
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XX/189/11
Rady Miejskiej w Dębicy 
z dnia 29 grudnia 2011r

w zł
Zmniejszenie Zwi ększenie

o kwot ę o kwot ę
750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 107 849

2705 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów,
samorządów woj.pozyskane z innych źródeł (EOG) 107 849

75095 Pozostała działalność 259 181 2 933
2007 dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budŜetu śr.europ./POIG-Przeciwdziałanie wykluczeniu 259 181
cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy/

2009 dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich 2 933
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budŜetu śr.europ./POIG-Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy/
 RAZEM ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 367 030 2 933

756 75615 Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org. 316 495 515 000
0310 podatek od nieruchomości 405 000

0340 podatek od środków transportowych 80 000

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000

2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 316 495

75616 Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darowizn

pod.od czynn.cywilnoprawn.oraz pod.i opłat lokalnych od osób fizycznych 500 000 80 000
0310 podatek od nieruchomości 200 000

0690 wpływy z róŜnych opłat 20 000

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60 000

0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 300 000

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw 400 000
0410 wpływy z opłaty skarbowej 400 000

75621 Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budŜetu państwa 1 000 000
0020 podatek dochodowy od osób prawnych 1 000 000

RAZEM   DOCHODY OD OSÓB PRAW,OD OSÓB FIZ.I OD INNYCH JEDN.
NIEPOSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

758 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 170 000
2920 subwencje ogólne z budŜetu państwa 170 000

 RAZEM  RÓśNE ROZLICZENIA 170 000

900 90078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 740 000 739 978
2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych

zadań bieŜących gmin 740 000

2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów,
samorządów woj.pozyskane z innych źródeł 739 978

  RAZEM  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 740 000 739 978

RAZEM DOCHODY BIEśĄCE 3 323 525 1 507 911

750 75095 Pozostała działalność 793 201

6207 dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środ.europejskich 

oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, 

lub płatności w ramach budŜetu środ.europej./POIG-Przeciwdziałanie wykluczeniu 793 201

cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy)

 RAZEM ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 793 201

801 80101 Szkoły podstawowe 90 431

6207 dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środ.europejskich 

oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, 90 431

lub płatności w ramach budŜetu środ.europej./RPO Szkoła na Os.Kępa/

595 0002 216 495

Tabela Nr 1 
DOCHODY BUDśETOWE NA 2011r

Dz. Rozdz § Nazwa 



Zmniejszenie Zwi ększenie
o kwot ę o kwot ę

Dz. Rozdz § Nazwa 

80195 Pozostała działalność 251 604

6207 dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środ.europejskich 

oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, 251 604
lub płatności w ramach budŜetu środ.europej./POiŚ Termomodernizacja/

RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE 342 035

852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 581 960

6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1pkt.3

oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków

europejskich  /RPOWP-EFRR  Rozwój infrastruktury pomocy społecznej/ 6 405

6208 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1pkt.3

oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków

europejskich  /RPOWP-EFRR  Rozwój infrastruktury pomocy społecznej/ 575 555

 RAZEM  OPIEKA SPOŁECZNA 581 960

900 90078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 289 939

6207 dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środ.europejskich 

oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, 289 939
lub płatności w ramach budŜetu środ.europ./RPOWP-EFRR Regulacja i utrzymanie cieków wodnych/

RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 289 939

926 92601 Obiekty sportowe 94 500

6207 dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środ.europejskich 

oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, 94 500
lub płatności w ramach budŜetu środ.europ./RPOWP-Solary na hali basenów/

RAZEM KULTURA FIZYCZNA 94 500

RAZEM   DOCHODY MAJĄTKOWE 2 101 635

OGÓŁEM DOCHODY BUDśETU 5 425 160 1 507 911

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

Stefan Bieszczad


