Plan dochodów Gminy Budzyń na 2015 rok.

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 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
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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."Wzrost bezpieczeństwa i
polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzyniu poprzez
przebudowę dróg gminnych przy oś. Zielonym i Wierzbowymm oraz
budowę drogi nr 201517P"
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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

BeSTia

0690

330 000,00

100 000,00
230 000,00
230 000,00
278 250,00
278 250,00

18 400,00

18 400,00
149 000,00
125 000,00

24 000,00

950,00

950,00
90 900,00

wpłwy z tytułu sprzedaży

90 900,00

wpływy z innych usług.

10 000,00

Wpływy z usług

wpływy z usług domu przedpogrzebowego.
Pozostałe odsetki
odsetki

Urzędy wojewódzkie

2010

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

Administracja publiczna

75011

8 000,00

100 000,00

czynsz za budynki komunalne

0760

8 000,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł

Gospodarka mieszkaniowa

0470

8 000,00

330 000,00

środki z innych źródeł

6300

8 000,00

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

2700

Wartość

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

17 000,00
7 000,00

2 000,00

2 000,00

102 019,00

69 319,00
69 319,00

dotacja na administrację rządową

69 319,00

Wpływy z różnych opłat

20 000,00

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

32 700,00
20 000,00
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0430

BeSTia

wpływy z innych usług.

6 000,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 437,00

Wpływy z usług

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

6 000,00

1 437,00

1 437,00

dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców

1 437,00

Ochotnicze straże pożarne

2 000,00

Wpływy z usług

wpływy z usług.

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

756
75601

6 700,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
0830

6 700,00

czynsze za wynajem pomieszczeń

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

75101

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

2 000,00
2 000,00

2 000,00
11 732 677,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

650,00

karta podatkowa

650,00

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

650,00

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

2 125 500,00

podatek od nieruchomości

1 617 500,00

Podatek od nieruchomości
Podatek rolny

1 617 500,00
210 000,00

podatek rolny

210 000,00

podatek leśny

210 000,00

Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
podatek od środków transportowych

Podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek od czynności cywilnoprawnych

210 000,00
87 000,00

87 000,00

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

3 725 000,00

podatek od nieruchomości

2 473 000,00

Podatek od nieruchomości
Podatek rolny

2 473 000,00
760 000,00

podatek rolny

760 000,00

podatek leśny

10 000,00

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

10 000,00

240 000,00

240 000,00

12 000,00

podatek od spadków i darowizn

12 000,00

wpływy z opłaty targowej

20 000,00

Wpływy z opłaty targowej

20 000,00
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BeSTia

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

210 000,00

210 000,00

1 027 000,00

28 000,00

28 000,00

148 000,00

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

148 000,00

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

851 000,00

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

851 000,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

4 854 527,00

podatek dochodowy od osób fizycznych

4 604 527,00

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

4 604 527,00
250 000,00

250 000,00

Różne rozliczenia

8 385 352,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

6 994 294,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego

6 994 294,00

subwencja oświatowa

6 994 294,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 385 058,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
subwencja wyrównawcza

Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki

odsetki od środków na rachunkach bankowych
Szkoły podstawowe

0750

80110

podatek od czynności cywilnoprawnych

Oświata i wychowanie

80101

80104

Podatek od czynności cywilnoprawnych

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
wpływy za wynajem

Wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
Przedszkola

Wpływy z różnych opłat
odpłatność rodziców
Wpływy z usług

wpływy z usług.

Wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

dotacja na real.zad.wł. w zakresie wychowania przedszkolnego

zwrot gmin za pobyt dzieci w przedszkolach
Gimnazja

1 385 058,00
1 385 058,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

841 792,00

6 300,00
5 500,00
5 500,00

800,00

800,00

474 792,00

56 000,00

56 000,00

1 500,00

1 500,00

300,00

300,00

386 992,00

386 992,00

30 000,00
30 000,00
30 500,00
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0750

0970
80114

80148

0970

0830

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
wpływy za wynajem

Wpływy z różnych dochodów

85202

Wpływy z różnych dochodów

200,00

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
wpływy z różnych dochodów

0920

2010

2360

2910

2010

2030

85214
2030
85216

85219
BeSTia

2030

200,00

330 000,00

wpływy z innych usług.

325 000,00

Wpływy z usług

Domy pomocy społecznej
Wpływy z usług

wpływy z innych usług.
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

200,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

wpływy z usług.

85212

500,00

500,00

Pomoc społeczna
0830

30 000,00

wpływy z różnych dochodów

wpływy z usług.

852

30 000,00

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

330 000,00
5 000,00

3 084 858,00

237 000,00

237 000,00

200 000,00

37 000,00

2 721 263,00
1 000,00

1 000,00
2 702 683,00
2 702 683,00
13 580,00

13 580,00

4 000,00
4 000,00
18 391,00
12 644,00
12 644,00
5 747,00
5 747,00
19 552,00
19 552,00
19 552,00
54 142,00

54 142,00

54 142,00
34 510,00
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2030
900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

6298

90019

921

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

0690

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
środki na realizację operacji "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowości Dziewoklucz"
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

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
środki na realizację operacji "Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem
socjalnym przy boisku sportowym we wsi Podstolice"

Razem:

BeSTia

347 643,00
314 643,00

314 643,00
314 643,00
33 000,00

33 000,00

164 160,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

6298

34 510,00

33 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109

34 510,00

164 160,00
164 160,00
164 160,00

25 278 188,00
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