wychowanie 1.524.547,00 1.909.942,00 125,3 
80101 Szkoly podstawowe 240.000,00 

a) dochody biez'tce 240.000,00 

wtym: 

- dotacje na zadania 240.000,00 

wlasne 


80104 	 Przedszkola 824.000,00 1.117.703,00 135,6 
a) dochody biez'tce 824.000,00 1.117.703,00 135,6 
wtym: 
- odplatnosc za pobyt 390.000,00 420.000,00 107,7 
dzieci w przedszkolach 



5 


- wp!ywy za 434.000,00 479.500,00 110,5 
wyzywienie 
- srodki unij ne na 218.203 ,00 
dodatkowy oddzial 
przedszkolny w Soninie 

80148 Sto16wki szkolne i 510.000,00 613.000,00 120,2 
przedszkolne 
a) dochody bieza,ce 510.000,00 613 .000,00 120,2 
wtym: 
- wp!ywy za 510.000,00 613.000,00 120,2 
wyzywienie 

80195 Pozostala dzialalnos6 50.547,00 179 .239,00 354,6 
a) dochody bieza,ce 42 .547,00 153.239,00 360,2 
wtym: 
- srodki unijne na 42.547,00 153 .239 ,00 360,2 
projekt w szkole w 
Wysokiej 
b) dochody maj'ltkowe 8.000,00 26.000,00 325,00 
wtym: 
- srodki unijne na 8.000,00 26.000,00 325,00 
projekt w szkole w 
Wysokiej 

9. 
852 ~omoc spoleczna 6.973.690,00 5.833.660,00 83,6 
85212 Swiadczenia rodzinne, 5.997.900,00 5.449.000,00 90,8 

swiadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz 
skladki na 
ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia 
spolecznego 
a) dochody biez'lce 5.997.900,00 5.449.000,00 90,8 
wtym: 
- dotacje na zadania 5.937.900,00 5.389.000,00 90,7 
zlecone 
- dochody z tytulu 60.000,00 60.000,00 100,0 
swiadczen z funduszu 
alimentacyjnego 

85213 Skladki na 8.800,00 11.200,00 127,3 
ubezpieczenie 
zdrowotne oplacane za 
osoby pobieraj'lce 
niekt6re swiadczenia z 
pomocy spolecznej , 
niekt6re swiadczenia 
rodzinne oraz za osoby 
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uczestniczC\:.ce w 
zaj((ciach w centrum 
integracj i spolecznej 
a) dochody biezC\:.ce 8.800,00 11.200,00 127,3 
wtym: 
- dotacje na zadania 3.660,00 4.400,00 120,2 
zlecone 
- dotacje na zadania 5.140,00 6.800,00 132,3 
wlasne 

85214 Zasilki i pomoc w 37.680,00 30.400,00 80,7 
naturze oraz skladki na 
ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
a) dochody biezC\:.ce 37.680,00 30.400,00 80,7 
wtym: 
- dotacje na zadania 37.680,00 30.400,00 80,7 
wlasne 

85216 Zasilki stale 69.000,00 52.900,00 76,7 
a) dochody biezC\:.ce 69.000,00 52.900,00 76,7 
wtym: 
- dotacje na zadania 69.000,00 52.900,00 76,7 
wlasne 

85219 Osrodki pomocy 406.933,00 205 .760,00 50,6 
spolecznej 
a) dochody biezC\:.ce 406.933,00 205.760,00 50,6 
wtym: 
- dotacje na zadania 235.950,00 205.760,00 87,2 
wlasne 
- dotacje srodkow 170.983,00 
unijnych na zadania z 
zakresu pomocy 
spolecznej 

85228 Uslugi opiekuilcze i 82.700,00 84.400,00 102,0 
specjalistyczne uslugi 
opiekuilcze 
a) dochody bieiC\:.ce 82.700,00 84.400,00 102,0 
wtym: 
- dotacje na zadania 52.700,00 51.400,00 97,5 
zlecone 
- wprywy z uslug 30.000,00 33.000,00 110,0 
opiekuilczych 

85295 Pozostala dzialalnosc 370.677,00 
a) dochody biezC\:.ce 370.677,00 
wtym: 
- dotacje na zadania 309.377,00 
wlasne 
- dotacje na zadania 61 .300,00 
zlecone 
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10. 
900 Gospodarka 2.066.690,00 3.255.473,00 157,5 

komunalna i ochrona 
srodowiska 

90001 Gospodarka sciekowa i 2.063 .690,00 1.958.873,00 94,9 
ochrona w6d 
a) dochody majqtkowe 2.063.690,00 1.958.873,00 94,9 
wtym: 
- srodki dofinansowania 2.063.690,00 1.958.873,00 94,9 
pochodzqce z budzetu 
U.E. 

90002 Gospodarka odpadami 1.266.600,00 
a) dochody biezqce 1.266.600,00 
- wplywy z oplat za 1.266.600,00 
smieci od mieszkanc6w 
gmmy 

90019 Wplywy i wydatki 30.000,00 30.000,00 100,0 
zwiqzane z 
gromadzeniem srodk6w 
z oplat i kar za 
korzystanie ze 
srodowiska 
a) dochody biezqce 30.000,00 30.000,00 100,0 
- wplywy z oplat za 30.000,00 30.000,00 100,0 
korzystanie ze 
srodowiska 

11. 
921 Kultura i ochrona 247.307,00 

dziedzictwa 
narodowego 

92113 Centra kultury i sztuki 247.307,00 
a) dochody majqtkowe 247.307,00 
wtym: 
- srodki dofinansowania 247.307,00 
pochodzqce z budzetu 
U.E. 

12. 
926 Kultura fizyczna 1.499.500,00 300.000,00 20,0 
92601 Obiekty sportowe 1.499.500,00 

a) dochody majqtkowe 1.499.500,00 
wtym: 
- dotacje z budzetu na 1.499.500,00 
zadania wlasne 

92695 Pozostalq dzialalnosc 300.000,00 
a) dochody majqtkowe 300.000,00 
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wtym: 
- dofinansowanie unijne 300.000,00 
do budowy placow 
zabaw 

OCOLEM: 53.664.831,00 54.506.384,00 102,3 

1
Of 

II' 




