Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 007/ 2015 z dnia 29 stycznia 2015
Dział
600

Rozdział

Paragraf

60014

Drogi publiczne powiatowe
2320

60095

70005

0470

0760
0770
0920
75023
75075

0970

2700
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75615
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0310
0320
0330
0340
0360
BeSTia

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
Gospodarka mieszkaniowa

0750

750

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Pozostała działalność

6207
700

Transport i łączność

Treść

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
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
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
Pozostałe odsetki

Wartość

680 050,00
100 000,00
100 000,00
580 050,00
580 050,00
857 000,00
857 000,00

22 000,00

700 000,00
25 000,00
100 000,00

10 000,00

Administracja publiczna

3 502 000,00

Wpływy z różnych dochodów

3 500 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z różnych opłat

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn

3 500 000,00

2 000,00
2 000,00

3 754 436,00
2 000,00

2 000,00

1 886 200,00
1 660 000,00

10 000,00

200 000,00

5 000,00

200,00

10 000,00

1 000,00

732 100,00
592 000,00

50 000,00

1 000,00

0,00

5 000,00
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0430

Wpływy z opłaty targowej

0690

Wpływy z różnych opłat

0500
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0010
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0920
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2030
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0830
2030

90001

90002
BeSTia

Podatek od czynności cywilnoprawnych

70 000,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10 000,00

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

Wpływy z opłaty miejscowej

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa

4 000,00

150 000,00

15 000,00

5 000,00

30 000,00

100 000,00

984 136,00

979 136,00

5 000,00

1 239 292,00

834 192,00

834 192,00

400 000,00

400 000,00

5 100,00

5 100,00

Oświata i wychowanie

36 900,00

Wpływy z usług

36 800,00

Przedszkola

Pozostałe odsetki

Pomoc społeczna

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)

36 900,00

100,00

215 000,00

7 000,00
7 000,00
54 000,00
54 000,00

Zasiłki stałe

71 000,00

Ośrodki pomocy społecznej

51 000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

10 000,00

Pozostała działalność

22 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Wpływy z usług

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

71 000,00
51 000,00
10 000,00
22 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 971 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

2 327 000,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
6208

100,00

Gospodarka odpadami

2 327 000,00

350 000,00
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90004

0490

6207
90019
90020
90095

0690
0400

6208

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Wpływy z różnych opłat

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych

0,00
0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

Wpływy z opłaty produktowej

0,00

Pozostała działalność

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Razem:

BeSTia

350 000,00

1 290 000,00

1 290 000,00

14 255 678,00

Strona 3 z 3

