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Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dochody z najmu i dzierŜawy
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieŜące
Drogi publiczne gminne
Wpływy z róŜnych opłat
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd i uŜytkowanie
wieczyste
Dochody z najmu i dzierŜawy składniki
majątkowe
Wpływy ze sprzedaŜy składników
majątkowych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe przekazane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu admin. rządowej
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realiz. zadań z
zakr. adm. rządowej
Urzędy gmin
Przychody z najmu dzierŜawy

Treść

11.000,6.000,-

1.508,-

12.508,1.508,-

46.000,-

6.900,-

1.079,1.079,53.600,53.600,700,-

2.000,2.000,2.000,17.003,15.924,15.924,-

Własne

74.268,74.268,74.268,-

Zlecone

Plan dochodów Gminy Kamieńsk na 2007 r.

11.000,6.000,-

1.508,-

86.776,75.776,74.268,-

46.000,-

6.900,-

1.079,1.079,53.600,53.600,700,-

2.000,2.000,2.000,17.003,15.924,15.924,-

Ogółem

Załącznik nr 1
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Wpływy z róŜnych dochodów
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony praw
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej
Dotację celowe przekazane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
ppoŜ.
Obrona cywilna
Dotacje celowe przekazane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od
czynności cywilnoprawnych, podatków i
opłat lokalnych od osób prawnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
3.100.000,2.600,19.000,15.000,8.000,60.000,600,-

3.205.200,-

4.000,-

4.000,-

5.904.700,-

5.000,-
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400,-

958,-

958,-

958,-
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Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budŜetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy os osób prawnych
Pobór podatków, opłat niepodatkowych
i naleŜności budŜetowych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków
Wpływy z róŜnych dochodów
RóŜne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządowych

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od
czynności cywilnoprawnych, od spadków
i darowizn i opłat lokalnych od osób
fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jedn. samorząd. na podstawie
ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej

1.000,4.513.991,3.937.125,-

9.000,-

1.880.000,35.000,10.000,-

1.915.000,-

44.000,-

44.000,-

450.000,80.000,18.000,50.000,14.700,300,38.000,15.000,60.000,500,-

726.500,-
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44.000,-
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726.500,-

852

851

801

85214

85213

85212

85154

80104

75814

75807

2030

2010

2010

0970

2010

0480

0750
0830
0970

0920

2920

2920

Subwencje ogólne z budŜetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla gmin
Subwencje ogólne z budŜetu państwa
RóŜne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Oświata i wychowanie
Przedszkola
Dochody z najmu i dzierŜawy
Wpływy z usług /doŜywianie/
Wpływy z róŜnych dochodów
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaŜ alkoholu
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zalicz. aliment.
oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z
ubezp. społ.
Dotacje celowe przekazane z budŜetu
państwa na realizacje zadań bieŜących
Wpływy z róŜnych dochodów
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
Dotacje celowe przekazane z budŜetu
państwa na realizacje zadań bieŜących
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe przekazane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
69.311,-

69.311,-

1.000,-

173.493,1.000,-

426.866,150.000,150.000,88.058,88.058,2.058,42.000,44.000,80.000,80.000,80.000,-

3.937.125,426.866,-

67.192,-

67.192,-
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7.439,-

2.279.070,-

2.353.701,2.279.070,-

69.311,-
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136.503,-

7.439,-

2.000,7.439,-

2.279.070,-

2.527.194,2.281.070,-

426.866,150.000,150.000,88.058,88.058,2.058,42.000,44.000,80.000,80.000,80.000,-

3.937.125,426.866,-
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Ogółem
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2030

państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe przekazane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
usługi opiekuńcze
Wpływy z usług
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wpływy z usług
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Pozostała działalność
Dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych
Wpływy z róŜnych dochodów
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych
Wpływy z róŜnych dochodów

11.200.353,-

2.000,-

15.000,13.000,-

10.000,15.000,-

270.000,260.000,-

5.600,70.000,70.000,70.000,270.000,-

5.600,-

97.582,97.582,-

2.429.327,-

13.629.680,-

2.000,-

15.000,13.000,-

10.000,15.000,-

270.000,260.000,-

4.600,70.000,70.000,70.000,270.000,-

4.600,-

97.582,97.582,-

