
Zalqcznik Nr 1 

do Zarzqdzenia nr 21/2013 
W6jta Gminy Sochocin 

z dnia 29 marca 2013 r. 

Ustalenia do plan6w finansowych jednostek budzetowych w zakresie realizacji 
dochod6w 

Gminy Osrodek Pomocy Spotecznej 

Dziat Rozdziat Paragraf Trese Wartosc 

852 Pomoc spoteczna 15100,00 

85212 
I$wiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu 
alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia 
emervtalne i rentowe z ubezoieczenia sooleczneoo 

15 000,00 

2360 
Dochody jednostek samorzetdu terytorialn~go zwietzane 
z realizacjetzadan z zakresu administracji rzetdowej 
oraz innych zadan zleconych ustawami 

15 000,00 

85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 100,00 

2360 
Dochody jednostek samorzetdu terytorialnego zwietzane 
z realizacjet zadan z zakresu administracji rzetdowej 
oraz innvch zadan zleconvch ustawami 

100,00 

Urzctd Gminy 

Dziat Rozdzial Trese 
010 0 6 

01010 ktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi 6500,00 

0960 6500,00 

020 4000,00 

02095 Pozostala dzialalnosc 4000,00 

Dochody z najmu i dziertawy skladnik6w majettkowych 
Skarbu Panstwa, jednostek samorzetdu terytorialnego 

0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w 4000,00 
publicznych oraz innych um6w 0 podobnym 
charakterze 

700 Gospodarka mieszkaniowa 13400,00 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 13400,00 

0470 
z oplat za trwaly zarzetd, uiytkowanie, 
5C i ui kowanie wiecz ste nieruchomosci 

11 000,00 

Dochody z najmu i dzierzawy skladnik6w majettkowych 
Skarbu Panstwa, jednostek samorzqdu terytorialnego 

0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w 2400,00 
publicznych oraz innych um6w 0 podobnym 
charakterze 

710 Dziatalnosc ustugowa 

71035 Cmentarze 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 

2020 
zadania biezetce realizowane przez gmin~ na 
podstawie porozumien z organami administracji 
rz dowe 

750 Administracja publiczna 

Urz~dy wojew6dzkie 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 

2010 
realizacj~ zadan biezetcych z zakresu administracji 
rzetdowej oraz innych zadan zleconych gminie 

42169,00 

zwiazkom min ustawami 
Urz~y gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10000,00 

0920 Pozostale odsetki 10000,00 

Promocja jednostek samorzetdu terytorialnego 14121,68 



Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z 

2007 
udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w 0 kt6rych 

14121,68
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 L 6 ustawy, 
lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich 

751 
UrzEtdy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, 

5035,00
kontroli i ochrony prawa oraz sctdownictwa 

75101 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej. 
1035,00

kontroli i ochrony prawa 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 

2010 
realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji 

1035,00
rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie 
(zwiazkom amin) ustawami 
Wybory do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w 

75109 
wojew6dztw, wybory w6jt6w, burmistrz6w i 

4000,00
prezydent6w miast oraz referenda gminne, powiatowe i 
woiew6dzkie 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 

2010 realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji 
4000,00

rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie 
(zwiazkom amin) ustawami 

Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i 
756 od innych jednostek nieposiadajctcych osobowosci 5224395,00 

prawnej oraz wydatki zwictZane z ich poborem 

75601 Wptywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych 1 100,00 

I 
0350 

Podatek od dzialalnosci gospodarczej os6b fizycznych, 
1000,00

oplacany w formie karty POdatkowej 

0910 
Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i 

100,00
oplat 
Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku 

75615 od czynnosci cywilnoprawnych, podatk6w i oplat 
1197470,00

lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek 
oraanizacvinvch 

0310 Podatek od nieruchomosci 1 090470,00 
0320 Podatek rolny 3000,00 
0330 Podatek lesny 72400,00 

0340 Podatek od srodk6w transportowych 11 600,00 
Wptywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez 

0490 'ednostki samorzqdu terytorialnego na podstawie 7000,00 
odrebnych ustaw 

0500 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 10000,00 

0910 
Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i 3~oplat 
Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku 

75616 od spadk6w i darowizn, podatku od czynnosci cywilno 1469791,00
prawnych oraz podatk6w i oplat lokalnych od os6b 
fizvcznvch 

0310 Podatek od nieruchomosci 495000,00 
0320 rolny 308000,00 

0330 Podatek lesny 44500,00 

0340 Podatek od srodk6w transportowych 146000,00 

0360 Podatek od spadk6w i darowizn 15000,00 

0430 Wptywy z oplaty targowej 25000,00 
Wptywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez 

0490 jednostki samorzqdu terytorialnego na podstawie 330291,00 
odrebnvch ustaw 

0500 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 

=!!0690 ~ opla! 

0910 
tki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i 

oplat 
Wptywy z innych oplat stanowiqcych dochody 

75618 jednostek samorzqdu terytorialnego na podstawie 132247,00 
ustaw 

0410 Wptywy z oplaty skarbowej 35000,00 

0480 Wptywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 77 000,00 



WpIywy z innych lokalnych op/at pobieranych przez 
0490 jednostki samorzetdu terytorialnego na podstawie 20247,00 

odrebnvch ustaw 

75621 
Udzialy gmin w podatkach stanowietcych doch6d 

2423787,00
budzetu oanstwa 

0010 Podatek dochodowy od os6b fizycznych 2403787,00 
0020 Podatek dochodowy od os6b prawnych 20000,00 

758 Rozne rozliczenia 7495762,00 

75801 
CZElSC oswiatowa subwencji og61nej dla jednostek 

4432962,00
samorzqdu terytorialneao 

2920 Subwencje og61ne z budzetu panstwa 4432962,00 

75807 ' , r6wnawcza subwencji og61nej dla gmin 3062800,00''C' 

2920 Subwencje og61ne z budzetu panstwa 3062800,00 
852 Pomoc spoleczna 2005280,00 

ISwiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu 
85212 alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia 1731000,00 

emervtalne i rentowe z ubezoieczenia spo!ecznego 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 

2010 
realizacjEl zadan biezetcych z zakresu administracji 

1 731 000,00
rzetdowej oraz innych zadan zleconych gminie 

"'"'lin) ustawami 
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za 
osoby pobierajace niekt6re swiadczenia z pomocy 

85213 spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za 12600,00 
osoby uczestnicZ<tce w zajElciach w centrum integracji 
sooleczneL 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 

2010 realizacjEl zadan biezetcych z zakresu administracji 2900,00
rzetdowej oraz innych zadan zleconych gmlnie 
Izwiazkom gmin\ ustawami 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na 

2030 realizacjEl wlasnych zadan biezetcych gmin (zwietzk6w 9700,00 
amin) 

21-;;;;;;;85214 
Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 

2030 realizacjEl wlasnych zadan bieZetcych gmin (zwietZk6w 21000,00 
gmin) 

85216 Zasilki stale 100000,00 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
2030 realizacjEl wlasnych zadan biezetcych gmin (zwietzk6w 100000,00 

gmin) 

85219 Osrodki pomocy spolecznej 98600,00 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
2030 realizacjEl wlasnych zadari biezetcych gmin (zwietzk6w 98600,00 

gmin) 

85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi 10080,00 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 

2010 realizacjEl zadan biezetcych z zakresu administracji 
10080,00

rzetdowej oraz innych zadan zleconych gminie 
lzwiazkom aminl ustawami 

85295 Pozos tala dzialalnosc 32000,00 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
2030 realizacjEl wlasnych zadari biezetcych gmin (zwietzk6w 32000,00 

amin) 
900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 194118,00 

90019 
WpIywy i wydatki zwietzane z gromadzeniem srodk6w z 13000,00
oplat i kar za korzvstanie ze srodowiska 

0570 
Grzywny, mandaty i inne kary pieniElzne od os6b 500,00
fizvcznvch 

0580 
Grzywny i inne kary pieniElzne od os6b prawnych i 

500,00
innvch iednostek oroanizacvinvch 

0690 WpIywy z r6znych oplat 12000,00 

90020 
Wplywy i wydatki zwietzane z gromadzeniem srodk6w z 1000,00
oolat oroduktowych 

0400 WpIywy z oplaty produktowej 1000,00 

90095 Pozostala dzialalnosc 180118,00 



6280 

$rodki otrzymane od pozostalych jednostek 
zaliczanych do sektora finans6w publicznych na 
finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji 
inwestycji i zakup6w inwestycyjnych jednostek 
zaliczanvch do sektora finans6w Dublicznvch 

180118,00 

926 Kultura fizyczna 23260,00 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 23260,00 

2007 

Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w 0 kt6rych 
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub platnosci w ramach budietu srodk6w europejskich 

19771,00 

2009 

Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z 
udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w 0 kt6rych 
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub platnosci w ramach budietu srodk6w europejskich 

3489,00 

Razem: 15 048 040,68 

Publiczny Zespot Szkot i Przedszkoli Samorzctdowych w Sochocinie 

801 Oswiata i wychowanie 
80104 Przedszkola 97 

0690 WpIywy z r6i:nych oplat 34 
0830 Wplywy z uslug 63000,00 

80148 Stol6wki szkolne i przedszkolne 62000,00 

0830 WpIywy z uslug 62000,00 

Razem: 159000,00 

1590:;1 
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mgr Anna~ChOWSka 


