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PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 81 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 000,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 80 000,00

01095 Pozostała działalność 1 000,00

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
1 000,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 110,00

40002 Dostarczanie wody 110,00

0830 Wpływy z usług 100,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00

600 Transport i łączność 119 675,15

60004 Lokalny transport zbiorowy 14 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 14 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 63 500,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 50 000,00

2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3

 

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z

 

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

9 180,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3

 

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z

 

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

4 320,00

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 42 175,15

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3

 

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z

 

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

35 848,88

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3

 

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z

 

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

6 326,27

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 115 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 115 000,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 10 000,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 90 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 60 000,00

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
400 000,00

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 100 000,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 1 750 000,00

0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje 
celu publicznego 1 700 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00

750 Administracja publiczna 409 250,00

75011 Urzędy wojewódzkie 87 520,00
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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
86 901,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 619,00

75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 100,00

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 321 600,00

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych 300,00

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 5 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 45 000,00

0830 Wpływy z usług 70 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 300,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 30,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 2 515,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 515,00

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
2 515,00

752 Obrona narodowa 400,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00

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
400,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 580 100,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 490 000,00

6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków

 

powiatowo-gminnych)
490 000,00

75416 Straż gminna (miejska) 90 100,00

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych 90 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

 

związane z ich poborem
63 072 880,02

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 100,00

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłacanego w formie karty podatkowej 30 000,00

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, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

 

jednostek organizacyjnych
28 001 336,02

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 20 820 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 15 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 35 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 6 480 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 400 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 251 336,02

75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat

 

lokalnych od osób fizycznych
6 874 000,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 800 000,00
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0320 Wpływy z podatku rolnego 200 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 12 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 320 000,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 280 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 13 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 200 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 49 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 655 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 110 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 245 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 280 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 27 512 444,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 23 912 444,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3 600 000,00

758 Różne rozliczenia 14 888 350,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 14 877 350,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 877 350,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 11 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 11 000,00

801 Oświata i wychowanie 2 862 963,98

80101 Szkoły podstawowe 289 422,00

0690 Wpływy z różnych opłat 147,00

0830 Wpływy z usług 11 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 85,00

6259

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

278 190,00

80104 Przedszkola 2 115 930,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 107 850,00

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 288 000,00

0830 Wpływy z usług 800 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 920 000,00

80110 Gimnazja 17 038,00

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00

2059

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

16 808,00

80195 Pozostała działalność 440 573,98
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2059

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

440 573,98

852 Pomoc społeczna 328 550,00

85213
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.
60 300,00

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
38 200,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 22 100,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 000,00

85216 Zasiłki stałe 130 200,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 130 200,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 69 700,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 69 700,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 950,00

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
11 250,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 700,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 50 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 50 000,00

85295 Pozostała działalność 400,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50,00

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 50,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00

855 Rodzina 12 127 330,00

85501 Świadczenie wychowawcze 9 202 000,00

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

9 202 000,00

85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

 

społecznego
2 650 800,00

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
2 609 000,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 41 800,00

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 274 530,00

0830 Wpływy z usług 274 500,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 054 671,51

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 789 300,00

0830 Wpływy z usług 450,76

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

631 079,39
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6259

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

157 769,85

90002 Gospodarka odpadami 2 130 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 130 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 760 921,56

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

2 208 737,25

6259

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

552 184,31

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 105 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 105 000,00

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 
produktowych 1 300,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 300,00

90095 Pozostała działalność 1 268 149,95

0690 Wpływy z różnych opłat 1 200,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00

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

1 013 399,96

6259

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

253 349,99

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 000,00

6259

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

50 000,00

926 Kultura fizyczna 93 500,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 65 500,00

0830 Wpływy z usług 65 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00

92695 Pozostała działalność 28 000,00

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 28 000,00

105 786 345,66Razem:


