
Zał�cznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Cisek

Nr XXV/111/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN
DOCHODÓW BUD�ETOWYCH

GMINY CISEK
na 2005 rok

Dział         700            Gospodarka mieszkaniowa                                163.700
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami                163.700

§ 0750 Dochody z najmu i dzier�awy składników
maj�tkowych Skarbu Pa�stwa lub jednostek
samorz�du terytorialnego oraz innych umów
o podobnym charakterze.
(czynsze za mieszkania nauczycieli).                     42.000

         § 0830 Wpływy z usług(czynsze z najmu lokali)           57.000
                   § 0870           Wpływy ze sprzeda�y składników maj�tkowych             64.000

         § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
                      podatków i opłat.                700

Dział         750            Administracja publiczna                                    74.776
Rozdział 75011 Urz�dy wojewódzkie                    72.776

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa
na realizacj� zada� bie��cych z zakresu
administracji rz�dowej oraz innych zada�
zleconych gminie ustawami.                    68.619

          § 2020 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa
na zadania bie��ce realizowane przez gmin�

                                        na podstawie porozumie� z organami
                                      administracji rz�dowej            3.357
                    § 2360         Dochody jednostek samorz�du terytorialnego
                                        zwi�zane z realizacj� zada� z zakresu administracji
                                         rz�dowej oraz innych zada� zleconych ustawami                800
Rozdział 75023 Urz�dy gmin            2.000

§ 0690 Wpływy z ró�nych opłat (opłaty za druki
specyfikacje do przetargów)            1.000

§ 0830 Wpływy z usług  (opłata za usługi
kserograficzne, prowizje)            1.000



Dział         751            Urz�dy naczelnych organów władzy
                                     pa�stwowej, kontroli i ochrony prawa

 oraz s�downictwa                                                 1.035
Rozdział 75101 Urz�dy naczelnych organów władzy

pa�stwowej, kontroli i ochrony prawa                          1.035
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa

na realizacj� zada� bie��cych z zakresu
                                        administracji rz�dowej oraz innych zada�
                                        zleconych gminie ustawami.            1.035

Dział         754            Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona
przeciwpo�arowa.                                                     600

Rozdział 75414 Obrona cywilna              600
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa

na realizacj� zada� bie��cych z zakresu
                                        administracji rz�dowej oraz innych zada�
                   zleconych gminie ustawami.              600

Dział         756            Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj�cych osobowo�ci prawnej
oraz wydatki zwi�zane z ich poborem        2.692.152

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych.                      6.000

§ 0350 Podatek od działalno�ci gospodarczej osób
fizycznych opłacany w formie karty podatkowej            6.000

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le�nego,
podatku od czynno�ci cywilnoprawnych ,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych                           583.000

§ 0310 Podatek od nieruchomo�ci                  430.000
§ 0320 Podatek rolny                  140.000
§ 0330 Podatek le�ny            1.000
§ 0340 Podatek od �rodków transportowych                    10.000

                    § 0360         Podatek od spadków i darowizn                                         1.000
          § 0910        Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
                              podatków i opłat            1.000

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku le�nego,
podatku od spadków i darowizn , podatku
od czynno�ci cywilnoprawnych , oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych                          978.300



§ 0310         Podatek od nieruchomo�ci                                      290.000
§ 0320 Podatek rolny                  540.000
§ 0340 Podatek od �rodków transportowych                  100.000

                    § 0360         Podatek od spadków i darowizn                                       14.000
                    § 0370         Podatek od posiadania psów                                   200
                    § 0430         Wpływy z opłaty targowej                                          2.000
                    § 0450        Wpływy z opłaty administracyjnej za
                                        czynno�ci urz�dowe                                                    2.000
                    § 0470         Wpływy z opłat za zarz�d , u�ytkowanie
                                        i u�ytkowanie wieczyste nieruchomo�ci                      2.000
                    § 0490         Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
                                        przez jednostki samorz�du terytorialnego na
                                        podstawie odr�bnych ustaw                         100
                    § 0500         Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych                          23.000
                    § 0690        Wpływy z ró�nych opłat                      1.000

§ 0910        Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat            4.000

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowi�cych dochody          
                                        Jednostek samorz�du terytor. Na podst. ustaw           23.000

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej          23.000
Rozdział 75619 Wpływy z ró�nych rozlicze�          25.000

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                              25.000
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi�cych

dochód bud�etu pa�stwa              1.076.852
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych              1.075.852
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych           1.000

Dział         758            Ró�ne rozliczenia                                           4.686.772
Rozdział 75801 Cz��� o�wiatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorz�du terytorialnego             2.867.850
§ 2920 Subwencje ogólne z bud�etu pa�stwa             2.867.850

Rozdział 75807 Cz��� wyrównawcza subwencji ogólnej
                                        dla gmin             1.816.922

§ 2920 Subwencje ogólne z bud�etu pa�stwa             1.816.922
Rozdział 75814 Ró�ne rozliczenia finansowe                   2.000

§ 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od �rodków
 na rachunkach bankowych)          2.000

Dział         801            O�wiata i wychowanie                                    162.000
Rozdział 80104 Przedszkola               120.000

§ 0830         Wpływy z usług               120.000
Rozdział      80110          Gimnazja                                                                     20.000



§ 0750 Dochody z najmu i dzier�awy składników
maj�tkowych Skarbu Pa�stwa lub jednostek
samorz�du terytorialnego oraz innych umów
o podobnym charakterze.

                                         (wynajem hali sali sportowej)                                      20.000
Rozdział     80113          Dowo�enie uczniów do szkół                                       22.000
                    § 0750         Dochody z najmu i dzier�awy składników
                                        maj�tkowych jednostek samorz. terytorialnego            22.000

Dział         851            Ochrona zdrowia                                              80.000
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                80.000

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda�
                      alkoholu                           80.000
Dział         852            Pomoc społeczna                                            593.000
Rozdział     85212          �wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.
                                        emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego          445.000
                            § 2010     Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa

na realizacj� zada� bie��cych z zakresu
                                        administracji rz�dowej oraz innych zada�                445.000
Rozdział     85213          Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
                                        za osoby pobieraj�ce niektóre �wiadczenia z
                                        pomocy społecznej oraz niektóre �wiadczenia
                                        rodzinne                                                                       2.000
                             § 2010     Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa

na realizacj� zada� bie��cych z zakresu
                                        administracji rz�dowej oraz innych zada�                   2.000
                                        zleconych gminie  ustawami.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na

ubezpieczenia społeczne                                          70.000
 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa

na realizacj� zada� bie��cych z zakresu
                                        administracji rz�dowej oraz innych zada�

zleconych gminie  ustawami.                                    30.000
                     § 2030        Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa
                                        na realizacj� własnych zada� bie��cych gmin           40.000
Rozdział 85219 O�rodki pomocy społecznej                        75.000
                            § 2030        Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa
                                        na realizacj� własnych zada� bie��cych gmin           75.000



Rozdział      85228         Usługi opieku�cze i specjalistyczne usługi
                                        opieku�cze                                                                   1.000
                     § 0830        Wpływy z usług                                                            1.000

Dział        900           Gospodarka komunalna i ochrona �rod.        1.001
Rozdział    90020          Wpływy i wydatki zwi�zane z gromadzeniem
                                       �rodków z opłat produktowych                                 1.001
                   § 0400         Wpływy z opłaty produktowej                                      1.001

            OGÓŁEM                                                            8.455.036
                                                                                                                                                                                                                                             


