Plan dochodów budżetu na rok 2014

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku
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4 000,00
4 000,00
4 000,00

Transport i łączność

3 300,00

Wpływy z usług

3 000,00

Drogi publiczne gminne
Pozostałe odsetki

3 300,00

300,00

Turystyka

35 000,00

Wpływy z usług

35 000,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z różnych opłat

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

Pozostałe odsetki

Administracja publiczna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpływy z usług

Pozostałe odsetki

Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

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

Urzędy wojewódzkie
2010

75023

Rolnictwo i łowiectwo

Treść

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

35 000,00
1 067 734,00
1 067 734,00

128 034,00
35 000,00

100,00

369 600,00
256 200,00
274 800,00

2 000,00
2 000,00

105 247,00

66 847,00
66 847,00
35 900,00

28 400,00

7 500,00

2 500,00

2 125,00
375,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6 600,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

6 600,00

Jednostki terenowe Policji

6 600,00
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Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
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Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

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

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z różnych opłat

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

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

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty miejscowej

Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z różnych opłat

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

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

11 247 900,00
20 000,00

19 900,00

100,00

3 181 100,00
2 920 700,00

22 000,00

115 300,00
102 900,00

5 000,00
5 500,00
7 100,00
2 600,00

2 856 800,00
1 720 900,00

464 400,00

18 400,00

235 000,00

45 000,00
18 100,00
22 500,00

300 000,00

5 500,00

27 000,00

240 000,00

28 000,00
12 000,00

180 000,00

20 000,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

4 950 000,00

Podatek dochodowy od osób prawnych

1 006 930,00

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

Wpływy z różnych opłat

3 943 070,00

10 654 832,00

9 626 771,00

9 626 771,00

1 028 061,00

1 028 061,00

133 382,00

3 800,00

100,00
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BeSTia

Pozostałe odsetki
Przedszkola

Wpływy z usług

Pozostałe odsetki

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

0920

85216

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

Ośrodki wsparcia
Wpływy z usług

Pozostałe odsetki

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Pozostałe odsetki

Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
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
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
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)

1 650,00
2 050,00

129 582,00

73 482,00

200,00

54 400,00
1 500,00
3 139 437,00

375 760,00

31 000,00

100,00

344 160,00
500,00
2 711 350,00
800,00

10 000,00

3 000,00

2 687 550,00
10 000,00
11 404,00
9 435,00
1 969,00
5 702,00
5 702,00

Zasiłki stałe

17 670,00

Ośrodki pomocy społecznej

12 551,00

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

12 051,00

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z usług

17 670,00
500,00

5 000,00

5 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

876 800,00

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

817 600,00

Gospodarka odpadami

Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług

821 800,00

1 000,00
3 200,00
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Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska

45 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych

10 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20 000,00

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

20 000,00

Wpływy z różnych opłat

Wpływy z opłaty produktowej

10 000,00

Biblioteki
2910

Razem:

BeSTia

45 000,00

20 000,00

27 295 732,00
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