KALKULACJA

DOCHODÓW BUD ETOWYCH
GMINY CISEK
na 2005 rok
1. W dziale – GOSPODARKA MIESZKANIOWA- zaplanowano:
- wpływy z czynszu z najmu lokali skalkulowane na podstawie zawartych
umów najmu i dzier awy
- dochody ze sprzeda y mienia komunalnego na podstawie wykazu sprzeda y
2. W dziale – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowano:
- dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa w wysoko ci uj tej w informacji
Wojewody Opolskiego
- wpływy z ró nych opłat i usług ( opłaty za druki i specyfikacje do przetargów, usługi
kserograficzne i prowizje) skalkulowano na podstawie wykonania za trzy kw. 2004 r.
3. W dziale – URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PA STWOWEJ I KONTROLI – zaplanowano dotacj celow otrzyman
na prowadzenie i aktualizacj rejestru wyborców – wysoko dotacji przyj to
na podstawie pisma Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura
Wyborczego w Opolu.
4. W dziale – BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPO AROWA – zaplanowano dotacj celow otrzyman na realizacj zada z
zakresu obrony cywilnej – na podstawie pisma Urz du Wojewódzkiego.
5. W dziale – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH
OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH
POBOREM - zaplanowano:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych –
ustalonego na poziomie wykonania na 2004 rok.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
przyj te zgodnie z pismem Ministra Finansów
- wpływy z podatku rolnego – skalkulowano wg redniej ceny 1q yta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku
- wpływy z podatku od nieruchomo ci skalkulowano wg stawki
uchwalonej przez Rad Gminy na 2005 r.
- wpływy z podatków od rodków transportowych przyj to wg posiadanych
pojazdów w 2004 roku zobowi zanych do opłacania podatku kalkuluj c je wg stawek
uchwalonych przez Rad Gminy na 2004 r.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) przyj to na
poziomie przewidywanego wpływu na 2004r. powi kszonego 3 % wzrostu.
- wpływy z podatków od spadku i darowizn, opłaty eksploatacyjnej oraz
odsetek przyj to na poziomie przewidywanego wykonania na 2004 r.
- wpływy z opłaty skarbowej przyj to na poziomie wykonania na 2004 r.
powi kszonego o 3 % wzrostu.

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynno ci urz dowe i opłaty za
zarz d i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci przyj to na podstawie przewidywanego
wykonania na rok 2004.
- wpływy z ró nych opłat oraz wpływy z podatku od czynno ci
cywilnoprawnych przyj to na podstawie przewidywanego wykonania na 2004 r.
6. W dziale – RÓ NE ROZLICZENIA – zaplanowano subwencje – cz
wyrównawcz oraz o wiatow , których wielko przyj to
zgodnie z pismem Ministra Finansów.
7. W dziale – O WIATA I WYCHOWANIE – zaplanowano :
- wpływy z usług za wy ywienie i czesne w przedszkolach – na podstawie
planowanej liczby dzieci na rok 2005 wg obowi zuj cych stawek.
- dochody z dzier awy autobusu szkolnego na podstawie zawartej umowy
- dochody za wynajem sali sportowej zaplanowano kwot szacunkow
8. W dziale – OCHRONA ZDROWIA – zaplanowano wpływy z opłaty za wydane
zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych – wysoko wpływów skalkulowano na
podstawie wydanych zezwole
9. W dziale – POMOC SPOŁECZNA – zaplanowano dotacje celowe otrzymane z bud etu
pa stwa w wysoko ci uj tej w informacji Wojewody Opolskiego oraz wpływy z usług
opieku czych.
10. W dziale – GOSPODARKA KOMUNALNA – zaplanowano wpływy z opłaty
produktowej w wysoko ci wykonania za 2004 r.

