
Załącznik nr 1

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00

01095 Pozostała działalność 0,00

2010 0,00

020 Leśnictwo
02001 Gospodarka leśna

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
600 Transport i łączność 0,00 650,00 650,00

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 650,00 650,00

0570 0,00 650,00 650,00

700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0470 0,00

0750 0,00

0760

0770

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00

0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00

70095 Pozostała działalność

0580 0,00

6290

750 Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie 0,00

2010 0,00

2360 41,00 0,00 41,00

 do Zarządzenia nr 93/2012 Burmistrza Miasta Gostynina 
z dnia 31 grudnia 2012 roku

Plan dochodów na 2012 rok po zmianach wprowadzonych Uchwałą nr 169/XXXI/2012 Rady 
Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz Zarządzeniem nr 91/2012 Burmistrza 

Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2012 roku

13 638,64 13 638,64
13 638,64 13 638,64

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

13 638,64 13 638,64

42 000,00 18 700,00 60 700,00
42 000,00 18 700,00 60 700,00
42 000,00 18 700,00 60 700,00

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 
fizycznych

4 979 485,00 -1 974 298,00 3 005 187,00
4 347 420,00 -2 003 798,00 2 343 622,00

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste nieruchomości 306 220,00 306 220,00

Dochody 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

1 530 000,00 1 530 000,00

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności

4 000,00 14 000,00 18 000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości

2 426 000,00 -1 948 041,00 477 959,00

4 000,00 -4 000,00

5 000,00 6 443,00 11 443,00
72 200,00 -72 200,00

632 065,00 29 500,00 661 565,00

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 37 700,00 37 700,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin, powiatów, samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł

632 065,00 -8 200,00 623 865,00

170 152,00 45 090,00 215 242,00
139 852,00 139 852,00

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

130 512,00 130 512,00

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



6330 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0570 0,00

0580 0,00

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 200,00 0,00 200,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 40,00 40,00
0830 Wpływy z usług 100,00 50,00 150,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów

751 0,00

75101 0,00

2010 0,00

754 0,00

75414 Obrona cywilna 0,00

2010 0,00

75416 Straż gminna (miejska) 0,00

0570 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0,00 200,00

756

75601 0,00

0350 0,00

0910 100,00 0,00 100,00

75615

0310 Podatek od nieruchomości 0,00
0320 Podatek rolny 0,00
0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków transportowych 0,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

0910

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin

9 299,00 9 299,00

30 300,00 45 090,00 75 390,00

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 
fizycznych 3 500,00 3 500,00

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 9 100,00 9 100,00

5 000,00 5 000,00
25 000,00 -14 000,00 11 000,00

5 000,00 41 400,00 46 400,00
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

3 321,00 3 321,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 3 321,00 3 321,00

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

3 321,00 3 321,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 51 400,00 51 400,00

1 200,00 1 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 200,00 1 200,00

50 200,00 50 200,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 
fizycznych 50 000,00 50 000,00

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

24 221 195,00 3 300,00 24 224 495,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 99 100,00 99 100,00

Podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 99 000,00 99 000,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych

7 282 305,00 24 500,00 7 306 805,00

6 558 005,00 6 558 005,00
1 600,00 1 600,00

25 400,00 5 200,00 30 600,00
677 300,00 677 300,00

1 000,00 8 000,00 9 000,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 19 000,00 11 300,00 30 300,00



75616

0310 Podatek od nieruchomości

0320 Podatek rolny 0,00

0330 Podatek leśny 0,00

0340 Podatek od środków transportowych

0360 Podatek od spadków i darowizn 0,00

0370 Opłata od posiadania psów

0430 Wpływy z opłaty targowej

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00

0910

75618

0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej

0480 0,00

0490

0910 100,00 100,00 200,00

75621

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

758 Różne rozliczenia

75801

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

75802 0,00

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00

801 Oświata i wychowanie 0,00
80101 Szkoły podstawowe 340,00

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0,00 200,00

0750 0,00

0920 Pozostałe odsetki 600,00 -300,00 300,00
0921 Pozostałe odsetki 0,00 640,00 640,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 500,00

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

4 206 700,00 31 700,00 4 238 400,00

2 852 500,00 28 000,00 2 880 500,00

60 000,00 60 000,00

2 200,00 2 200,00

323 000,00 -30 000,00 293 000,00

135 000,00 135 000,00

22 000,00 13 000,00 35 000,00

90 000,00 10 300,00 100 300,00

700 000,00 700 000,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 22 000,00 10 400,00 32 400,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw

946 100,00 -135 900,00 810 200,00

9 000,00 9 000,00

500 000,00 -167 000,00 333 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu 359 000,00 359 000,00

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

78 000,00 31 000,00 109 000,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 11 686 990,00 83 000,00 11 769 990,00

11 486 990,00 11 486 990,00
200 000,00 83 000,00 283 000,00

11 562 927,00 184 718,00 11 747 645,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 11 411 256,00 145 217,00 11 556 473,00

11 411 256,00 145 217,00 11 556 473,00

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 39 501,00 39 501,00

39 501,00 39 501,00
151 671,00 151 671,00

151 671,00 151 671,00

2 122 916,00 2 122 916,00
127 944,00 128 284,00

Dochody 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

4 800,00 4 800,00



2007 0,00

2009 959,10 0,00 959,10

6330 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00
0830 Wpływy z usług 0,00

80104 Przedszkola 400,00
0830 Wpływy z usług 0,00
0920 Pozostałe odsetki 800,00 -200,00 600,00
0929 Pozostałe odsetki 0,00 600,00 600,00

2007 0,00

2009 0,00

80110 Gimnazja -50,00
0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0,00 200,00

0750 0,00

0920 Pozostałe odsetki 600,00 -200,00 400,00
0921 Pozostałe odsetki 0,00 150,00 150,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00

2001 0,00

80114

0920 Pozostałe odsetki

80132 Szkoły artystyczne 300,00 -200,00 100,00

0920 Pozostałe odsetki 300,00 -200,00 100,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00

0830 Wpływy z usług 0,00
80195 Pozostała działalność 810,00

0929 Pozostałe odsetki 0,00 810,00 810,00

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

5 434,90 5 434,90

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
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin

115 450,00 115 450,00

24 500,00 24 500,00
24 500,00 24 500,00

937 734,00 938 134,00
848 600,00 848 600,00

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

76 227,00 76 227,00

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

12 107,00 12 107,00

54 800,00 54 750,00

Dochody 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

35 000,00 35 000,00

3 000,00 3 000,00

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

16 000,00 16 000,00

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 
szkół 4 000,00 -1 300,00 2 700,00

4 000,00 -1 300,00 2 700,00

734 500,00 734 500,00

734 500,00 734 500,00
239 138,00 239 948,00



2007 0,00

2009 0,00

2020 0,00

851 Ochrona zdrowia 0,00
85149 Programy polityki zdrowotnej 0,00

2310 0,00

852 Pomoc społeczna

85205 0,00

2020 0,00

85206 Wspieranie rodziny 0,00

2030 0,00

85212

2010

2360

85213

2010 842,00

2030

85214 0,00

2030 0,00

85216 Zasiłki stałe

2030

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

184 702,00 184 702,00

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

32 594,00 32 594,00

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

21 842,00 21 842,00

70 000,00 70 000,00
70 000,00 70 000,00

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

70 000,00 70 000,00

5 509 501,00 -78 751,00 5 430 750,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 29 300,00 29 300,00

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

29 300,00 29 300,00

8 879,00 8 879,00

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

8 879,00 8 879,00

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

3 502 982,00 -63 982,00 3 439 000,00

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

3 472 982,00 -78 982,00 3 394 000,00

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

30 000,00 15 000,00 45 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierajace niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej.

49 200,00 3 202,00 52 402,00

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

8 800,00 9 642,00

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

40 400,00 2 360,00 42 760,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 348 700,00 348 700,00

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

348 700,00 348 700,00

572 800,00 -3 371,00 569 429,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin)

572 800,00 -3 371,00 569 429,00



85219 Ośrodki pomocy społecznej
0920 Pozostałe odsetki

2030 0,00

85228

0830 Wpływy z usług

2010 0,00

85295 Pozostała działalność

2010

2030 0,00

853

85395 Pozostała działalność
0929 Pozostałe odsetki 0,00

2007 0,00

2009 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniów

2030

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90003 Oczyszczanie miasta 0,00 800,00 800,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 800,00 800,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00

90019

0690 Wpływy z różnych opłat
90095 Pozostała działalność

0730 0,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 200,00 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00

343 040,00 5 100,00 348 140,00
5 000,00 5 100,00 10 100,00

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

338 040,00 338 040,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 201 500,00 -21 900,00 179 600,00

90 000,00 -21 900,00 68 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

111 500,00 111 500,00

453 100,00 2 200,00 455 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

35 100,00 2 200,00 37 300,00

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

418 000,00 418 000,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 181 237,50 1 800,00 183 037,50

181 237,50 1 800,00 183 037,50
1 800,00 1 800,00

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

172 125,00 172 125,00

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

9 112,50 9 112,50

205 310,00 -48 902,00 156 408,00

205 310,00 -48 902,00 156 408,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin)

205 310,00 -48 902,00 156 408,00

150 000,00 13 698 075,00 13 848 075,00

10 500,00 10 500,00
10 500,00 10 500,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska

50 000,00 7 500,00 57 500,00

50 000,00 7 500,00 57 500,00
100 000,00 13 679 275,00 13 779 275,00

Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu 
Państwa lub spółek jednostek samorządu 
terytorialnego

100 000,00 100 000,00

32 300,00 32 300,00



6207 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92195 Pozostała działalność 0,00

0750 0,00

926 Kultura fizyczna i sport
92601 Obiekty sportowe 0,00

0750 0,00

0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki 100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów

92695 Pozostała działalność 0,00

6207 0,00

Razem:

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

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

13 646 775,00 13 646 775,00

2 000,00 2 000,00
2 000,00 2 000,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych jst 2 000,00 2 000,00

20 582 500,00 -20 000 000,00 582 500,00
582 500,00 582 500,00

Dochody 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

30 000,00 30 000,00

550 000,00 -3 200,00 546 800,00
1 500,00 1 600,00
1 000,00 3 100,00 4 100,00

20 000 000,00 -20 000 000,00

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

20 000 000,00 -20 000 000,00

69 865 583,14 -8 147 618,00 61 717 965,14

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski
Sporządziła: W.Uliczna
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