
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/319/2004
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28.12.2004 r.

PROGNOZOWANE  DOCHODY  JEDNOSTEK  SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
WG  WAŻNIEJSZYCH   ŹRÓDEŁ  NA  ROK  2005

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                     340.000,00
w tym:              
sprzedaż mienia komunalnego                                                                                               100.000,00
dochody z dzierżawy, najmu mienia komunalnego                                                                 240.000,00

Dz. 710 Działalność usługowa                                                                                                 3.500,00
w tym:
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                    3.500,00

Dz. 750 Administracja publiczna                                                                                         100.000,00
w tym:
wpływy z usług                                                                                                                          38.312,00 
dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                        61.688,00

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
              i ochrony prawa                                                                                                          2.600,00
w tym:
dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                          2.600,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                       10.147,00
w tym
dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień między j.s.t                                                                                     10.147,00

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek 
              nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane 
              z ich poborem                                                                                                     24.835.873,00
w tym:
podatki opłacane w formie karty podatkowej                                                                            50.000,00
podatek od nieruchomości                                                                                                   9.760.000,00
podatek rolny                                                                                                                           610.000,00
podatek leśny                                                                                                                               7.000,00  
podatek od środków transportowych                                                                                       185.000,00
opłata od czynności cywilnoprawnych                                                                                    250.000,00 
podatek od spadków i darowizn                                                                                                12.000,00
opłata targowa                                                                                                                             1.000,00
opłata administracyjna                                                                                                                8.000,00
podatek od posiadania psów                                                                                                       2.000,00   
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                            215.000,00
odsetki  od zaległości                                                                                                                53.000,00
opłata skarbowa                                                                                                                      100.000,00

 opłata eksploatacyjna                                                                                                           3.800.000,00
opłata stała z ewidencji działalności gospodarczej                                                                   10.000,00
podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                              6.422.873,00
podatek dochodowy od osób prawnych                                                                               3.350.000,00

Dz. 758 Różne rozliczenia                                                                                                11.315.976,00
w tym:



subwencja oświatowa subwencji ogólnej                                                                           10.749.306,00
część równoważąca subwencji                                                                                               166.670,00
odsetki od lokat                                                                                                                       400.000,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                                                                 180.000,00  
w tym:
wpływy z różnych dochodów                                                                                                   180.000,00

Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                                                 1.469.707,00
w tym:
dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                   1.325.118,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin                                                                                                                       144.589,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska                                                      65.000,00  
w tym:
opłata produktowa                                                                                                                  15.000,00
opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste                                                                               50.000,00

Ogółem planowane dochody gminy                                                                38.322.803,00


