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010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00   11 000,00   0,00   

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

11 000,00   11 000,00   0,00   

700 Gospodarka mieszkaniowa 145 000,00   45 000,00   100 000,00   

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

45 000,00   45 000,00   0,00   

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości
100 000,00   0,00   100 000,00   

750 Administracja publiczna 40 491,00   40 491,00   0,00   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na realizację zadao bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych gminie ustawami 

(dotyczy prowadzenia akcji kurierskiej oraz prowadzenia spraw dowodów 

osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeo stanu cywilnego)

40 491,00   40 491,00   0,00   

751
Urzędy naczelnych organów władzy paostwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 
3 200,00   3 200,00   0,00   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na realizację zadao bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych gminie ustawami 

(dotyczy prowadzenia stałego rejestru wyborców)

3 200,00   3 200,00   0,00   

752 Obrona narodowa 400,00   400,00   0,00   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na realizację zadao bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych gminie ustawami 

(dotyczy organizacji szkoleo obronnych)

400,00   400,00   0,00   

754 Bezpieczeostwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00   0,00   0,00   

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumieo między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy 

zadao z zakresu obrony cywilnej)

0,00   0,00   0,00   

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
7 558 007,00   7 558 007,00   0,00   

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych, w tym:

761 500,00   761 500,00   0,00   

Wpływy z podatku od nieruchomości 720 000,00   720 000,00   0,00   

Wpływy z podatku rolnego 1 500,00   1 500,00   0,00   

Wpływy z podatku  leśnego 31 000,00   31 000,00   0,00   

Wpływy z podatku od środków transportowych  9 000,00   9 000,00   0,00   

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

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych, w tym:

1 661 000,00   1 661 000,00   0,00   

Wpływy z podatku od nieruchomości 945 000,00   945 000,00   0,00   

Wpływy z podatku rolnego 150 000,00   150 000,00   0,00   

Wpływy z podatku leśnego 104 000,00   104 000,00   0,00   

Wpływy z podatku od środków transportowych 220 000,00   220 000,00   0,00   

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 35 000,00   35 000,00   0,00   

Wpływy z opłaty targowej 7 000,00   7 000,00   0,00   

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200 000,00   200 000,00   0,00   

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:
200 000,00   200 000,00   0,00   

Wpływy z opłaty skarbowej 50 000,00   50 000,00   0,00   

Wpływy z opłat za  zezwolenia na sprzedaż alkoholu 150 000,00   150 000,00   0,00   
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Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu paostwa, w tym:
4 935 507,00   4 935 507,00   0,00   

  Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 925 507,00   4 925 507,00   0,00   

  Podatek dochodowy od osób prawnych 10 000,00   10 000,00   0,00   

758 Różne rozliczenia 12 277 086,00   12 277 086,00   0,00   

Subwencje ogólne z budżetu paostwa - częśd oświatowa 6 587 039,00   6 587 039,00   0,00   

Subwencje ogólne z budżetu paostwa - częśd wyrównawcza 4 940 047,00   4 940 047,00   0,00   

Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu Vat 

naliczonego
750 000,00   750 000,00   0,00   

801 Oświata i wychowanie 694 338,00   694 338,00   0,00   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na realizację własnych zadao 

bieżących gmin, w tym:
261 838,00   261 838,00   0,00   

 Dotacje na  funkcjonowanie przedszkoli 255 954,00   255 954,00   0,00   

Dotacje na realizację zadao wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałalch przedszkolnych i innych formach 

wychowania przedszkolnego

5 884,00   5 884,00   0,00   

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 500,00   7 500,00   0,00   

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania 

z zakresu wychowania przedszkolnego
107 000,00   107 000,00   0,00   

Wpływy z usług - dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach 

podstawowych
173 000,00   173 000,00   0,00   

Wpływy z różnych dochodów - zwroty z innych gmin za korzystanie z przedszkoli 

gminnych
145 000,00   145 000,00   0,00   

852 Pomoc społeczna 327 936,00   327 936,00   0,00   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na realizację  zadao bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych gminie ustawami, w 

tym:

200,00   200,00   0,00   

Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej 200,00   200,00   0,00   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na realizację własnych zadao 

bieżących gmin, w tym:
327 736,00   327 736,00   0,00   

 Dotacje dotyczące składek 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

20 050,00   20 050,00   0,00   

 Dotacje na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe
52 670,00   52 670,00   0,00   

 Dotacje dotyczące finansowania zasiłków stałych 181 427,00   181 427,00   0,00   

Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej 62 590,00   62 590,00   0,00   

 Dotacje dotyczące pomocy w zakresie dożywiania 10 999,00   10 999,00   0,00   

855 Rodzina 8 675 643,00   8 675 643,00   0,00   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego 

pomoc paostwa w wychowywaniu dzieci

6 354 009,00   6 354 009,00   0,00   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na realizację  zadao bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych gminie ustawami, w 

tym:

2 217 634,00   2 217 634,00   0,00   

Dotacje dotyczące świadczeo rodzinnych, świadczeo z funduszu 

alimentacyjnego oraz składekna ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

1 978 025,00   1 978 025,00   0,00   

Dotacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o 

świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów

5 249,00   5 249,00   0,00   

Dotacje dotyczące zadao, związnych z udzielaniem wsparcia na rzecz rodzin
234 360,00   234 360,00   0,00   

Wpływy z rozliczeo/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy zwrotów świadczeo 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości)
10 000,00   10 000,00   0,00   

Wpływy z różnych opłat - opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym 

"Bajeczkowo"
60 000,00   60 000,00   0,00   
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Wpływy z usług - opłaty za wyżywienie dzieci, korzystajacych z opieki w 

Gminnym Żłobku "Bajeczkowo"
34 000,00   34 000,00   0,00   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 738 200,00   1 938 200,00   1 800 000,00   

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich (…), w tym:
1 800 000,00   0,00   1 800 000,00   

dot. zad. "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap II" 1 800 000,00   0,00   1 800 000,00   

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:
1 938 200,00   1 938 200,00   0,00   

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 936 200,00   1 936 200,00   0,00   

opłata za korzystanie ze środowiska 2 000,00   2 000,00   0,00   

33 471 301,00   31 571 301,00   1 900 000,00   OGÓŁEM DOCHODY:


