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Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 

3 300,00

Gospodarka mieszkaniowa 501 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 475 000,00

Tabela nr 1 Dochody Budżetu Gminy Lutowiska na 2023 r.

Nazwa Plan ogółem

bieżące

Rolnictwo i łowiectwo 3 300,00

Pozostała działalność 3 300,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 

25 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00

Działalność usługowa 2 000,00

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 70 000,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 

400 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 26 000,00

Urzędy wojewódzkie 18 343,62

Wpływy z różnych opłat 2,62

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

18 341,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 300,00

Cmentarze 2 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
2 000,00

Administracja publiczna 18 643,62

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 604,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

604,00

Obrona narodowa 2 000,00

Wpływy z usług 300,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa
604,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 010,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej
30 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek 10,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych

3 874 051,00

Kwalifikacja wojskowa. 2 000,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 000,00

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem

6 620 512,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień
100,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 425 246,00

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

darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 

lokalnych od osób fizycznych

1 061 000,00

Wpływy z podatku od nieruchomości 1 446 770,00

Wpływy z podatku rolnego 44 700,00

Wpływy z podatku leśnego 1 955 235,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00
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Wpływy z podatku od nieruchomości 700 000,00

Wpływy z podatku rolnego 74 000,00

Wpływy z podatku leśnego 20 000,00

Wpływy z podatku od środków transportowych 29 000,00

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 2 000,00

Wpływy z opłaty targowej 2 000,00

Wpływy z opłaty miejscowej 125 000,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień
1 500,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 500,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 95 000,00

Wpływy z różnych opłat 6 000,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 329 451,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 292 156,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw
326 000,00

Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 210 000,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 880 476,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 747 790,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa 747 790,00

Różne rozliczenia finansowe 50 000,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 37 295,00

Różne rozliczenia 2 687 214,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego
1 880 476,00

Oświata i wychowanie 98 734,00

Szkoły podstawowe 40 000,00

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
2 500,00

Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 8 948,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 948,00

Inne formy wychowania przedszkolnego 37 650,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
37 650,00

Pomoc społeczna 170 815,00

Wpływy z różnych opłat 2 500,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 

35 000,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 21 084,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
21 084,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
26 000,00

Zasiłki stałe 96 705,00

Wpływy z pozostałych odsetek 60,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej

7 800,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
7 800,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
26 000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 230 000,00

Szkolne schroniska młodzieżowe 230 000,00

Wpływy z usług 230 000,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 645,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
96 000,00

Ośrodki pomocy społecznej 40 310,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
40 310,00

Rodzina 828 972,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego

807 900,00
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Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 000,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

790 400,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami

13 000,00

Karta Dużej Rodziny 72,00

Wpływy z pozostałych odsetek 500,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

21 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 846 124,00

Gospodarka odpadami komunalnymi 803 600,00

Wpływy z różnych opłat 2,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

70,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów

21 000,00

Wpływy z różnych opłat 4 000,00

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 26 010,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień
1 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
803 600,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 514,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych

12 514,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska
4 000,00

Wpływy z usług 20 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek 10,00

bieżące razem: 12 009 918,62

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3

0,00

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
551 205,38

Gospodarka mieszkaniowa 2 775 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 545 000,00

majątkowe

Transport i łączność 551 205,38

Drogi wewnetrzne 551 205,38

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości
230 000,00

Administracja publiczna 2 929 500,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 929 500,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości
70 000,00

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
2 475 000,00

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 230 000,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 425 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 425 000,00

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
2 929 500,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000,00

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 5 000,00

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
425 000,00

majątkowe razem: 6 685 705,38

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3

0,00

Ogółem: 18 695 624,00



w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3

0,00


