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Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok 

w złotych 

Dz. Nazwa działu/źródło dochodu Plan na 2012 rok 
1 2 3 

020 Leśnictwo 6 000 
Dochody bieżące: 6 000 
z czego: 
dzierżawa obwodów łowieckich 6 000 

600 Transport i łączność 1 232 450 
Dochody majątkowe: 1 232 450 
z czego: 
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1 232 450 
w tym: 
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym: 1 232 450 

dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 232 450 
700 Gospodarka mieszkaniowa 4 842 002 

Dochody bieżące: 476 010 
z czego: 
wpływy za użytkowanie wieczyste 200 000 
czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych 251 010 
zwrot kosztów dokumentacji 5 000 
odsetki i oprocentowanie 20 000 
Dochody majątkowe: 4 365 992 
z czego: 
wpływy ze sprzedaży majątku 4 325 992 
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 40 000 

710 Działalność usługowa 116 000 
Dochody bieżące: 116 000 
z czego: 
wpłaty za korzystanie z miejsc na cmentarzach 96 000 
czynsz za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 20 000 

750 Administracja publiczna 292 678 
Dochody bieżące: 292 678 
z czego: 
dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 201 154 
udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej 24 
czynsze za wynajem lokali użytkowych 62 000 
wpływy za usługi telekomunikacyjne i prowadzenie strony BIP 4 500 
wpływy z tytułu reklam w Gazecie Namysłowskiej 25 000 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 467 
Dochody bieżące: 4 467 
z czego: 
dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4 467 



752 Obrona narodowa 1 000 
Dochody bieżące: 1 000 
z czego: 
dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 000 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 000 
Dochody bieżące: 17 000 
z czego: 
czynsz za wynajem lokalu w budynku OSP 2 000 
mandaty karne nakładane przez Straż Miejską 15 000 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 33 740 314 

Dochody bieżące: 33 740 314 
z czego: 
Karta podatkowa 20 000 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11 910 903 

z czego: 
podatek od nieruchomości 10 937 655 
podatek rolny 628 004 
podatek leśny 183 822 
podatek od środków transportowych 131 422 
podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000 
odsetki od nieterminowych wpłat 20 000 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 208 588 

z czego: 
podatek od nieruchomości 3 266 926 
podatek rolny 1 634 581 
podatek leśny 3 724 
podatek od środków transportowych 253 357 
podatek od spadków i darowizn 15 000 
opłata od posiadania psów 15 000 
wpływy z opłaty targowej 400 000 
podatek od czynności cywilnoprawnych 600 000 
odsetki od nieterminowych wpłat 20 000 
Wpływy z opłaty skarbowej 350 000 
Wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych 553 000 
Wpływy z podatku dochodowego 14 697 823 
z czego: 
od osób fizycznych 13 397 823 
od osób prawnych 1 300 000 

758 Różne rozliczenia 16 005 829 
Dochody bieżące: 16 005 829 
z czego: 
część oświatowa subwencji ogólnej 14 287 295 
część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 383 230 
część równoważąca subwencji ogólnej 272 804 
odsetki od środków na rachunkach bankowych 60 000 
odsetki od udzielonych pożyczek 2 500 

801 Oświata i wychowanie 467 484 
Dochody bieżące: 337 484 
z czego: 
wpłaty za doradztwo metodyczne 3 000 
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 334 484 



Dochody majątkowe: 130 000 
z czego: 
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 130 000 

851 Ochrona zdrowia 469 032 
Dochody bieżące: 469 032 
z czego: 
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 468 132 
dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 900 

852 Pomoc społeczna 7 193 000 
Dochody bieżące: 7 193 000 
z czego: 
dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5 897 000 
dotacja na zadania własne 1 093 000 
udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej 60 000 
wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości 70 000 
wpływy z najmu lokali użytkowych 15 000 
odpłatność za obiady 32 000 
wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 26 000 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 000 
Dochody bieżące: 20 000 
z czego: 
odpłatność za kolonie 20 000 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 521 395 
Dochody bieżące: 413 000 
z czego: 
zwrot kosztów oświetlenia drogowego 13 000 
wpływy z opłaty produktowej 20 000 
wpływy za rezerwacje miejsc na placu targowym 20 000 
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 300 000 
pozostałe dochody 60 000 
Dochody majątkowe: 1 108 395 
z czego: 
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1 108 395 
w tym: 
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym: 1 108 395 

dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 108 395 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 942 674 

Dochody bieżące: 30 000 
z czego: 
dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000 
Dochody majątkowe: 2 912 674 
z czego: 
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 912 674 
w tym: 
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym: 2 912 674 

dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 912 674 
Razem dochody 68 871 325 

z czego: 
dochody bieżące 59 121 814 
dochody majątkowe 9 749 511 


