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122 313 000,00 Razem:

Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00010

Pozostała działalność 50 000,00     01095

50 000,00           - dochody majątkowe

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

50 000,00               6280

Leśnictwo 2 000,00020

Gospodarka leśna 2 000,00     02001

2 000,00           - dochody bieżące

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Panstwa,
jednostek samorządu teryt. lub  innych jedn. zaliczanych do sektora fin.publ. oraz
innych umów o podobnym charakterze

2 000,00               0750

Transport i łączność 943 000,00600

Lokalny transport zbiorowy 450 000,00     60004

450 000,00           - dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezace realizowane na podstawie
porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

450 000,00               2310

Drogi publiczne wojewódzkie 12 000,00     60013

12 000,00           - dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

12 000,00               2330

Drogi publiczne gminne 181 000,00     60016

181 000,00           - dochody bieżące

Wplywy z róznych oplat 150 000,00               0690

Wpływy z róznych dochodów 31 000,00               0970

Pozostała działalność 300 000,00     60095

300 000,00           - dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów 300 000,00               0970

Gospodarka mieszkaniowa 7 250 000,00700

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 7 250 000,00     70005

5 300 000,00           - dochody bieżące

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 15 000,00               0470

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 665 000,00               0550

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Panstwa,
jednostek samorządu teryt. lub  innych jedn. zaliczanych do sektora fin.publ. oraz
innych umów o podobnym charakterze

3 300 000,00               0750

Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00               0920

Wplywy z róznych dochodów 1 300 000,00               0970

1 950 000,00           - dochody majątkowe

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

50 000,00               0760

Wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci nieruchomosci 1 900 000,00               0770

Dzialalnosc uslugowa 540 000,00710

Cmentarze 540 000,00     71035

540 000,00           - dochody bieżące

Wplywy z róznych oplat 540 000,00               0690

Administracja publiczna 541 000,00750

Urzedy wojewódzkie 408 000,00     75011

408 000,00           - dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów 133,00               0970

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z
zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom
gmin) ustawami

407 620,00               2010

Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z
zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami

247,00               2360

Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 130 000,00     75023

130 000,00           - dochody bieżące

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Panstwa,
jednostek samorządu teryt. lub  innych jedn. zaliczanych do sektora fin.publ. oraz
innych umów o podobnym charakterze

20 000,00               0750

Wpływy z pozostałych odsetek 100 000,00               0920

Strona 1 z 5



plan
pierwotny

Rekord Budżet
UM Nowy Targ

dział-rozdz-par

Dokładność / kolejność

2017-01-02 14:40:41

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY

Wplywy z róznych dochodów 10 000,00               0970

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00     75085

3 000,00           - dochody bieżące

Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00               0920

Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sadownictwa

7 000,00751

Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 7 000,00     75101

7 000,00           - dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów 341,00               0970

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z
zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom
gmin) ustawami

6 659,00               2010

Obrona narodowa 500,00752

Pozostale wydatki obronne 500,00     75212

500,00           - dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów 80,00               0970

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z
zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom
gmin) ustawami

420,00               2010

Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 1 000,00754

Obrona cywilna 1 000,00     75414

1 000,00           - dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów 200,00               0970

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z
zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom
gmin) ustawami

800,00               2010

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

46 329 000,00756

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 110 000,00     75601

110 000,00           - dochody bieżące

Podatek od dzialalnosci gospodarczej osób fizycznych, oplacany w formie karty
podatkowej

110 000,00               0350

Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci
cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i oplat
lokalnych

10 144 000,00     75615

10 144 000,00           - dochody bieżące

Podatek od nieruchomosci 9 800 000,00               0310

Podatek rolny 1 000,00               0320

Podatek lesny 20 000,00               0330

Podatek od srodków transportowych 241 000,00               0340

Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 20 000,00               0500

Wpływy z różnych opłat 1 000,00               0690

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00               0910

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 31 000,00               2680

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób
fizycznych

9 070 000,00     75616

9 070 000,00           - dochody bieżące

Podatek od nieruchomosci 6 800 000,00               0310

Podatek rolny 65 000,00               0320

Podatek lesny 35 000,00               0330

Podatek od srodków transportowych 180 000,00               0340

Podatek od spadków i darowizn 180 000,00               0360

Wplywy z oplaty targowej 700 000,00               0430

Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 1 050 000,00               0500

Wpływy z różnych opłat 20 000,00               0690

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 000,00               0910

Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody jednostek samorzadu
terytorialnego na podstawie ustaw

2 123 000,00     75618

2 123 000,00           - dochody bieżące

Wplywy z oplaty skarbowej 1 100 000,00               0410

Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 940 000,00               0480
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Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzadu
terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw

83 000,00               0490

Udzialy gmin w podatkach stanowiacych dochód budzetu panstwa 24 882 000,00     75621

24 882 000,00           - dochody bieżące

Podatek dochodowy od osób fizycznych 23 782 000,00               0010

Podatek dochodowy od osób prawnych 1 100 000,00               0020

Rózne rozliczenia 24 014 000,00758

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 19 491 156,00     75801

19 491 156,00           - dochody bieżące

Subwencje ogólne z budzetu panstwa 19 491 156,00               2920

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 429 070,00     75807

4 429 070,00           - dochody bieżące

Subwencje ogólne z budzetu panstwa 4 429 070,00               2920

Różne rozliczenia finansowe 93 774,00     75814

93 774,00           - dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów 93 774,00               0970

Oswiata i wychowanie 2 470 500,00801

Szkoly podstawowe 291 000,00     80101

291 000,00           - dochody bieżące

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Panstwa,
jednostek samorządu teryt. lub  innych jedn. zaliczanych do sektora fin.publ. oraz
innych umów o podobnym charakterze

212 000,00               0750

Wplywy z róznych dochodów 79 000,00               0970

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 320 000,00     80103

320 000,00           - dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)

320 000,00               2030

Przedszkola 1 594 500,00     80104

1 594 500,00           - dochody bieżące

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 54 000,00               0660

Wpływy z usług 100 000,00               0830

Wpływy z pozostałych odsetek 500,00               0920

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)

1 190 000,00               2030

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezace realizowane na podstawie
porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

250 000,00               2310

Gimnazja 45 000,00     80110

45 000,00           - dochody bieżące

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Panstwa,
jednostek samorządu teryt. lub  innych jedn. zaliczanych do sektora fin.publ. oraz
innych umów o podobnym charakterze

42 000,00               0750

Wplywy z róznych dochodów 3 000,00               0970

220 000,00     80148

220 000,00           - dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów 220 000,00               0970

Pomoc spoleczna 1 579 000,00852

Domy pomocy spolecznej 90 000,00     85202

90 000,00           - dochody bieżące

Wpływy z różnych opłat 90 000,00               0690

Osrodki wsparcia 348 394,00     85203

348 394,00           - dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z
zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom
gmin) ustawami

348 163,00               2010

Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z
zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami

231,00               2360

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre
swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niektore swiadczenia rodzinne

93 188,00     85213

93 188,00           - dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów 1 378,00               0970

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z
zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom
gmin) ustawami

53 275,00               2010
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Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan
biezacych gmin (zwiazków gmin)

38 535,00               2030

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 230 123,00     85214

230 123,00           - dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan
biezacych gmin (zwiazków gmin)

230 123,00               2030

Zasiłki stałe 344 796,00     85216

344 796,00           - dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów 1 000,00               0970

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)

343 796,00               2030

Osrodki pomocy spolecznej 228 111,00     85219

228 111,00           - dochody bieżące

Wplywy z uslug 55 000,00               0830

Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00               0920

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

914,00               2010

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan
biezacych gmin (zwiazków gmin)

166 197,00               2030

Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 10 606,00     85228

10 606,00           - dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z
zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom
gmin) ustawami

10 594,00               2010

Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z
zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami

12,00               2360

Pomoc w zakresie dożywiania 233 782,00     85230

233 782,00           - dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)

233 782,00               2030

Rodzina 29 440 000,00855

Świadczenie wychowawcze 19 640 083,00     85501

19 640 083,00           - dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

19 640 083,00               2060

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

9 799 917,00     85502

9 799 917,00           - dochody bieżące

Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00               0920

Wpływy z różnych dochodów 20 000,00               0970

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

9 728 584,00               2010

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

48 333,00               2360

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 6 411 000,00900

Gospodarka odpadami 5 050 000,00     90002

5 050 000,00           - dochody bieżące

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

5 036 000,00               0490

Wpływy z różnych opłat 10 000,00               0690

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00               0910

Oczyszczanie miast i wsi 70 000,00     90003

70 000,00           - dochody bieżące

Wplywy z uslug 67 000,00               0830

Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00               0920

Wpływy z różnych dochodów 1 000,00               0970

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100 000,00     90004

100 000,00           - dochody bieżące

Wplywy z róznych oplat 88 000,00               0690
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Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa,  
jednostek samorzadu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym cha

5 000,00               0750

Wplywy z uslug 5 000,00               0830

Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00               0920

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 800 000,00     90005

800 000,00           - dochody majątkowe

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych

800 000,00               6260

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

180 000,00     90019

180 000,00           - dochody bieżące

Wpływy z różnych opłat 180 000,00               0690

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000,00     90020

1 000,00           - dochody bieżące

Wplywy z oplaty produktowej 1 000,00               0400

Pozostala dzialalnosc 210 000,00     90095

10 000,00           - dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów 10 000,00               0970

200 000,00           - dochody majątkowe

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

200 000,00               6300

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000,00921

Biblioteki 60 000,00     92116

60 000,00           - dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezace realizowane na
podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

60 000,00               2320

Kultura fizyczna 2 675 000,00926

Obiekty sportowe 2 675 000,00     92601

2 675 000,00           - dochody bieżące

Dochody z najmu i dzierżawy skl. majatkowych Skarbu Panstwa,  jedn.
samorzadu teryt. lub  innych jedn. zaliczanych do sektora fin.publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze

240 000,00               0750

Wplywy z uslug 2 300 000,00               0830

Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00               0920

Wplywy z róznych dochodów 130 000,00               0970

*  *  *  *  Koniec wydruku  *  *  *  *
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