Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Mieszkowic z dnia 23 grudnia 2014 roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2014 R.
Dział

Rozdział Paragraf

010

Treść
Urząd Miejski w Mieszkowicach
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01010
0970

Wpływy z różnych dochodów

6207

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

01041
2008

6207
01095
0750

Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
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
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

0830
63095
2008

70005

2 558,00
2 979,00

- 421,00

- 2 685,00

Wpływy z usług

- 9 566,00
- 9 566,00
- 9 566,00

- 7 276,00

Pozostała działalność

- 7 276,00

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

- 7 276,00

Gospodarka mieszkaniowa

700

357 018,00

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

Turystyka

630

- 947,00
- 357 965,00

- 2 685,00

Przejścia graniczne

60031

- 1 074,00

Pozostała działalność

Transport i łączność

600

Kwota

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 731 215,00
- 731 215,00

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste
nieruchomości

0920

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

0970

Wpływy z różnych dochodów

6207

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

0750
0760
0770

Administracja publiczna

750
75011
2360
75023
0970
75075
0970

- 1 355,00
- 695 838,00
- 800,00
- 8 000,00
1 121,00

8 139,00
- 10,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- 10,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 857,00

Wpływy z różnych dochodów

2 857,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5 292,00

Wpływy z różnych dochodów

5 292,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

75615

- 20 000,00

Urzędy wojewódzkie

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

756

- 6 343,00

-423 376,00

-104 625,00

0310

Podatek od nieruchomości

-50 000,00

0320
0330
0340

Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych

-43 500,00
- 8 900,00
375,00

0910

- 2 600,00

0310

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
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

-154 710,00

0320

Podatek rolny

- 67 888,00

75616

-233 594,00

0340

Podatek od środków transportowych

0370

Opłata od posiadania psów

0430

Wpływy z opłaty targowej

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0970

1,00
- 6 500,00
700,00

Wpływy z różnych dochodów

303,00

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

75618
0410

Wpływy z opłaty skarbowej

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0970
75621
0020

- 3 000,00

Wpływy z różnych dochodów

2920
75814
0920

801

477,00
77 000,00

Podatek dochodowy od osób prawnych

77 000,00

45 701,00
49 381,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

49 381,00

Różne rozliczenia finansowe

- 3 680,00

Pozostałe odsetki

- 3 680,00

Oświata i wychowanie

8 215,00

Szkoły podstawowe

80101

- 111 574,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

75801

- 162 157,00

- 48 060,00

Różne rozliczenia

758

- 5 500,00

3 045,00

0690

Wpływy z różnych opłat

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

187,00

Przedszkola

80104

2 858,00
960,00

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

260,00

0830

Wpływy z usług

700,00
Stołówki szkolne i przedszkolne

80148
0830

Wpływy z usług

3 750,00
3 750,00

Gimnazjum Mieszkowice
80110

Gimnazjum

460,00

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

Ochrona zdrowia

851
85154
2910

7,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

7,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212
0920

Pozostałe odsetki

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85228
2360

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900
90002

Gospodarka odpadami

90095

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Pozostała działalność
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych

2460

2460

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

Pozostałe zadania w zakresie kultury

92105

2910

Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

0970

Wpływy z różnych dochodów

0920

92109

7,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pomoc społeczna

852

460,00

- 7 046,00
- 6 968,00
32,00
- 7 000,00
- 78,00
- 78,00

26 827,00
15 877,00
15 877,00
10 950,00
10 950,00

- 6 244,00
95,00
7,00
88,00
- 4 208,00
- 5 786,00
1 578,00

92120
2730

6560
92195

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących
jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich przy tych zabytkach
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do
sektora finansów publicznych
Pozostała działalność

0830

Wpływy z usług

2008

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

Kultura fizyczna

926
92601
0900
0970
2910
92605
0900
0920
2008

2910

0,00
- 10 000,00

10 000,00
- 2 131,00
1 846,00
- 3 977,00

- 8 788,00

Obiekty sportowe

320,00

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

101,00

Wpływy z różnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Pozostałe odsetki
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
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

142,00
77,00
- 9 108,00
55,00
54,00
- 12 027,00

2 810,00

-1 105 696,00

