
Załącznik Nr 1
              do uchwały Nr /08

Rady Gminy Tarnowiec
z dnia  2008 r.

Dochody budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok

Dział Wyszczególnienie Kwota w zł. 
010 Rolnictwo i  łowiectwo 

a) dochody bieżące
- wpływy z czynszu za obwody łowieckie

1 200,00
1 200,00
1 200,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 
a) dochody bieżące
- opłaty za wieczyste użytkowanie 
- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych 
- wpływy z najmu lokali
- odsetki
b) dochody majątkowe
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   

457 239,00
65 751,00

5 883,00
11 300,00
48 168,00

400,00
391 488,00
391 488,00

750 Administracja publiczna 
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na 
realizację       zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej zleconych     gminie

84 179,00
84 179,00
84 179,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa 
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację      zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej zleconych   gminie

1 498,00

1 498,00

1 498,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
a) dochody bieżące
- wpływy z karty podatkowej 
- podatek od nieruchomości 
- podatek rolny 
- podatek leśny 
- podatek od środków transportowych 
- podatek od spadków i darowizn  
- podatek od czynności cywilnoprawnych 
- odsetki
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 
opłatach       lokalnych
- opłata skarbowa 
- opłata eksploatacyjna
- opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej

             4 624 299,00

4 624 299,00
2 700,00

971 715,00
652 650,00

26 465,00
58 000,00

8 000,00
62 500,00

5 700,00

6 200,00
18 000,00
20 000,00

6 200,00

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
- podatek dochodowy od osób fizycznych 
- podatek dochodowy od osób prawnych

82 000,00
2 564 169,00

140 000,00



758 Różne rozliczenia 
a) dochody bieżące
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- część oświatowa subwencji ogólnej
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
- wpływy z tytułu zwrotu środków za media w lokalach
   komunalnych

10 413 252,00
10 413 252,00

3 991 410,00
6 396 842,00

20 000,00
5 000,00

801 Oświata i wychowanie 
a) dochody bieżące
  - wpływy za korzystanie z przedszkola    

137 500,00
137 500,00
137 500,00

852 Pomoc społeczna 
a) dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację     zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej zleconych     gminom
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację
  własnych zadań bieżących 
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze
- z Funduszu alimentacyjnego

3 156 030,00
3 156 030,00
2 642 730,00

469 700,00

37 600,00
6 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) dochody majątkowe
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
pozyskane z budżetu Unii Europejskiej

2 300 000,00
2 300 000,00

2 300 000,00
Ogółem dochody 21 175 197,00

- 2 -


