
Zał.Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia .......w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021

I.   DOCHODY BIEŻĄCE

Dz. Rozdz. §               treść plan na  2021

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 500,00

01095 Pozostała działalność 10 500,00

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

10 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 40 100,00

60016 Drogi publiczne gminne 40 100,00

0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 269 338,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 269 338,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 678,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 660,00

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

250 000,00

0830 Wpływy z usług 10 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 108 365,00

75011 Urzędy wojewódzkie 107 265,00

2010
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących  z 

zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami

107 165,00

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
100,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00

751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
1 851,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 851,00

2010
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących  z 

zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami

1 851,00

752 OBRONA NARODOWA 21 300,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 300,00

2010
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących  z 

zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami

1 300,00

75295 Pozostała działalność 20 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00
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Dz. Rozdz. §               treść plan na  2021

754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA
8 850,00

75414 Obrona cywilna 8 850,00

2010
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących  z 

zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami

8 850,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I 

OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

21 855 758,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 500,00

0350
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w 

formie karty podatkowej
20 000,00

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

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 

7 359 300,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 142 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 50 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 130 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 31 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 300,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 

darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 

lokalnych od osób fizycznych

3 398 600,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 300 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 600 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 600,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 100 000,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 350 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00

75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw
1 470 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 270 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 140 000,00

0490
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 

na podstawie ustaw
10 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 557 358,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 357 358,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 200 000,00

75624 Dywidendy 50 000,00

0740 Wpływy z dywidend 50 000,00
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758 ROŻNE ROZLICZENIA 10 234 108,00

75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 
8 980 683,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 980 683,00

75807 Część wyrównawcza subwencji  ogólnej dla gmin 1 213 425,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 213 425,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 40 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 000,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 782 830,00

80101 Szkoły podstawowe 10 200,00

0610
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, 

zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 
50,00

0690 Wpływy z róznych opłat 80,00

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

8 927,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 143,00

80104 Przedszkola 704 630,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 147 490,00

0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostach realizujących zadania z 

zakresu wychowania przedszkolnego
406 780,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 150 360,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 68 000,00

0830 Wpływy z usług 68 000,00

852 POMOC SPOŁECZNA 351 500,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej

4 000,00

2030
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
4 000,00

85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
24 500,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00

2030
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
23 000,00

85216 Zasiłki stałe 52 500,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
51 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 80 500,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00

2030
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
79 000,00
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85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze 87 000,00

0830 Wpływy z usług 86 000,00

2010
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących  z 

zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami

1 000,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 30 000,00

2030
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
30 000,00

85295 Pozostała działalność 73 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 61 000,00

2057

Dotacja celowa 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

10 440,00

2059

Dotacja celowa 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

1 560,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 000,00

85395 Pozostała działalność 8 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00

855 Rodzina 10 534 800,00

85501 Świadczenie wychowawcze 8 255 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 20 000,00

2060

Dotacja celowa otrzymana 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

8 230 000,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego

1 752 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 35 000,00

2010
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących  z 

zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami

1 707 000,00

85504 Wspieranie rodziny 277 400,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 200,00

2010
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących  z 

zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami

276 000,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów

5 500,00

2010
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących  z 

zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami

5 500,00

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 244 900,00

0690 Wpływy z róznych opłat 161 280,00

0830 Wpływy z usług 83 520,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00
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900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 643 778,33

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 609 432,00

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
2 598 432,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 24 346,33

2057

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środkó 

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 

24 346,33

90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska
10 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00

 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 46 871 078,33
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II.   DOCHODY MAJĄTKOWE
Dz. Rozdz. §               treść plan na  2021

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 14 000,00

01095 Pozostała działalność 14 000,00

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomosci
14 000,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 230 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 230 000,00

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomosci
230 000,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 465 950,41

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 6 465 950,41

6257

Dotacja celowa 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.

6 465 950,41

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 548 964,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 548 964,00

6257

Dotacja celowa 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.

548 964,00

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 7 258 914,41

OGÓŁEM  DOCHODY 54 129 992,74
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