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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/102/2015 

Rady Miejskiej w Lipnie z dn. 30.12.2015 r. 

 

Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2016  

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 

700     Gospodarka mieszkaniowa 401 000,00 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 401 000,00 

    0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 220,00 

    0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 11 780,00 

    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 

80 000,00 

    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 

300 000,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 

710     Działalność usługowa 50 866,00 

  71035   Cmentarze 50 866,00 

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

3 000,00 

    2310 
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

47 866,00 

750     Administracja publiczna 313 620,00 

  75011   Urzędy wojewódzkie 286 620,00 

    2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

286 600,00 

    2360 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

20,00 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 27 000,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 000,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 

751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 900,00 

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 900,00 

    2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

2 900,00 

756     
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej 

14 908 441,00 

  75601   Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 100,00 

    0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 000,00 

    0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 

  75615   
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 
opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

4 050 475,00 

    0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 500 000,00 

    0320 Wpływy z podatku rolnego 75,00 

    0330 Wpływy z podatku leśnego 3 350,00 

    0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 530 000,00 
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    0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 15 000,00 

    0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 

    0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 

  75616   
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

2 299 205,00 

    0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 800 000,00 

    0320 Wpływy z podatku rolnego 24 500,00 

    0330 Wpływy z podatku leśnego 500,00 

    0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 100 000,00 

    0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 

    0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 250 000,00 

    0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 

    0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 

    2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 97 205,00 

  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 655 720,00 

    0410 Wpływy z opłaty skarbowej 230 000,00 

    0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 315 620,00 

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

110 000,00 

    0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 100,00 

  75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 892 941,00 

    0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 642 941,00 

    0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 250 000,00 

758     Różne rozliczenia 13 591 940,00 

  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 737 407,00 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 737 407,00 

  75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 600 750,00 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 600 750,00 

  75831   Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 253 783,00 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 253 783,00 

801     Oświata i wychowanie 502 860,00 

  80101   Szkoły podstawowe 148 350,00 

    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 

6 150,00 

    0830 Wpływy z usług 138 000,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 600,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 2 600,00 

  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 70 000,00 

    0830 Wpływy z usług 70 000,00 

  80104   Przedszkola 253 070,00 

    0830 Wpływy z usług 250 000,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 570,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 

  80106   Inne formy wychowania przedszkolnego 10 000,00 

    0830 Wpływy z usług 10 000,00 

  80110   Gimnazja 21 440,00 

    0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 
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    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 

20 840,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 

852     Pomoc społeczna 8 208 470,00 

  85212   
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

6 119 390,00 

    0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 

    0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 000,00 

    2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

6 075 900,00 

    2360 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

21 440,00 

  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 społ. 

122 500,00 

    2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

41 600,00 

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

80 900,00 

  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 817 600,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 

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

817 000,00 

  85216   Zasiłki stałe 424 000,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 

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

404 000,00 

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 249 200,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 

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

244 200,00 

  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 207 880,00 

    0830 Wpływy z usług 120 000,00 

    2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

87 300,00 

    2360 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

580,00 

  85295   Pozostała działalność 267 900,00 

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

267 900,00 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 700 000,00 

  90002   Gospodarka odpadami 1 394 800,00 

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

1 392 300,00 

    0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 

    0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 

  90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 230 000,00 

    0690 Wpływy z różnych opłat 230 000,00 



4 
 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 

  90095   Pozostała działalność 75 200,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 75 200,00 

926     Kultura fizyczna i sport 260 000,00 

  92604   Instytucje kultury fizycznej 260 000,00 

    0830 Wpływy z usług 194 400,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 65 000,00 

      Razem 39 940 097,00 

 


