Plan dochodów Gminy Budzyń na 2017 rok.

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 roku.
Dział
010

Rozdział

Paragraf

01095

Rolnictwo i łowiectwo

Treść

Pozostała działalność

0750

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 charakterze
wpływy z czynszu 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 finansowa z Powiatu Chodzieskiego na dof. real. zad. "Budowa
dróg gminnych Nr 201570P i 201560P w Budzyniu (ul. Parkowa,
Akacjowa, Klonowa i Wielkopolska)"
Gospodarka mieszkaniowa

0470
0550

0750

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

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 charakterze
wpływy z czynszu za budynki komunalne

0760

0770
0830

0920
750

75011

75085

BeSTia

wpływy z tytułu sprzedaży
Wpływy z usług

wpływy z innych usług.

wpływy z usług domu przedpogrzebowego.
Wpływy z pozostałych odsetek
wpływy z pozostałych odsetek

0970

7 000,00
7 000,00
7 000,00

370 000,00
370 000,00

370 000,00
370 000,00
414 750,00
414 750,00

450,00

450,00

18 000,00

18 000,00
154 000,00
125 000,00

29 000,00

1 000,00

1 000,00
223 700,00

223 700,00

17 000,00

8 000,00
9 000,00

600,00

600,00

90 157,00

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

74 957,00

74 957,00

dotacja na administrację rządową

22 300,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15 000,00

dotacja na administrację rządową - zad. dot. spraw obywatelskich
0690

7 000,00

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie

2010

75023

wpływy z czynszu 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

Wartość

Wpływy z różnych opłat

wpływy z kosztów upomnienia, inne

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Wpływy z różnych dochodów

52 657,00
15 000,00

15 000,00

200,00

200,00
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wpływy z różnych dochodów

751

75101

754

0750

0830

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

1 672,00

0350

75615
0310
0320
0330
0340
0500

75616
0310
0320
0330
0340
0360
0430
0500

1 672,00

dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców

1 672,00

Ochotnicze straże pożarne

2 400,00

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 charakterze
wpływy za wynajem
Wpływy z usług

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

BeSTia

1 672,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412

75601

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2010

200,00

2 400,00

1 900,00
1 900,00

500,00

500,00
12 901 222,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 000,00

wpływy z karty podatkowej

1 000,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego 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

2 337 500,00

wpływy z podatku od nieruchomości

1 950 000,00

Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku leśnego
wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku od środków transportowych
wpływy z podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 950 000,00
89 000,00

89 000,00

225 500,00

225 500,00

72 000,00

72 000,00

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

4 082 000,00

wpływy z podatku od nieruchomości

2 816 000,00

Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego

2 816 000,00
725 000,00

wpływy z podatku rolnego

725 000,00

wpływy z podatku leśnego

11 000,00

Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
wpływy z opłaty targowej

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

11 000,00

293 000,00

293 000,00

5 000,00

5 000,00

17 000,00

17 000,00

215 000,00
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75618

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

0410
0480
0490

75621

75801

75807

75814

801

Wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

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

wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego
0010
0020

758

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

2920

2920

0920

80104

BeSTia

0660

35 000,00

150 000,00

150 000,00

116 000,00
10 000,00

106 000,00

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

5 679 722,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

5 679 722,00
500 000,00

500 000,00

Różne rozliczenia

8 924 613,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

7 370 091,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego

7 370 091,00

subwencja oświatowa

7 370 091,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 537 322,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
subwencja wyrównawcza

Różne rozliczenia finansowe

Wpływy z pozostałych odsetek

wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych

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 charakterze
wpływy za wynajem

0970

35 000,00

6 179 722,00

Szkoły podstawowe

0750

301 000,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Oświata i wychowanie

80101

215 000,00

wpływy za wynajem

Wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
Przedszkola

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
wpływy z odpłatności rodziców
wpływy z odpłatności rodziców

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

0970

Wpływy z różnych dochodów

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
wpływy z różnych dochodów

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

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

1 537 322,00
1 537 322,00

17 200,00

17 200,00

17 200,00

864 804,00

5 900,00
5 000,00
3 000,00
2 000,00

900,00

900,00

693 404,00

55 000,00

50 000,00

5 000,00

200 000,00

200 000,00

300,00

300,00

412 104,00

412 104,00

26 000,00
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80110

26 000,00

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 charakterze

20 000,00

Gimnazja

0750

0970
80148

zwrot gmin za pobyt dzieci w przedszkolach

0830

wpływy za wynajem

Wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów

85202

0830

2010

2030

85214
2030
85216

85219

855

2030

2030

85501

140 000,00

Pomoc społeczna

385 855,00

Wpływy z usług

245 000,00

Domy pomocy społecznej
wpływy z innych usług
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związków powiatowo-gminnych)
dotacja na skł. na ubezp.zdr.opł. za osoby pob.niektóre świad.z pomocy
społecznej oraz niektóre świad.rodzinne
Zasiłki okresowe, celowe 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, związków powiatowo-gminnych)
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, związków powiatowo-gminnych)
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, związków powiatowo-gminnych)
dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof. własnych zadań
bieżących gmin

0920

2010
BeSTia

145 000,00
5 000,00

245 000,00
200 000,00

45 000,00
33 867,00
27 321,00
27 321,00
6 546,00
6 546,00
25 997,00
25 997,00
25 997,00
33 665,00

33 665,00

33 665,00
47 326,00

47 326,00

47 326,00

Rodzina

9 553 223,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z
realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

6 306 723,00

dotacja na program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlec.

85502

500,00

wpływy z innych usług

Wpływy z usług

Świadczenie wychowawcze

2060

500,00

145 000,00

wpływy z usług

85213

20 000,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

wpływy z usług

852

20 500,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Wpływy z pozostałych odsetek
wpływy z pozostałych odsetek

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

6 306 723,00

6 306 723,00
3 246 500,00
500,00

500,00
3 226 600,00
Strona 4 z 5

2360

2910

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

900

90002

2 000,00
2 000,00

0490

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

858 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

0690

Gospodarka odpadami

wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

864 000,00
858 000,00

6 000,00

wpływy z kosztów upomnienia, inne

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wpływy z różnych opłat

6 000,00

41 400,00

5 400,00

5 400,00

36 000,00

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

36 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109

12,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0750

92601

12,00
12,00

Kultura fizyczna

1 000,00

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 charakterze

1 000,00

Obiekty sportowe

0750

12,00

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 charakterze
wpływy za wynajem

wpływy za wynajem

Razem:

BeSTia

17 400,00

905 400,00

0570

926

17 400,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019

921

3 226 600,00

1 000,00

1 000,00

34 422 108,00
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