
Załącznik nr 1.1
do uchwały Nr XXI/149/05
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 18 stycznia 2005r.

Dochody
budżetu gminy na 2005 rok

w zł.
Klasyfikacja Plan

Dz. Rozdz. §§ Wyszczególnienie na 2005r.

1 2 3 4 5
020 6 000

02001 Gospodarka leśna 6 000
 0750  - dochody z najmu i dzierżawy skł.majatkowych 6 000

   Skarbu Państwa lub jedn.samorządu terytorial.
   oraz innych umów o podobnym charakterze

700 1 103 800
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 103 800

 0470  - wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie 44 800
   i użytkowanie wieczyste nieruchomości

 0750  - dochody z najmu i dzierżawy składników 47 000
    majątkowych Skarbu Państwa,jednostek
    samorządu terytorialnego lub innych jednostek
   zaliczanych do sektora fin.publicznych
   oraz innych umów o podobnym charakterze

0760  - wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkow. 6 000
   wieczyst.przysł.osobom fiz.w prawo własności

0770  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 1 000 000
    własności nieruchomości

0920  - pozostałe odsetki 6 000
710 7 000

71035 Cmentarze 7 000
0830  - wpływy z usług 7 000

750 69 938
75011 Urzędy wojewódzkie 59 935

 2010  - dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na real. 58 435
   zadań bieżących z zakresu administracji rząd.
   oraz innych zadań zlec.gminie ustawami

2360  -dochody jednostek samorządu terytorialnego 1 500
  związane z realizacją zadań z zakresu administr.

   rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
75023 Urzędy gmin 10 003

 0970  - wpływy z różnych dochodów 10 003
751 1 717

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 717
kontroli i ochrony prawa

  2010  - dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na real. 1 717
   zadań bieżących z zakresu administracji rząd.
   oraz innych zadań zlec.gminie ustawami

752 500
75212 Pozostałe wydatki obronne 500

 2010  - dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na real. 500
   zadań bieżących z zakresu administracji rząd.
   oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

754 700

75414 Obrona cywilna 700
 2010  - dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na real. 700

   zadań bieżących z zakresu administracji rząd.
   oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

756 6 355 141

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 11 200
fizycznych

 0350  - podatek od działalności gospodarczej osób fiz. 11 200
   opłacany w formie karty podatkowej

75615 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, 2 039 200
podatku od czynności cywilnoprawnych ,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
 i innych jednostek organizacyjnych

 0310  - podatek od nieruchomości 1 840 000
0320  - podatek rolny 14 000
0330  - podatek leśny 78 000
0340  - podatek od środków transportowych 82 000
0450  - wpływy z opłaty administr.za czynności urzęd. 19 000
0910  - odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat 6 200

 i od innych jednostek nie posiadających osobowości
 prawnej oraz wydatki związ.z ich poborem

 Obrona narodowa

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
 przeciwpożarowa

 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

 Administracja publiczna

 Urzędy naczelnych  organów władzy państwa
 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 Leśnictwo

 Gospodarka  mieszkaniowa

 Działalność usługowa



75616 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, 2 644 000
podatku od spadków idarowizn , podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych

0310  - podatek od nieruchomości 1 210 000
0320  - podatek rolny 990 000
0330  - podatek leśny 3 000
0340  - podatek od środków transportowych 150 000
0360  - podatek od spadków i darowizn 24 000
0450  - wpływy z opłaty administr.za czynności urzęd. 17 000
0500  - podatek od czynności cywilnoprawnych 160 000
0690  - wpływy z różnych opłat 1 000
0910  - odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat 71 000
2440  - dotacje otrzymane z funduszy celowch 18 000

   na realizację zadań bieżących jednostek
   sektora finansów publicznych

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 142 543
jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw

 0410  - wpłyty z opłaty skarbowej 18 500
0480  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprz.alkoholu 123 000
0910  - odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat 1 043

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 1 518 198
budżetu państwa

 0010  - podatek dochodowy od 1 513 198
   osób fizycznych

0020  - podatek dochodowy od 5 000
   osób prawnych

 758 6 180 373
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 4 817 570

jednostek samorządu terytorialnego
  2920  - subwencje ogólne z budżetu państwa 4 817 570

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 886 551
dla gmin

 2920  - subwencje ogólne z budżetu państwa 886 551
75814 Różne rozliczenia finansowe 6 000

 0920  - pozostałe odsetki 6 000
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej 470 252

z budżetu państwa
2920  - subwencje ogólne z budżetu państwa 470 252

801 559 997
80101 Szkoły podstawowe 159 997

2033  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 9 997
   na realizację własnych zadań bieżących gmin

6290  - środki na dofinansownie własnych inwestycji 150 000
   gmin,powiatów,samorządów województw
   pozyskane z innych źródeł

80110 Gimnazja 400 000
2700  - Środki na dofinansowanie własnych zadań 400 000

   bieżących gmin, powiatów, samorządów
   województw , pozyskane z innych źródeł

852 1 582 000
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na 1 250 000

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

2010  - dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na real. 1 250 000
   zadań bieżących z zakresu administracji rząd.
   oraz innych zadan zlec.gminie ustawami

85213 Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby 12 000
pob. niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 2010  - dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na real. 12 000
   zadań bieżących z zakresu administracji rząd.
   oraz innych zadan zlec.gminie ustawami

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 187 000
na ubezpieczenia społeczne

 2010  - dot.celowe otrzymane z budżetu pństwa na real. 108 000
   zadań bieżących z zakresu administracji rząd.
   oraz innych zadań zlec.gminie ustawami

2030  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 79 000
   na realizację własnych zadań bieżących gmin

85219 Ośrodki pomocy społecznej 133 000
2030  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 133 000

   na realizację własnych zadań bieżących gmin

Pomoc społeczna

 Różne rozliczenia

 Oświata i wychowanie



900 4 988 428
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 978 428

6262  - dotacje otrzymane z funduszy celowych na 513 000
    finansowanie lub dofinansowanie kosztów
   realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
   jednostek sektora finansów publicznych

6290  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji 3 900 000
    gmin, powiatów,samorządów województw,
    pozyskane z innych źródeł

6291  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji 424 071
    gmin, powiatów,samorządów województw,
    pozyskane z innych źródeł

6292  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji 141 357
    gmin, powiatów,samorządów województw,
    pozyskane z innych źródeł

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 10 000
środków z opłat produktowych

0400  - wpływy z opłaty produktowej 10 000

Ogółem 20 855 594

 Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska


