Plan dochodów Gminy Budzyń na 2010 rok.

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/264/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2009 roku.
Dział
010

020

Rozdział
01010

Paragraf

0960

02001

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

70005

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego na dof. zad. "Rozwój
obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzyniu poprzez
przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 201515P i
201560P
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
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
czynsz za budynki komunalne

0760

0770
0830

0920
750

75011

75023

czynsz za grunty komunalne

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
wpłwy z tytułu sprzedaży
Wpływy z usług

wpływy z innych usług

wpływy z usług domu przedpogrzebowego
Pozostałe odsetki
odsetki

0690

4 000,00

4 000,00
4 000,00

400 000,00
400 000,00

400 000,00
400 000,00
426 000,00
426 000,00

17 000,00

17 000,00
126 000,00
120 000,00

6 000,00

2 000,00

2 000,00
250 000,00

250 000,00

26 000,00

20 000,00

6 000,00

5 000,00

5 000,00

Administracja publiczna

94 300,00

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

67 300,00

Urzędy wojewódzkie
2010

3 000,00

4 000,00

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

Gospodarka mieszkaniowa

0750

3 000,00

Gospodarka leśna

Drogi publiczne gminne

0470

3 000,00

3 000,00

Transport i łączność

60016

Wartość

wpłaty mieszkańców

czynsz za obwody łowieckie

6300

700

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Leśnictwo

0750

600

Rolnictwo i łowiectwo

Treść

67 300,00

dotacja na administrację rządową

67 300,00

Wpływy z różnych opłat

10 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
koszty upomnienia, inne

27 000,00
10 000,00
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0750

0830
751

czynsze za wynajem pomieszczeń
Wpływy z usług

wpływy z innych usług

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2010

754

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

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

75412

0830

75601

0350

75615
0310
0320
0330
0340
0500
2680

75616
0310
0320
0330
0340
0360

4 000,00

13 000,00

13 000,00

1 248,00
1 248,00
1 248,00
1 248,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 000,00

Wpływy z usług

10 000,00

Ochotnicze straże pożarne
wpływy z innych usług

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

756

4 000,00

10 000,00
10 000,00
8 177 122,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

3 000,00

karta podatkowa

3 000,00

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

3 000,00

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

1 517 000,00

podatek od nieruchomości

1 036 000,00

Podatek od nieruchomości
Podatek rolny

1 036 000,00
106 000,00

podatek rolny

106 000,00

podatek leśny

150 000,00

Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
podatek od środków transportowych

Podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek od czynności cywilnoprawnych

Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
rek.utr.doch.w pod.i opł. lokalnych - PFRON

150 000,00
64 000,00

64 000,00

1 000,00

1 000,00

160 000,00

160 000,00

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

2 281 000,00

podatek od nieruchomości

1 580 000,00

Podatek od nieruchomości
Podatek rolny

1 580 000,00
370 000,00

podatek rolny

370 000,00

podatek leśny

7 000,00

Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
podatek od spadków i darowizn

7 000,00

137 000,00

137 000,00

10 000,00

10 000,00
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75618

0430

Wpływy z opłaty targowej

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0410
0480
0490

75621

0010
0020

758

75801

75807

75814

801

2920

2920

0920

wpływy z opłaty targowej

podatek od czynności cywilnoprawnych

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

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

80110

Podatek dochodowy od osób prawnych
podatek dochodowy od osób prawnych

80148

852

85202

30 000,00

134 000,00

134 000,00

10 000,00

10 000,00

4 102 122,00
100 000,00

100 000,00

8 215 452,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

6 613 083,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego

6 613 083,00

subwencja oświatowa

6 613 083,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 572 369,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
subwencja wyrównawcza

Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki

odsetki od środków na rachunkach bankowych

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

1 572 369,00
1 572 369,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

139 000,00

4 000,00
4 000,00
1 000,00
3 000,00

Przedszkola

97 000,00

odpłatność rodziców

97 000,00

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

Wpływy z różnych opłat

wpływy za wynajem
0830

30 000,00

Różne rozliczenia

Gimnazja
0750

174 000,00

4 102 122,00

wpływy za wynajem
0690

160 000,00

podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

czynsz za budynki komunalne
80104

160 000,00

4 202 122,00

Szkoły podstawowe
0750

17 000,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Oświata i wychowanie

80101

17 000,00

Stołówki szkolne
Wpływy z usług

wpływy z innych usług
Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej

97 000,00

30 000,00

30 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

2 963 781,00

35 000,00
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0830

85212
2010

85213
2010

2030

85214
2030
85216

85219

853

85395

2030

2030

2008

2009

900

921

90020

0400

Wpływy z usług

35 000,00

wpływy z innych usług

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
dotacja na św.rodz, zal.alim. oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z
ubezp.społecznego
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.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
dotacja na skł. na ubezp.zdr.opł. za osoby pob.niektóre świad.z pomocy
społecznej oraz niektóre świad.rodzinne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
dotacja na skł. na ubezp.zdr.opł. za osoby pob.niektóre świad.z pomocy
społecznej oraz niektóre świad.rodzinne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze -dot. na dof. zadań własnych
bieżących gmin
Zasiłki stałe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
dotacja na zasiłki stałe - dot. na dof.zadań własnych bieżących gmin
Ośrodki pomocy społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społęcznej - dof. własnych zadań
bieżących gmin

2320

2 756 800,00
2 756 800,00
2 756 800,00
8 846,00
4 500,00
4 500,00
4 346,00
4 346,00
64 933,00
64 933,00
64 933,00
49 956,00

49 956,00

49 956,00
48 246,00

48 246,00

48 246,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

205 590,00

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

174 752,00

Pozostała działalność

205 590,00

dotacja z Gminy Miejskiej w Chodzieży na real.projektu "Przez naukę i
zabawę w lepszą przyszłość-zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu
Powiatu Chodzieskiego"

174 752,00

dotacja z Gminy Miejskiej w Chodzieży na real.projektu "Przez naukę i
zabawę w lepszą przyszłość-zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu
Powiatu Chodzieskiego"

30 838,00

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

30 838,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 000,00

Wpływy z opłaty produktowej

1 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych

1 000,00

wpływy z opłaty produktowej

1 000,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury

6 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105

35 000,00

6 000,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
dotacja celowa otrz. z powiatu na zad. bież. real. na pod. porozumień "Parada Orkiestr Dętych"
dotacja celowa otrz. z powiatu na zad. bież. real. na pod. porozumieńKoncert Kolęd
dotacja celowa otrz. z powiatu na zad. bież. real. na pod. porozumień
-''Inwentaryzacja Młodych Talentów Estrady PIRAMIDA"

Razem:

6 000,00
1 000,00
1 000,00
4 000,00

20 646 493,00
Strona 4 z 4

