Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/261/2009
Rady Gminy Szemud
z dnia 05.03.2009 r.

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2009

w złotych

Dochody bieżące

Dział

Rozdział

§

1

2

3

010

Źródło dochodów

Plan

4

5

Rolnictwo i łowiectwo

164 000,00
164 000,00

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

0830

Wpływy z usług

0920

Pozostałe odsetki

3 500,00

160 000,00
500,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

803 000,00

0830

Wpływy z usług

800 000,00

0920

Pozostałe odsetki

400

600

Transport i łączność

3 000,00
140 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

60 000,00

2320

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

80 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

133 710,00

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości

10 000,00

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

79 710,00

0830

Wpływy z usług

44 000,00

710

2020

750

Działalność usługowa

2 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej

2 000,00

Administracja publiczna

98 325,00

0830

Wpływy z usług

1 000,00

2010

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

2320

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

1 915,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 410,00

94 000,00
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751

2010

756

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

1 978,00

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

1 978,00

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

14 457 973,00

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

0310

Podatek od nieruchomości

0320

Podatek rolny

0330

Podatek leśny

0340

Podatek od środków transportowych

0350

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

0360

Podatek od spadków i darowizn

110 000,00

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

100 000,00

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

120 000,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu

140 000,00

0490

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

950 000,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat

758

Różne rozliczenia
0920

Pozostałe odsetki

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

801

Oświata i wychowanie

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

0830

Wpływy z usług

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

852

Pomoc społeczna

6 075 473,00
100 000,00
4 430 000,00
244 300,00
68 000,00
252 000,00
15 000,00

1 802 000,00
51 200,00
17 856 949,00
150 000,00
17 706 949,00
447 654,00

18 540,00

284 580,00
36 356,00

108 178,00

5 390 350,00

0830

Wpływy z usług

7 000,00

0900

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości

1 000,00

0920

Pozostałe odsetki

2010

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

2030

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

50,00

5 213 400,00

163 900,00
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2910
921
0830
926

0750

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości

5 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

27 000,00

Wpływy z usług

27 000,00

Kultura fizyczna i sport

29 000,00

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

29 000,00

razem:

39 551 939,00

Dochody majątkowe

Dział

Rozdział

§

1

2

3

600

6290

700
0870
801

6260

Źródło dochodów

Plan

4

5

Transport i łączność

180 000,00

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

180 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

750 000,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

750 000,00

Oświata i wychowanie

250 000,00

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych

250 000,00

razem:
Ogółem:
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1 180 000,00

40 731 939,00
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