	PLAN  DOCHODÓW  BUDŻETU  GMINY                                 załącznik nr 1a
	LUBICZ  NA  2006  ROK w pełnej                                            do zarządzenia Wójta Gminy Lubicz Nr
	szczegółowości klasyfikacji budżetowej	FIN.0151-2/06 z dn. 25 stycznia 2006r. w
	sprawie ustalenia układu wykonawczego
	budżetu Gminy Lubicz na 2006r.
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	010	Rolnictwo i łowiectwo	91 200
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000
	Zadania
	partycypacja użytkowników przyzagrod.oczyszczalni	80 000
	ścieków w Brzeźnie i Mierzynku w kosztach budowy
	01095	Pozostała działalność	11 200
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 200
	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub
	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
	Zadania
	wpł. z tyt.dzierżawy gruntów rolnych	11 200
	600	Transport i łączność	50 000
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
	Zadania
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	50 000
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 056 500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	75 000
	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub
	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
	Zadania
	wpływy z tyt.najmu lokali mieszkalnych	75 000
	0830	Wpływy z usług	27 500
	Zadania
	wpł.z tyt.zwrotu kosztów  komunalnych dot.	27 500
	najmowanych lokali
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 954 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	39 000
	wieczyste nieruchomości
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	15 000
	wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
	0770	prawo własności	4 900 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
	prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
	750	Administracja publiczna	411 750
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	119 100
	realizację zadań bieżących z zakresu administracji
	rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
	75023	(związkom gmin) ustawami	292 350
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
	0920	Pozostałe odsetki	33 508
	Zadania
	odsetki za zwłokę od należności z tyt.likwidacji	33 508
	Gospod.Pomocn.
	Strona:	1

	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	0970	Wpływy z różnych dochodów	258 842
	Zadania
	wpływy z likwidacji Gospod.Pomocniczego	258 042
	wynagr.płatnika pod.dochod.od osób fiz.i płatnika	800
	zasiłków chorobowych
	75095	Pozostała działalność	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	Zadania
	wynagr.płatnika pod.dochod.od osób fiz.i płatnika	300
	zasiłków chorobowych
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	2 428
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej,	2 428
	kontroli i ochrony prawa
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2 428
	realizację zadań bieżących z zakresu administracji
	rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
	(związkom gmin) ustawami
	Zadania
	prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	2 428
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i	12 245 695
	od innych jednostek nieposiadających osobowości
	75601	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	50 000
	opłacany w formie karty podatkowej
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	3 387 133
	czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
	od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
	0310	Podatek od nieruchomości	3 202 000
	0320	Podatek rolny	8 600
	0330	Podatek leśny	23 100
	0340	Podatek od środków transportowych	83 500
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych  na realizację	34 933
	zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
	Zadania
	kwota rekompensująca utracone dochody z tyt.zwolnień	34 933
	określ.w ustawie o rehabilitacji zawod.i społ.oraz
	zatrudn.osób niepełnosprawnych (II rata za 2005r.)
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	3 163 287
	spadków i darowizn, podatku od czynności
	cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
	0310	osób fizycznych	1 862 000
	Podatek od nieruchomości
	0320	Podatek rolny	311 500
	0330	Podatek leśny	3 300
	0340	Podatek od środków transportowych	313 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	106 000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	38 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000
	Strona:	2

	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych  na realizację	49 487
	zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
	Zadania
	kwota rekompensująca utracone dochody z tyt.zwolnień	49 487
	określ.w ustawie o rehabilitacji zawod.i społ.oraz
	zatrudn.osób niepełnosprawnych (II rata za 2005r.)
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	580 000
	samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000
	0480	Wpływy  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	340 000
	Zadania
	opłaty adiacenckie	340 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	5 065 275
	państwa
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 805 275
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000
	758	Różne rozliczenia	9 589 074
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	9 254 306
	samorządu terytorialnego
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 254 306
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	309 320
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	309 320
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000
	0920	Pozostałe odsetki	10 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 448
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 448
	801	Oświata i wychowanie	824 242
	80101	Szkoły podstawowe	728 530
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 730
	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub
	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
	0830	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800
	Wpływy z usług
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	Zadania
	wynagr.płatnika pod.dochod.od osób fiz.i płatnika	2 000
	zasiłków chorobowych
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie	700 000
	lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
	zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
	publicznych
	Zadania
	dotacja z FRKF na dofin.bud.sali gimnast. w Lub.G.	700 000
	80110	Gimnazja	75 212
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 092
	gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
	Zadania
	środki przyznane na realiz.przez ZS Nr 1 w Lubiczu	10 092
	Górnym projektu w ramach Programu Unii Europejskiej
	Socrates COMENIUS Akcja 1 "Wszyscy jesteśmy
	Europejczykami" (ca 24,50 % kwoty umownej)
	Strona:	3

	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 840
	gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
	Zadania
	środki z Europ.Funduszu Społ.na fin.projektu "Szkoła	48 840
	marzeń" w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 280
	gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
	Zadania
	śr.krajowe na fin.proj."Szkoła marzeń" w ramach SPO	16 280
	Rozwój Zasobów Ludzkich
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 500
	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub
	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
	Zadania
	dochody z najmu uatobusów przez firmę przewozową	20 500
	wynajętą przez gminę do dowozu uczniów
	852	Pomoc społeczna	4 865 100
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki	4 214 000
	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
	społecznego
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	4 214 000
	realizację zadań bieżących z zakresu administracji
	rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
	85213	(związkom gmin) ustawami	19 000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
	oraz niektóre świadczenia rodzinne
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	19 000
	realizację zadań bieżących z zakresu administracji
	rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
	85214	(związkom gmin) ustawami	338 000
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
	emerytalne i rentowe
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	162 500
	realizację zadań bieżących z zakresu administracji
	rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
	2030	(związkom gmin) ustawami	175 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
	realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
	85219	gmin)	166 100
	Ośrodki pomocy społecznej
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	Zadania
	wynagr.płatnika pod.dochod.od osób fiz.i płatnika	200
	zasiłków chorobowych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	165 900
	realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
	85228	gmin)	3 000
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	0830	Wpływy z usług	3 000
	Zadania
	opłaty za usługi opiekuńcze	3 000
	85295	Pozostała działalność	125 000
	Strona:	4

	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	125 000
	realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
	gmin)
	Zadania
	dot.z budż.państwa na dofin.programu "posiłek dla	125 000
	potrzebujących"
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 500
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	10 000
	opłat produktowych
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000
	90095	Pozostała działalność	27 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 800
	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub
	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
	Zadania
	wpł.z tyt.najmu lokali użytkowych	10 800
	0830	Wpływy z usług	16 700
	Zadania
	wpł.z tyt.zwrotu kosztów  komunalnych dot.	16 700
	najmowanych lokali
	926	Kultura fizyczna i sport	450 000
	92601	Obiekty sportowe	450 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	450 000
	(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
	Zadania
	środki z Europ.Fund.Orient.i Gwar.Rolnej na	450 000
	dofin.bud.boisk ogólnodost.w Lub.D.
	Razem	33 623 489
	Strona:	5

