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                        ZAŁĄCZNIK NR 1 

                                                                                                                   DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
                                                                                                                     R ADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

         NR 106/4/XIV/03  Z DNIA 30.12.2003R 
PROGNOZOWANE DOCHODY 2004R.

L.P DZIAŁ TREŚĆ PLAN (w zł)

1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.500
w tym: 
            - dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

2.500

2. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.110.886
w tym: 
            - środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin pozyskane z innych źródeł.

1.110.886

3. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.760.036
w tym:
            - wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości

32.000

            - dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

34.000

          - wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności

10.000

          - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości 

2.684.036

4. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6.000
w tym:
           - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej (środki na zadania z
zakresu cmentarnictwa)

6.000

5. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 69.950
w tym: 
           - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

69.500

          - dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami,

450



- 2 –
                        ZAŁĄCZNIK NR 1 

                                                                                                                   DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
                                                                                                                     R ADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

         NR 106/4/XIV/03  Z DNIA 30.12.2003R 
PROGNOZOWANE DOCHODY 2004R.

L.P DZIAŁ TREŚĆ PLAN (w zł)

6. 751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA

1.176

w tym: 
           - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (środki na prowadzenie i aktualizację
stałego rejestru wyborców)

1.176

7. 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

4.066.635

w tym:
           - podatek od nieruchomości 2.153.736
           - podatek rolny 81.437
           - podatek leśny 108.803
           - podatek od środków transportowych 81.549
           - podatek od spadków i darowizn 5.000
           - podatek od posiadania psów 5.000
           - wpływy z opłaty targowej 24.000
           - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności
urzędowe 6.000

           - podatek od czynności cywilnoprawnych 50.000
           - wpływy z opłaty skarbowej 25.000
           - podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7.000

           - udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych 90.000

           - udziały w podatku dochodowym od osób
prawnych 1.257.271

           - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu 79.000

           - dotacja otrzymana z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych (dotacja z PFRON)

92.839

8. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4.142.641
w tym:
           - część oświatowa subwencji ogólnej 3.207.703
           - część wyrównawcza subwencji ogólnej 914.938
                  * kwota podstawowa   – 372.371
                  * kwota uzupełniająca – 542.567
           - pozostałe odsetki (odsetki od środków na
rachunkach bankowych) 20.000
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9. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.461
           - pozostałe odsetki (odsetki od środków na
rachunkach bankowych szkół, GZEASz i Przedszkola) 250

            - dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1.211

10 852 POMOC  SPOŁECZNA 504.310
w tym: 
           - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań zleconych w tym:

501.100

             *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej

19.000

            *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne 390.000

           * zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 9.200
           *Ośrodki Pomocy Społecznej 77.300
           * usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 5.600

         - pozostałe odsetki (odsetki od środków na
rachunku bankowym OPS) 200

         - opłaty za usługi opiekuńcze 3.000

         - dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami

10

11. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 1.273.550

w tym: 
           - dotacje otrzymane z funduszy celowych na
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek
sektora finansów publicznych (dotacja z GFOŚiGW)

40.000

          - środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin pozyskane z innych źródeł. 1.233.550
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12. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 1.100

  w tym:
           - pozostałe odsetki (odsetki od środków na
rachunku bankowym GCKiS)

100

           - dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

1.000

O G Ó Ł E M: 13.940.245


