Plan dochodów Gminy Budzyń na 2013 rok.

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/168/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2012 roku.
Dział
020

Rozdział

Paragraf

02001

Leśnictwo

Treść

Gospodarka leśna
0750

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 obwody łowieckie

600

Transport i łączność

60016

Drogi publiczne gminne
6300

700

70005

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Pomoc fin. z Pow.Chodzieskiego na real. proj."Popr.bezp.użytkowników
dróg gm. i dostępności do terenów inwestycyjnych poprzez przeb.sieci
dróg-ulic w Budzyniu:Rog. Gum. Czer. Sad. i rem.ul. Cichej"
Gospodarka mieszkaniowa

0470

0750

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

0690

0830

7 200,00
7 200,00
7 200,00
7 200,00

680 000,00
680 000,00

680 000,00
680 000,00
224 600,00
224 600,00

18 000,00

18 000,00
116 500,00
100 000,00

16 500,00

1 000,00

1 000,00
60 100,00

wpłwy z tytułu sprzedaży

60 100,00

wpływy z innych usług.

20 000,00

Wpływy z usług

wpływy z usług domu przedpogrzebowego.
Pozostałe odsetki
odsetki

27 000,00
7 000,00

2 000,00

2 000,00

Administracja publiczna

88 000,00

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

dotacja na administrację rządową

0750

BeSTia

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

Urzędy wojewódzkie
2010

75023

czynsz za grunty komunalne

Wartość

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpływy z różnych opłat

koszty upomnienia, inne

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

67 300,00

67 300,00
20 700,00

6 500,00

6 500,00

6 200,00

czynsze za wynajem pomieszczeń

6 200,00

wpływy z innych usług.

8 000,00

Wpływy z usług

8 000,00
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751

75101

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

1 410,00

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

1 410,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2010

dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców

754

75412

0830

75601

0350

75615
0310
0320
0330
0340
0500

75616
0310
0320
0330
0340
0360
0430
0500
75618

BeSTia

0410

1 410,00

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

1 410,00

10 000,00
10 000,00
12 526 376,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 000,00

karta podatkowa

1 000,00

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

1 000,00

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

1 740 400,00

podatek od nieruchomości

1 220 000,00

Podatek od nieruchomości
Podatek rolny

1 220 000,00
225 000,00

podatek rolny

225 000,00

podatek leśny

206 400,00

Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
podatek od środków transportowych

Podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek od czynności cywilnoprawnych

206 400,00
88 000,00

88 000,00

1 000,00

1 000,00

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

3 420 500,00

podatek od nieruchomości

2 210 000,00

Podatek od nieruchomości
Podatek rolny

2 210 000,00
775 000,00

podatek rolny

775 000,00

podatek leśny

9 500,00

Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
wpływy z opłaty targowej

Podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek od czynności cywilnoprawnych

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

9 500,00

197 000,00

197 000,00

2 000,00

2 000,00

17 000,00

17 000,00

210 000,00

210 000,00
549 000,00

27 000,00

27 000,00
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75621

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

0490

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

0020
758

75801

75807

75814

801

2920

2920

0920

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

375 000,00

80110

podatek dochodowy od osób fizycznych

6 565 476,00

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
podatek dochodowy od osób prawnych

85202

6 992 306,00

0830

6 992 306,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 230 145,00

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

1 230 145,00
1 230 145,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

454 000,00

3 000,00
3 000,00
3 000,00

Przedszkola

70 000,00

odpłatność rodziców

70 000,00

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

70 000,00

30 000,00

30 000,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

351 000,00

wpływy z innych usług.

345 000,00

Wpływy z usług

Domy pomocy społecznej
Wpływy z różnych opłat

odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
Wpływy z usług

wpływy z innych usług.
wpływy z usług.

BeSTia

6 992 306,00

subwencja oświatowa

Pomoc społeczna
0690

250 000,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

wpływy z usług.

852

250 000,00

8 227 451,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego

wpływy za wynajem
0830

6 565 476,00

Różne rozliczenia

Gimnazja
0750

2 000,00

6 815 476,00

wpływy za wynajem
0690

377 000,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Szkoły podstawowe
0750

80148

145 000,00

Oświata i wychowanie

80101

80104

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

opłata za zajęcie pasa drogowego
0010

145 000,00

351 000,00
6 000,00

3 152 010,00

214 000,00

24 000,00

24 000,00

190 000,00

155 000,00

35 000,00
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85212
0920

2010

2360

2910

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Pozostałe odsetki
odsetki

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, funl.alim. oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z
ubezp.społecznego
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
dochody gminy z tytułu zwrotu fund. alim, i zal. alim.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
zwrot świadczeń

85213
2010

2030

85214
2030
85216

85219

900

2030

2030

90095
BeSTia

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 społecznej - dof. własnych zadań
bieżących gmin
Zakłady gospodarki komunalnej

6298

90020

Zasiłki stałe

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90017

90019

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

0690

0400

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
środki na realizację operacji "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w
miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszyńska"
w ramach programu PROW na lata 2007-2013.
środki na realizację operacji "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w gminie Budzyń" w ramach programu PROW na lata 20072013
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Wpływy z różnych opłat

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
Wpływy z opłaty produktowej
wpływy z opłaty produktowej
Pozostała działalność

2 762 780,00
1 000,00

1 000,00
2 745 200,00
2 745 200,00
13 580,00

13 580,00

3 000,00
3 000,00
16 230,00
10 362,00
10 362,00
5 868,00
5 868,00
39 100,00
39 100,00
39 100,00
51 900,00

51 900,00

51 900,00
68 000,00

68 000,00

68 000,00

2 849 077,00
2 330 407,00

2 330 407,00
1 385 094,00
945 313,00
40 000,00

40 000,00

40 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

476 670,00
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6280

921

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
dot.z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

476 670,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

746 646,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109
6298

746 646,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
 innych źródeł
środki na realizację operacji "Przebudowa
świetlicy wraz z
zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno" w
ramach programu PROW na lata 2007-2013
środki na realizację operacji "Przebudowa świetlicy wraz z
zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec" w ramach
programu PROW na lata 2007-2013

Razem:

BeSTia

476 670,00

746 646,00
310 205,00
436 441,00

28 966 770,00
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