Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/14
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 30.12.2014r.

DOCHODY

w złotych

Dział

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3
bieżące

010

400

600

700

Rolnictwo i łowiectwo

3 000,00

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

3 000,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę

1 310 000,00

Wpływy z usług

1 295 000,00

Pozostałe odsetki

15 000,00

Transport i łączność

40 000,00

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

40 000,00

Gospodarka mieszkaniowa
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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

750

626 000,00
70 000,00

550 000,00

Pozostałe odsetki

5 000,00

Wpływy z różnych dochodów

1 000,00

Administracja publiczna

324 129,95

Wpływy z różnych opłat

5 000,00

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

6 000,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

20 000,00

Wpływy z różnych dochodów

70 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

139 930,95

82 932,00

1

2
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

751

754

1 862,00

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

1 862,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 554 000,00

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych

5 550 000,00

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

20 371 599,00

8 367 999,00
200 000,00
8 860 000,00
640 000,00

Podatek leśny

60 000,00

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

690 000,00
40 000,00
100 000,00

Opłata od posiadania psów

100,00

Wpływy z opłaty skarbowej

60 000,00

Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

180 000,00
35 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

213 000,00

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

300 000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych

550 000,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

75 500,00

Różne rozliczenia

10 422 471,00

Pozostałe odsetki

250 000,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa
801

4 000,00

Podatek rolny

Podatek od środków transportowych

758

267,00

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

Pozostałe odsetki
756

3

10 172 471,00

Oświata i wychowanie

361 090,00

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

129 000,00

Wpływy z usług

120 000,00

Pozostałe odsetki

33 000,00

1

852

2

3

Wpływy z różnych dochodów

40 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

33 226,50

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

5 863,50

Pomoc społeczna

2 150 500,00

Wpływy z usług

2 000,00

Pozostałe odsetki

6 000,00

Wpływy z różnych dochodów

200,00

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

1 864 300,00

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

243 500,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
900

34 500,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 635 606,00

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

1 850 000,00

Wpływy z różnych opłat

50 000,00

Wpływy z usług

720 606,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z różnych dochodów

5 000,00
10 000,00

bieżące
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

43 800 257,95

179 020,95

majątkowe
010

Rolnictwo i łowiectwo

1 765 441,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

785 441,00

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

880 000,00

1

600

700

900

926

2

3

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

100 000,00

Transport i łączność

125 406,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

125 406,00

Gospodarka mieszkaniowa

2 100 000,00

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności

100 000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2 000 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

820 000,00

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

200 000,00

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

620 000,00

Kultura fizyczna

500 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

500 000,00

majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 310 847,00

2 910 847,00

49 111 104,95

3 089 867,95

