Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVII / 1 / 08
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008

DOCHODY
budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2008 rok
l.p Klasyfikacja
budżetowa
Dział §

Źródło dochodów

1.

100

2.

700

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Gospodarka mieszkaniowa, w tym:

710

0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
0750 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
(TBS)
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

3.

Górnictwo i kopalnictwo, w tym:

0690 wpływy z różnych opłat

4.

5.

750

751

Plan na
2008 rok
OGÓŁEM

W tym:

Dochody bieżące Dochody
majątkowe
6.000,00
6.000,00
-------------------

6.000,00
207.920,00

6.000,00
197.920,00

------------------10.000,00

85.000,00

85.000,00

112.920,00

112.920,00

10.000,00

---------------------

10.000,00

1.602.000,00

702.000,00

900.000,00

2.000,00

2.000,00 ----------------------

0750 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
0750 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
(lokale biurowe)
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

400.000,00

400.000,00 ----------------------

150.000,00

150.000,00

--------------------

900.000,00

---------------------

900.000,00

0970 wpływy z różnych dochodów

150.000,00

150.000,00

---------------------

94.476,00

94.476,00

---------------------

92.171,00

92.171,00

---------------------

2.305,00

2.305,00

---------------------

2.070,00

2.070,00

--------------------

Administracja publiczna, w tym:
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa, w tym:

6.

7.

8.

9.

754

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami (aktualizacja
rejestru wyborców)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, w tym:

758

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem, w tym:
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 podatek dochodowy od osób prawnych
0310 podatek od nieruchomości
0320 podatek rolny
0330 podatek leśny
0340 podatek od środków transportowych
0350 podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
0360 podatek od spadków i darowizn
0410 wpływy z opłaty skarbowej
0430 wpływy z opłaty targowej
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Różne rozliczenia, w tym:

801

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa
w tym:
- subwencja wyrównawcza
- subwencja oświatowa
0920 pozostałe odsetki
0970 wpływy z różnych dochodów
Oświata i wychowanie, w tym:

756

2.070,00

2.070,00

-------------------

2.300,00

2.300,00

-------------------

2.300,00

2.300,00

-------------------

8.477.400,00

8.477.400,00

--------------------

4.730.000,00
170.000,00
2.700.000,00
80.000,00
1.400,00
140.000,00
50.000,00

4.730.000,00
170.000,00
2.700.000,00
80.000,00
1.400,00
140.000,00
50.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.000,00
300.000,00
45.000,00
16.000,00

30.000,00
300.000,00
45.000,00
16.000,00

-----------------------------------------------------------------------------

200.000,00
15.000,00

200.000,00
15.000,00

---------------------------------------

6.013.842,00

6.013.842,00

--------------------

5.992.842,00

5.992.842,00

--------------------

1.931.927,00
4.060.915,00
20.000,00
1.000,00
312.500,00

1.931.927,00
4.060.915,00
20.000,00
1.000,00
312.500,00

----------------------------------------------------------

10 851

0830 wpływy z usług
Ochrona zdrowia, w tym:

312.500,00
150.000,00

312.500,00
150.000,00

---------------------------------------

150.000,00

150.000,00

--------------------

11 852

0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż alkoholu
Pomoc społeczna, w tym:

4.166.192,00

4.166.192,00

--------------------

2.500,00
3.757.896,00

2.500,00
3.757.896,00

---------------------------------------

405.696,00

405.696,00

--------------------

100,00

100,00

--------------------

0830 wpływy z usług
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

12 854
13 900

14 926

Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:
0830 wpływy z usług
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
0690 wpływy z różnych opłat
Kultura fizyczna i sport, w tym:
0750 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
0830 wpływy z usług
0920 pozostałe odsetki
0970 wpływy z różnych dochodów
O G ÓŁ E M

92.000,00

92.000,00

--------------------

92.000,00
50.000,00

92.000,00
50.000,00

--------------------

50.000,00

50.000,00

474.300,00

474.300,00 ----------------------

14.000,00

14.000,00 ----------------------

460.000,00
200,00
100,00
21.651.000,00

460.000,00
200,00
100,00
20.741.000,00

---------------------------------------------------------910.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Bączyński

