
Załącznik Nr 1

do uchwały Nr   

Rady. Gminy Michałów

z dnia   

Dochody budżetu

Lp. Dział klasyfikacji Żródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)  Plan na 2006 rok
1 2 3  4

I. Dochody własne*  1 670 224
 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  25 000
  0830 - wpływy z usług  25 000
 20  LEŚNICTWO  1 000

  

0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników 
majatkowych Skarbu Państwa lub innych 
jednostek zakiczanych do sektora finansów 
publicznych  1 000

 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA  123 279

  
0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 
wieczyste nieruchomości  1 833

  

0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników 
majatkowych Skarbu Państwa lub innych 
jednostek zakiczanych do sektora finansów 
publicznych  18 563

  
0870 - wpływy ze sprzedaży skłdników 
majątkowych   84 351

  0830 - wpływy z usług  18 482
  0920 - pozostałe odsetki  50
 750 ADMINISTARACJA PUBLICZNA  6 550
  0690 wpływy z różnych opłat  2 000
  0970 wpływy z różnych dochodów  4 000

  

2360 dochodyjednostek samorządu terytorialnego 
zwiazane  z realizacją zadań z zakresu 
administracji  rządowej oraz  innych zadań 
zleconych ustawami  550

 756

 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 
OSÓB FIZYCZNYC I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  1 507 395

  0010 - podatek  dochodowy od osób fizycznych  507 570
  0310 -  podatek od nieruchomości  306 957
  0320 - podatek rolny  471 791
  0330 - podatek leśny  47 327
  0340 - podatek od środków transportowych  77 550



  

0350 - podatek od działalności gospodarczej od 
odób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej  7 000

  0360 - podatek od spadków i darowizn  4 000
  0370 - podatek od posiadania psów  500
  0410 - wpływy z opłaty skarbowej  17 000
  0430 - wpływy z opłaty targowej  200

  
0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za 
czynności urzędowe  500

  0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej  5 000

  
0480 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 
alkoholu  42 000

  0500 - podatek od czynności cywilno prawnych  20 000
 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  7 000
  0690 - wpływy z róznych opłat  7 000
II. Subwencja ogólna  4 294 359
 758 RÓŻNE ROZLICZENIA  4 294 359
  2920 - subwencje ogólne  z udżetu państwa  4 294 359
III. Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zadania zlecone  1 080 075
 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  39 510

  

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rzadowej oraz innych zadań 
zleconych gminie  39 510

 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA I  SĄDOWNICTWA  844

  

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rzadowej oraz innych zadań 
zleconych gminie  844

 852 POMOC  SPOŁECZNA  1 039 721

  

2010 -dotacje celowe  z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu  administracji 
rzadowej oraz innych zadań zleconych  85112  1 012 691

  

2010 - dotacje celowe   z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu  administracji 
rzadowej oraz innych zadań zleconych  85213  6 630

  

2010 - dotacje celowe   z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu  administracji 
rzadowej oraz innych zadań zleconych 85214  20 400



IV. Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zadania 
realizowane na podstawie porozumień z organami administracji  
rządowej  0
V. Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zadania własne  89 340
 852 POMOC SPOŁECZNA  89 340

  

2030 - dotacje  celowe otrzymane  z budżetu 
państwa na realizację  własnych zadań bieżących 
gmin ROZDZIAŁ 85214  11 250

  

2030 - dotacje  celowe otrzymane  z budżetu 
państwa na realizację  własnych zadań bieżących 
gmin ROZDZIAŁ 85219  58 290

  

2030 - dotacje  celowe otrzymane  z budżetu 
państwa na realizację  własnych zadań bieżących 
gmin ROZDZIAŁ 85295  19 800

VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego  0
     
VII. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych  0
     
VIII. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z  
innych źródeł  2307690

 10
6298 - środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji pozyskanych  z innych źródeł  1 999 998

 10
6299 - środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji pozyskanych  z innych źródeł  307 692

Ogółem dochody budżetu  9 441 688

* w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego  za  wyjątkiem  dotacji  otrzymywanych  na  zadania  realizowane  na 
podstawie porozumień między j.s.t. oraz środków pozyskanych z innych źródeł


