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- wpływy z różnych opłat
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a) dotacja z budżetu państwa
b) dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
c) wpływy z różnych opłat
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- wpływy z usług
700

b) najem i dzierżawa składników majątkowych
c) sprzedaż składników majątkowych

e) dotacja z funduszu celowego (EKO FUNDUSZ)
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b) dochody związane z realizacją zadań zleconych 
c) wpływy z usług
d) wpływy z mandatów
e) wpływy z różnych dochodów

751

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/362/06
Rady Miejskiej
w Czerwionce - Leszczynach
z dnia 13 stycznia 2006 r.
w sprawie budżetu Gminy i 
Miasta
Czerwionka - Leszczyny
na 2006 r.  

Prognozowane dochody
 budżetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 

na rok 2006 
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Leśnictwo 
z tego: 1 500

1 500
Transport i łączność
z tego: 1 618 176

178 120
1 296 536

10 000
d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 
    do sektora finansów publicznych 133 520
Turystyka 
z tego: 16 000

16 000
Gospodarka mieszkaniowa 
z tego: 11 437 992
a) zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 
    nieruchomości 75 500

1 851 454
1 669 880

d) dotacje z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 
    Rolnej 152 928

7 622 318
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 
  do sektora finansów publicznych 65 912
Administracja publiczna 
z tego: 211 556
a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 
    zleconych 126 066

7 520
12 000
45 000
20 970

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o 
ochrony prawa oraz sądownictwa 
z tego: 6 400



751

754

756

    • podatek od nieruchomości
    • podatek rolny
    • podatek od środków transportowych

    • podatek od posiadania psów
    • podatek od czynności cywilnoprawnych
    • podatek od spadków i darowizn
    • podatek leśny
    • opłata targowa
    • opłata administracyjna za czynności urzędowe
b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej
c) wpływy z opłaty skarbowej

    • podatek dochodowy od osób fizycznych
    • podatek dochodowy od osób prawnych

f) wpływy z różnych opłat
758

b) wpływy z różnych dochodów
801

b) wpływy z usług

852 

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 
  zleconych 6 400
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
z tego: 11 285
- dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane 
  na podstawie porozumień 11 285

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem 
z tego: 33 958 567
a) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku
    od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
    i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób
    fizycznych i innych jednostek nie posiadających
    osobowości prawnej 
    z tego: 12 520 920

10 967 600
250 000
550 000

    • podatek od działalności gospodarczej opłacany 
      w formie karty podatkowej 75 000

4 000
350 000
125 000
39 320

130 000
30 000

2 107 112
140 000

d) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
    z tego: 18 485 535

17 830 535
655 000

e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
    alkoholowych 520 000

185 000
Różne rozliczenia 
z tego: 16 380 668
a) subwencje
    z tego: 15 536 079
    • część oświatowa subwencji ogólnej 15 140 807
    • część równoważąca subwencji ogólnej 395 272

844 589
Oświata i wychowanie 
z tego: 681 290
a) dochody z dzierżawy i najmu składników 
    majątkowych 108 169

446 431
c) dotacja z WFOŚiGW 126 690
Pomoc społeczna
z tego: 7 976 208
a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 
    zleconych 7 118 342
b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 
    własnych 837 866



c) wpływy z usług
900

a) wpływy z opłaty produktowej
b) wpływy z różnych dochodów
c) dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

926

b) wpływy z usług

Dochody ogółem:

20 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z tego: 2 152 795

12 000
3 000

2 137 795
Kultura fizyczna i sport 
z tego: 479 986
a) dochody z najmu i dzierżawy składników 
    majątkowych 45 560

343 230
c) dotacje z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 
    Rolnej 91 196

74 932 423
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