
Dział Rozdział § Treść
Plan dochodów 

(zł)

1 2 3 4 5

020 Leśnictwo 6 000

02001 Gospodarka leśna 6 000

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

6 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 896 550

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 851 000

0630

Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych 

opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 

postępowania sądowego i prokuratorskiego

3 000

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień
2 000

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000

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

840 000

0830 Wpływy z usług 1 000

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45 550

0550
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości
36 000

0630

Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych 

opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 

postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 000

0690 Wpływy z różnych opłat 50

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

7 000

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2018 r.



0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000

0970 Wpływy z różnych dochodów 500

710 Działalność usługowa 80 000

71095 Pozostała działalność 80 000

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 80 000

750 Administracja publiczna 159 184

75011 Urzędy wojewódzkie 110 484

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

110 464

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

20

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 200

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

0830 Wpływy z usług 5 000

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 000

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 200

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000

75085
Wspólna obsługa jednostek samorządu 

terytorialnego
8 500   

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 500   

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 220

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa
2 220

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

2 220

752 Obrona narodowa 3 000

75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000

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

3 000

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
4 998

75414 Obrona cywilna 4 998



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

4 998

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych          

i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

10 148 113

75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych
7 000

0350
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
7 000

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych

1 846 138

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 400 000

0320 Wpływy z podatku rolnego 325 200

0330 Wpływy z podatku leśnego 99 438

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 19 000

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 000

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat
500

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od spadków i darowizn, podatku od 

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 

lokalnych od osób fizycznych

4 197 037

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 880 000

0320 Wpływy z podatku rolnego 1 985 000

0330 Wpływy z podatku leśnego 1 537

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 120 000

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 000

0430 Wpływy z opłaty targowej 500

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150 000

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień
4 000

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat
6 000

75618

Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

45 000

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw

20 000



75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa
4 052 938

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 912 938

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 140 000

758 Różne rozliczenia 16 346 743

75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego
9 762 973

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 762 973

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 448 848

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 448 848

75814 Różne rozliczenia finansowe 76 000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatów-gminnych)

76 000

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 58 922

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 58 922

801 Oświata i wychowanie 708 890

80104 Przedszkola 428 390

0660
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego
45 000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatów-gminnych)

338 390   

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego

45 000   

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 280 500   

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia                                       

w jednostkach realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego

120 000   

0690 Wpływy z różnych opłat 10 500   

0830 Wpływy z usług 150 000   

851 Ochrona zdrowia 174 000   

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 174 000   

0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych
174 000   

852 Pomoc społeczna 693 020   

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej

32 000   



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

17 000   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatów-gminnych)

15 000   

85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
165 000   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatów-gminnych)

165 000   

85216 Zasiłki stałe 118 000   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatów-gminnych)

118 000   

85219 Ośrodki pomocy społecznej 142 000   

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   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatów-gminnych)

141 000   

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze
38 020   

0830 Wpływy z usług 24 000   

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

14 000   

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

20   

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 87 000   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatów-gminnych)

87 000   

85295 Pozostała działalność 111 000   

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 21 000   

0970 Wpływy z różnych dochodów 90 000   

855 Rodzina 7 449 000   

85501 Świadczenia wychowawcze 5 148 000   



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 wychowaniu dzieci

5 148 000   

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 301 000   

0900

Wpływy z odsetek od 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

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

2 288 000   

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

8 000   

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   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 258 500   

90002 Gospodarka odpadami 1 203 000   

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw

1 200 000   

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień
2 500   

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat
500   

90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
55 000   

0690 Wpływy z różnych opłat 55 000   

90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat produktowych
500   

0400 Wpływy z opłaty produktowej 500   

37 930 218   Razem dochody bieżące



Dział Rozdział § Treść
Plan dochodów 

(zł)

1 2 3 4 5

600 Transport i łączność 4 395 100   

60016 Drogi publiczne gminne 4 145 100   

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

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

1 495 100   

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

2 650 000   

60017 Drogi wewnętrzne 250 000   

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora finansów 

publicznych

250 000   

700 Gospodarka mieszkaniowa 420 542   

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 120 542   

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora finansów 

publicznych

120 542   

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 000   

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
300 000   

758 Różne rozliczenia 70 700   

75814 Różne rozliczenia finansowe 70 700   

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

70 700   

801 Oswiata i wychowanie 245 543   

80195 Pozostała działalność 245 543   

Dochody majątkowe budżetu gminy Biała na 2018 r.



6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

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

245 543   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 680 000   

92195 Pozostała działalność 680 000   

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

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

680 000   

5 811 885   Razem dochody majątkowe


