Załącznik nr 1
Do Uchwały Rady Gminy Cisek
Nr XXIV/106/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK

Dz.

Rozdz

§

Wyszczególnienie

PLAN na 2009 r. ( w zł )

Dochody
bieżące
010

Rolnictwo i łowiectwo
01095

700
70005

0750

0830
0910

750

100 000,00

Pozostała działalność
0770

100 000,00

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

100 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

92 600,00

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

92 600,00

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 ( czynsze z najmu
lokali )

40 000,00

Wpływy z usług ( czynsze z
najmu lokali)

52 000,00

Odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat

Administracja publiczna
-1-

Dochody
Majątkowe

600,00

77 490,00

75011

Urzędy wojewódzkie
2010

2360

75023

Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

Urzędy gmin
0690

751

75101
2010

752
75212
2010

754
75414
2010

75 490,00

74 690,00

800,00

2 000,00

Wpływy z różnych opłat

2 000,00

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

1 015,00

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

1 015,00

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

1 015,00

Obrona narodowa

1 000,00

Pozostałe wydatki obronne

1 000,00

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

1 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

1 000,00

Obrona cywilna

1 000,00

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

756

1 000,00

Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od innych
jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem
75601
0350

75615

5 500,00

Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podat.

5 500,00

Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
0310
0320
0330
0340
0500
0910

75616

Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków
transportowych
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat

Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn,
podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0470
0500

3 568 049,00

Wpływy z podatku dochod.
od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków
transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłat za zarząd ,
użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
-3-

617 050,00
410 000,00
190 000,00
1 300,00
10 000,00
750,00
5 000,00

1 201 200,00
326 000,00
720 000,00
50,00
90 000,00
16 000,00
50,00
100,00
6 000,00
40 000,00

0910

75618

Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat

Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody
jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie
ustaw
0410

75619
0460

75621

Wpływy z opłaty skarbowej

0020

758

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

60 000,00

Podatek dochodowy od osób
fizycznych
Podatek dochodowy od osób
prawnych

75807

Subwencje ogólne z budżetu
państwa

Część wyrówn. subwencji
ogól. dla gmin
2920

75814

Subwencje ogólne z budżetu
państwa

Różne rozliczenia finansowe
0920

801

Pozostałe odsetki

Przedszkola
0830

80110

80113
0750

10 000,00

3 867 200,00
3 867 200,00

2 967 958,00
2 967 958,00

5 650,00

159 850,00
117 000,00

Wpływy z usług

117 000,00

Gimnazja
0750

1 654 299,00

5 650,00

Oświata i wychowanie
80104

1 664 299,00

6 840 808,00

Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
2920

20 000,00

60 000,00

Różne rozliczenia
75801

20 000,00

Wpływy z różnych rozliczeń
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód
budżetu państwa
0010

3 000,00

6 000,00

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

Dowożenie uczniów do szkół

15 000,00

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
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charakterze

80195

15 000,00

Pozostała działalność
2030

851
85154
0480

852

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

2010

85213

78 000,00

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

78 000,00

Wpływy z opłat za wydawanie
zezwoleń na sprzedaż alkoholu

85214

1 246 000,00

873 000,00

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

873 000,00

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

Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
2010

78 000,00

Świadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
2010

21 850,00

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna
85212

21 850,00

Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
-5-

5 000,00

5 000,00

223 000,00

ustawami
2030

85219
2030

85228

42 000,00

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

181 000,00

Ośrodki pomocy społecznej

83 000,00

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

83 000,00

Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
0830

85295

25 000,00

Wpływy z usług

25 000,00

Pozostała działalność
2030

900
90020
0400

37 000,00

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

37 000,00

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

800,00

Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z
opłat produktowych

800,00

Wpływy z opłaty produktowej

800,00

12 066 612,0
0

RAZEM :
DOCHODY OGÓŁEM :

100 000,00

12 166 612,0
0
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Objaśnienia do załącznika Nr 1
o dochodach
BUDŻETU GMINY CISEK
na 2009 rok

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ( 100 000,00 zł )
- zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego ( gruntu w postaci działek ) ,
na podstawie wykazu sprzedaży.
1.

2.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ( 92 600,00 zł) - zaplanowano:
- wpływy z czynszu z najmu lokali skalkulowane na podstawie zawartych umów
najmu i dzierżawy ( 92 000,00 zł )
- wpływy z odsetek od czynszów według przewidywanego wykonania w 2008 roku.
( 600,00 zł )

3.W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA ( 77 490,00 zł) – zaplanowano:
-

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości ujętej w informacji
Wojewody Opolskiego ( 74 690,00 zł) ,
prowizja od wydanych dowodów osobistych ,wpływy z różnych opłat i usług
( opłaty za druki i specyfikacje do przetargów, usługi kserograficzne i prowizje)
skalkulowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2008 roku ( 2 800,00 zł ).

4. W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA,
ORAZ SĄDOWNICTWA ( 1 015,00 zł ) – zaplanowano :

- dotację celową otrzymaną na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców wysokość dotacji przyjęto na podstawie pisma Delegatury Wojewódzkiej
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Krajowego Biura Wyborczego w Opolu ( 1 015,00 zł )

5. W dziale 752 – OBRONA NARODOWA ( 1 000,00 zł ) – zaplanowano
- dotację celową otrzymaną na wydatki związane ze szkoleniem w dziedzinie obronności
wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Opolskiego o dotacjach
przyznanych na 2009 rok ( 1 000,00 zł ) .
6.W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA ( 1 000,00) – zaplanowano :
- dotację celową otrzymaną na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wysokość dotacji przyjęto na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego ( 1 000,00 zł )
7.W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ZWIĄZAN
WYDATKI E Z ICH POBOREM ( 3 568 049,00 zł )– zaplanowano :
-

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych –ustalono
na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku ( 10 000,00 zł ),

-

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto
zgodnie z pismem Ministra Finansów ( 1 654 299,00 zł ),

-

wpływy z podatku rolnego – ( od osób fizycznych i prawnych) - 910 000,00 zł,

-

wpływy z podatku od nieruchomości n- ( od osób fizycznych i prawnych) –
736 000,00 zł,

-

wpływy z podatków od środków transportowych przyjęto wg posiadanych pojazdów
w 2008 roku zobowiązanych do opłacania podatku, oraz przewidywanego wykonania
do końca 2008 r. ( od osób fizycznych i prawnych) – 100 000,00 zł,

-

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) przyjęto na
poziomie przewidywanego wpływu w 2008r. ( 5 500,00 zł ),

-

wpływy z podatków od spadku i darowizn, opłaty eksploatacyjnej oraz
odsetek przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r. ( 84 000,00 zł ),

- wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r
( 20 000,00 zł ),
-

wpływy z opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto na
podstawie przewidywanego wykonania w roku 2008 ( 6 000,00 zł ),
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-

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie
przewidywanego wykonania w 2008 r. ( 40 750,00 zł ) ,

-

wpływy z podatku leśnego i opłaty targowej przyjęto na podstawie przewidywanego
wykonania w 2008 roku ( 1 500,00 zł ).

8.W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA ( 6 840 808,00 zł ) – zaplanowano :
- subwencje – część oświatową i wyrównawczą, których wielkość przyjęto zgodnie
z pismem Ministra Finansów :
• subwencja oświatowa – 3 867 200,00 zł
• subwencja ogólna
- 2 967 958,00 zł ,
• przewidywane odsetki od środków na posiadanych rachunkach bankowych 5 650,00 zł .
9.W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE ( 159 850,00 zł ) – zaplanowano :
-

wpływy z usług za wyżywienie i czesne w przedszkolach – na podstawie
planowanej liczby dzieci na rok 2009 wg obowiązujących stawek ( 117 000,00 zł ),
dochody z dzierżawy autobusu szkolnego na podstawie zawartej umowy
( 15 000,00 zł ) ,
dochody za wynajem sali sportowej według przewidywanego wykonania w 2008 r,
( 6 000,00 zł ) ,
dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości ujętej w informacji
Wojewody Opolskiego, na dopłatę pracodawcom przyuczającym do zawodu
młodocianych pracowników ( 21 850,00 zł ) .

10.W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA ( 78 000,00 zł ) – zaplanowano :
-

wpływy z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych –
wysokość wpływów skalkulowano na podstawie wydanych zezwoleń,

11.W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA ( 1 246 000,00 zł ) – zaplanowano :
-

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości ujętej w informacji
Wojewody Opolskiego ( na zadania zlecone 920 000,00 zł
na zadania własne 301 000,00 zł),

-

wpływy z usług za usługi opiekuńcze przyjęto na podstawie wykazu osób
podopiecznych i przewidywanego wykonania w 2008 r, - 25 000,00 zł .

12.W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
( 800,00 zł ) –
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zaplanowano wpływy z opłaty produktowej w wysokości przewidywanego wykonania
w 2008 roku ( 800,00 zł ) .
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