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w złotych

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału paragrafu

1 2 3 4 5
020 Leśnictwo

02001 Gospodarka leśna
0690 Wpływy z różnych opłat

600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne

0690 Wpływy z różnych opłat
2460

6298

6339

630 Turystyka
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 

0830 Wpływy z usług
700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0470

0750

0760

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
2460
6260

                    Załącznik Nr 1
                    do Zarządzenia Nr 0151/11/2006 
                    Burmistrza Gminy i Miasta 
                    Czerwionka - Leszczyny 
                    z dnia 2 lutego 2006 r.

Prognozowane dochody 
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 

na 2006 r. 
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Kwota 
dochodów

1 500
1 500
1 500

1 618 176
1 618 176

10 000
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych na realizację zadań 
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 133 520
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 296 536
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
(związków gmin) 178 120

16 000
16 000
16 000

11 437 992
11 437 992

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 
wieczyste nieruchomości 75 500
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 1 851 454
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego przysługującego osobom fizycznym 
w prawo własności 1 000

1 668 880
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych na realizację zadań 
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych

65 912
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
publicznych 7 622 318
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1 2 3 4 5
6298

750 Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie

2010

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 
0830 Wpływy z usług
0970 Wpływy z różnych dochodów
2360

75095 Pozostała działalność 
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

751

75101

2010

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75414 Obrona cywilna

2320

756

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0350

75615

0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków transportowych
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

75616

0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny
0340 Podatek od środków transportowych
0360 Podatek od spadków i darowizn
0370 Podatek od posiadania psów
0430 Wpływy z opłaty targowej

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 152 928

211 556
126 066

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 126 066

40 490
12 000
20 970

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami 7 520

45 000
45 000

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 400
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 6 400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 400

11 285
11 285

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 11 285
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 33 958 567

75 000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty podatkowej 75 000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 8 424 520

8 290 200
30 000
39 320
30 000
35 000

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od spadków i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 
od osób fizycznych 4 021 400

2 677 400
220 000
520 000
125 000

4 000
130 000
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0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

30 000
315 000
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75618

0410 Wpływy z opłaty skarbowej
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
0510

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75621

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

75647

0690 Wpływy z różnych opłat
758 Różne rozliczenia

75801

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
75814 Różne rozliczenia finansowe

0970 Wpływy z różnych dochodów
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe
0750

0830 Wpływy z usług
6260

80104 Przedszkola
0750

0830 Wpływy z usług
80110 Gimnazja

0750

0830 Wpływy z usług
852 Pomoc społeczna

85212

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 947 112

140 000
520 000

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw 
górniczych węgla kamiennego 2 107 112

180 000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa 18 485 535

17 830 535
655 000

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 
budżetowych 5 000

5 000
16 380 668

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 15 140 807

15 140 807
844 589
844 589
395 272
395 272
681 290
206 750

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 64 360

15 700
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
publicznych 126 690

453 962
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 28 681

425 281
20 578

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 10 328

10 250
7 976 208

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 823 911
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1 2 3 4 5
2010

85213

2010

85214

2010

2030

85219 Ośrodki pomocy społecznej
2030

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
0830 Wpływy z usług

85295 Pozostała działalność
2030

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0970 Wpływy z różnych dochodów
6298

90020

0400 Wpływy z opłaty produktowej
926 Kultura fizyczna i sport

92604 Instytucje kultury fizycznej
0750

0830 Wpływy z usług
92695 Pozostała działalność

6298

Ogółem dochody:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 823 911
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
oraz niektóre świadczenia rodzinne 24 544
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24 544
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne 673 053
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 269 887
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 403 166

318 672
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 318 672

20 000
20 000

116 028
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 116 028

2 152 795
2 140 795

3 000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 137 795
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 
z opłat produktowych 12 000

12 000
479 986
388 790

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 45 560

343 230
91 196

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 91 196

74 932 423
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