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PLAN PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW NA 2009 ROK

Załącznik nr 1                                                 

do uchwały Rady Gminy                              

w Łodygowicach                                                       

nr XXIV/220/08 z dnia 29.12.2008 r.

2 3

Rolnictwo i łowiectwo 833 000

Treść
Plan na 2009 r. 

(kolumna 4+5)

w tym:

- wpływy z róŜnych opłat 8 000

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 

(związków gmin)
200 000

- pozostałe odsetki 5 000

Transport i łaczność 1 615 120

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego
143 267

- Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu 

Spójności,Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujacych Wspólną Politykę Rolną 1 271 853

Gospodarka mieszkaniowa 215 000

w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 17 000
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Działalność usługowa 38 000

- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 000

- wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 180 000

- pozostałe odsetki 40 549

w tym:

- wpływy z usług 38 000

Administracja publiczna 749 722

w tym:

- wpływy z usług 14 000

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 100

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
66 975

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami
515

- Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu 

Spójności,Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujacych Wspólną Politykę Rolną 627 683

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 100

w tym:

- podatek rolny 162 000

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

10 467 370

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 6 436 060

- podatek dochodowy od osób prawnych 30 000

- podatek od nieruchomości 2 780 000

- podatek leśny 27 200
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- wpływy z opłaty skarbowej 60 000

- podatek od środków transportowych 230 000

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 20 000

- podatek od spadków i darowizn 50 000

- opłata od posiadania psów 500

- podatek od czynności cywilnoprawnych 342 000

- wpływy z opłaty targowej 1 000

- wpływy z opłaty miejscowej 10 710

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu 220 900

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw
20 000

- subwencje ogólne z budŜetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 327 867

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 33 000

-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 24 000

RóŜne rozliczenia 14 876 273

w tym:

- subwencje ogólne z budŜetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
11 545 405

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)
25 849

 - wpływy z róŜnych dochodów 3 001

Oświata i wychowanie 1 687 677

w tym:

- wpływy z usług 206 000

- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- finansowanie programów i projektów ze 

środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy 

unijnych finansujacych Wspólna Politykę Rolną
121 720

- Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu 

Spójności,Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujacych Wspólną Politykę Rolną 1 334 108
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-  dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe)

47 885

Pomoc społeczna 3 288 748

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)
2 979 683

 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (składki na ubezpieczenie zdrowotne  opłacane za osoby 

pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)

3 803

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) 

(zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)

33 455

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) 

(ośrodki pomocy społecznej)
198 276

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) 

(pozostała działalność)
23 246

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami
2 400

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 152 000

- wpływy z opłaty produktowej 8 000

- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 160 000

- wpływy z usług 250 000

- pozostałe odsetki 4 000

- wpływy z róŜnych dochodów 2 730 000
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Przewodniczący 

Rady Gminy Łodygowice

Stanisław Kucharczyk

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 601 900

Kultura fizyczna i sport 666 000

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze srodków funduszy strukturalnych, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujacych Wspólną Politykę 

Rolną

601 900

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
333 000

O G Ó Ł E M: 38 192 910

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 

(związków gmin)
333 000

33 311 366 4 881 544
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