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Załącznik Nr  1 
do  Uchwały Nr IV/16/07 
Rady Miejskiej w Kałuszynie 

          z dnia 24 lutego 2007r. 
        

           
  

 
  Plan 

              dochodów budŜetu gminy Kałuszyn  
na 2007 

w układzie pełnej klasyfikacji budŜetowej 
 
 

  
Dział         

 
Rozdział 

 
    § 

 
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 

            Plan 
      na  2007r. 

   1      2       3                      4 6 

010   ROLNICTWO I  ŁOWIECTW0 17.000 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 15.000 

  6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

 
15.000 

 01095  Pozostała działalność 2.000 

  0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

2.000 

600   TRANSPORT I  ŁĄCZNOŚĆ 206.614 

 60014  Drogi publiczne powiatowe 146.614 

  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

 
146.614 

 60016  Drogi publiczne gminne 60.000 

  6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych 

 
 

60.000 
700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 194.000 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 194.000 

 
 

 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste 
nieruchomości 

12.000 

  0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

20.000 
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podobnym charakterze 

  0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
nieruchomości 

161.000 

  0920 Pozostałe odsetki 1.000 

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 73.172 

 75011  Urzędy wojewódzkie 66.172 

  0690 Wpływy z róŜnych opłat 1.200 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizacje zadań 
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 

64.972 

 75023  Urzędy gmin 5.000 

  0970 Wpływy z róŜnych dochodów 5.000 

 75095  Pozostała działalność 2.000 

  0690 Wpływy z róŜnych opłat 2.000 

751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA 

980 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o 
ochrony prawa 

980 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizacje zadań 
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 

980 

754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I OCHRONA 
PRZECIWPOśAROWA 

500 

 75414  Obrona cywilna 500 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizacje zadań 
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 

500 

756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 

3.437.826 

 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 51.000 

   0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 
formie karty podatkowej 

50.000 

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000 
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 75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 
 

571.145 

  0310 Podatek od nieruchomości 555.000 

  0320 Podatek rolny     1.800 

  0330 Podatek leśny 9.700 

  0340 Podatek od środków transportowych 600 

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3.045 

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000 

 75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 
i opłat lokalnych od osób fizycznych 

1.135.600 

  0310 Podatek od nieruchomości 479.000 

  0320 Podatek rolny 185.000 

  0330 Podatek leśny 31.400 

  0340 Podatek od środków transportowych 288.000 

  0360 Podatek od spadków i darowizn 20.000 

  0370 Podatek od posiadania psów 200 

  0430 Wpływy z opłaty targowej 74.000 

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  50.000 

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8.000 

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

108.000 

   0410 Wpływy z opłaty skarbowej 31.000 

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 71.000 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

6.000 

 75619  Wpływy z róŜnych rozliczeń 15.000 

  0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15.000 
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 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 1.557.081 

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.547.081 

  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 10.000 

     

758   RÓśNE ROZLICZENIA 4.707.869 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 

3.594.526 

  2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 3.594.526 

 75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.093.343 

  2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 1.093.343 

 75814  RóŜne rozliczenia finansowe 20.000 

  0920 Pozostałe odsetki 20.000 

801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.000 

 80101  Szkoły podstawowe 15.000 

  0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

 
15.000 

852   POMOC  SPOŁECZNA 2.218.000 

 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1.980.000 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizacje zadań 
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 

1.980.000 

 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne 

9.000 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizacje zadań 
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 

9.000 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

108.000 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań 
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 

97.000 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
własnych zadań bieŜących gmin 

11.000 
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 85219  Ośrodki pomocy społecznej 86.000 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
własnych zadań bieŜących gmin 

86.000 

 85295  Pozostała działalność 35.000 

  0970 Wpływy z róŜnych dochodów 7.000 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
własnych zadań bieŜących gmin 

28.000 

900   GOSPODARKA KOMUNALNA  I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

24.000 

 90095  Pozostała działalność 24.000 

  0970 Wpływy z róŜnych dochodów 24.000 

921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 362.918 

 92195  Pozostała działalność 362.918 

  6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 
(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy 
strukturalnych, Funduszy Spójności oraz Sekcji Gwarancji 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) 

 
362.918 

   RAZEM: 11.257.879 

 
 
           


