Załącznik 1a
do zarządzenia Nr FIN.0151-2/08
Wójta Gminy Lubicz z dn.11 lutego 2008r.

BudŜet na rok 2008
DOCHODY

Urząd

PLAN DOCHODÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 2008 ROK w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŜetowej

Dział

Rozdział
§

Nazwa

010 Rolnictwo i łowiectwo
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
0970 Wpływy z róŜnych dochodów
01095 Pozostała działalność
0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
wpływy z dzierŜawy gruntów rolnych
600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
0830 Wpływy z usług
za reklamy w pasie drogowym
700 Gospodarka mieszkaniowa
70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
wpŁz najmu lokali mieszkalnych
0830 Wpływy z usług
wpływy z tyt.zwrotu kosztów komunalnych dot.najmu lokali
0920 Pozostałe odsetki
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania
wieczystego nieruchomości
750 Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie
2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
wpł.z najmu lokalu dla Spółki "Lubickie Wodociągi"
0920 Pozostałe odsetki
wpł.z rozłoŜ.na raty naleŜn.po likwid.Gospod.Pomocn.przy UG
0970 Wpływy z róŜnych dochodów
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Dział

Rozdział
Nazwa
§
wpł.z rozłoŜ.na raty naleŜn.po likwid.Gospod.Pomocn.przy UG
wynagr.płatnika pod.dochod.od osób fiz.i zasiłków chorobowych

75095 Pozostała działalność
0970 Wpływy z róŜnych dochodów
wynagr.płatnika pod.doch.od osób fiz.i płatnika zasiłków chorobowych
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
realizacja n/rz budŜetu przez urzędy skarbowe
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomości

Plan
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2 659
17 784 420
45 000
45 000
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4 122 200

3 890 000

0320 Podatek rolny

34 000

0330 Podatek leśny

15 000

0340 Podatek od środków transportowych
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
realizacja n/rz budŜetu przez urzędy skarbowe
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
0310 Podatek od nieruchomości

100 000
25 000
25 000
6 000
52 200
3 935 600

1 920 000

0320 Podatek rolny

363 000

0330 Podatek leśny

4 000

0340 Podatek od środków transportowych
0360 Podatek od spadków i darowizn
realizacja n/rz budŜetu przez urzędy skarbowe
0430 Wpływy z opłaty targowej
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
realizacja n/rz budŜetu przez urzędy skarbowe
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej

414 000
85 000
85 000
300
1 000 000
1 000 000
36 000
113 300
784 500
70 000

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

100 000

0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu

135 000

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
opłaty za zajęcia pasa drogowego

65 000
65 000
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Rozdział
§
0690 Wpływy z róŜnych opłat

Nazwa

wpływy z opłat adiacenckich i opłat planistycznych
wpł.z tyt.opłat za koszty upomnienia
wpł.z opłat za wpis do ewid.działalności gospodarczej
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
realizacja n/rz budŜetu przez Min.Fin.
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
realizacja n/rz budŜetu przez urzędy skarbowe
758 RóŜne rozliczenia
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa
75814 RóŜne rozliczenia finansowe
0920 Pozostałe odsetki
odsetki od środków na r-kach bankowych
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
75831 Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
0750 Dochody z najmu i dzierŜawy 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
0970 Wpływy z róŜnych dochodów
wynagr.płatnika pod.doch.od osób fiz.i płatnika zasiłków chorobowych
80110 Gimnazja
0927 Pozostałe odsetki
śr.na progr.UE"Uczenie się przez całe Ŝycie"-Projekt Partnerski COMENIUS
2707 real.ZSLub.G.2008r.
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
śr.na progr.UE"Uczenie się przez całe Ŝycie"-Projekt Partnerski COMENIUS
real.ZSLub.G.2008r.
80113 DowoŜenie
uczniów do szkół
0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
wpł.z dzierŜawy autobusów
80195 Pozostała działalność
2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin (związków gmin)
dofin.pracodawcom kosztów przygot.zawod.młodocianych pracowników
852 Pomoc społeczna
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
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22 685
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Dział

Rozdział
Nazwa
§
2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin (związków gmin)
85219 Ośrodki pomocy społecznej
0970 Wpływy z róŜnych dochodów
wynagr.płatnika pod.doch.od osób fiz.i płatnika zasiłków chorobowych
2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin (związków gmin)
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
0830 Wpływy z usług
wpł.z odpł.za usługi opiekuńcze

Plan
5 072 500

24 000
24 000

291 000
158 000

133 000
170 200
200
200
170 000
2 500
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2 500

85295 Pozostała działalność
2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin (związków gmin)
dofin.w ramach rządowego progr."Pomoc państwa w zakresie doŜywiania"
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
0830 Wpływy z usług

186 000
186 000
186 000
49 250
22 200
22 000

0920 Pozostałe odsetki
90095 Pozostała działalność
0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
wpływy z najmu lokali uŜytkowych
0830 Wpływy z usług

200
27 050
12 000

12 000
15 000

wpływy z tyt.zwrotu kosztów komunalnych dot.najmu lokali
0920 Pozostałe odsetki

15 000
50

RAZEM DOCHODY

37 824 922
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