
Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta Gostynina na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 stycznia 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 7 103,00

01095 Pozostała działalność 7 103,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

7 103,00

020 Leśnictwo 20 000,00

02001 Gospodarka leśna 20 000,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 318 037,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 900 302,00

0470
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i
służebności

47 000,00

0550
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości

183 540,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

306 525,00

0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności

101 737,00

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

261 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 417 735,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

6 100,00

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

165 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 900,00

6260

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych

244 735,00

750 Administracja publiczna 454 027,00

75011 Urzędy wojewódzkie 283 277,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

283 190,00

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

87,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 170 750,00

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 350,00

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00

0830 Wpływy z usług 300,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 170 000,00

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 695,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

3 695,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

3 695,00
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756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

34 770 968,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 000,00

0350
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

40 000,00

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

10 466 512,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 9 684 872,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 525,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 95 917,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 630 098,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 50 000,00

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień

100,00

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

5 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-
prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych

5 793 289,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 454 945,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 49 312,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 1 998,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 319 482,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 80 000,00

0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 14 952,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 50 600,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 800 000,00

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień

7 000,00

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

15 000,00

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

1 052 300,00

0270
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

130 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 235 000,00

0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych

480 000,00

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

200 000,00

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień

200,00

0690 Wpływy z różnych opłat 7 000,00

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

100,00

75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa

17 418 867,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 635 922,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 782 945,00

758 Różne rozliczenia 31 373 961,00

75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

15 907 120,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 907 120,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 038 700,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 038 700,00

75816 Wpływy do rozliczenia 12 276 892,00
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6370
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań
inwestycyjnych

12 276 892,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 151 249,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 151 249,00

801 Oświata i wychowanie 1 166 508,00

80101 Szkoły podstawowe 900,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 900,00

80104 Przedszkola 1 104 408,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 399 600,00

2030
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

704 808,00

80195 Pozostała działalność 61 200,00

2310
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

38 600,00

2320
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

22 600,00

852 Pomoc społeczna 807 500,00

85295 Pozostała działalność 807 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 807 500,00

855 Rodzina 462,00

85503 Karta Dużej Rodziny 462,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

462,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 666 780,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 5 595 880,00

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

5 595 880,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25 600,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizacje zadań
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych

25 600,00

90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska

25 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 16 800,00

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień

4 800,00

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

8 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00

90095 Pozostała działalność 3 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000,00

92116 Biblioteki 60 000,00

2320
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

60 000,00

926 Kultura fizyczna 398 100,00

92695 Pozostała działalność 398 100,00

6260

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych

398 100,00
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Razem: 76 047 141,00
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