Załącznik nr 1
do uchwały nr XX/201/12
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Budżet na rok 2013
DOCHODY
Dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2013 roku

Dział

Rozdział
§

Nazwa

600 Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
2320
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan
318 119,00
318 119,00
318 119,00

porozumienia

318 119,00

Dochody bieżące

318 119,00

630 Turystyka
63095 Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
6207 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dochody majątkowe
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
0690 Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
0760
osobom fizycznym w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
0770
wieczystego nieruchomości

269 993,52
269 993,52

269 993,52

269 993,52
269 993,52
6 946 024,00
6 923 524,00
711 527,00
2 500,00
504 434,00
104 000,00
5 601 063,00

Dochody bieżące

1 218 461,00

Dochody majątkowe

5 705 063,00

70095 Pozostała działalność
0830 Wpływy z usług
Dochody bieżące
710 Działalność usługowa
71035 Cmentarze
0690 Wpływy z różnych opłat
Dochody bieżące

22 500,00
22 500,00
22 500,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00

Dział

Rozdział
§

Nazwa

750 Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
2010
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody bieżące
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0830 Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
6620
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
porozumienia
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
75095 Pozostała działalność

Plan
3 512 418,21
157 400,00
157 400,00
157 400,00
210 960,00
145 200,00
65 760,00
65 760,00
145 200,00
65 760,00
3 144 058,21

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

315 499,44

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

55 658,72

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
6207
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
6209
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dochody bieżące
Dochody majątkowe
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
2010
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

751

Dochody bieżące
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
0830 Wpływy z usług
Dochody bieżące
75416 Straż gminna (miejska)
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
Dochody bieżące

2 356 965,04

415 935,01

371 158,16
2 772 900,05
2 772 900,05
4 116,00
4 116,00
4 116,00
4 116,00
27 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00

Dział

Rozdział
§

Nazwa

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
0350
podatkowej

756

Dochody bieżące
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny
0340 Podatek od środków transportowych
Dochody bieżące
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
75616 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków transportowych
0360 Podatek od spadków i darowizn
0430 Wpływy z opłaty targowej
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
Dochody bieżące
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
0490
na podstawie odrębnych ustaw

75618

Dochody bieżące
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
Dochody bieżące
758 Różne rozliczenia
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Dochody bieżące
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Dochody bieżące
75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Plan
32 439 109,26
30 000,00
30 000,00
30 000,00
6 311 302,00
6 210 968,00
13 934,00
86 400,00
6 311 302,00
5 454 885,00
3 770 687,00
28 032,00
18,00
482 110,00
360 000,00
384 000,00
410 000,00
20 038,00
5 454 885,00
1 808 797,26
660 000,00
140 000,00
510 000,00
498 797,26
1 808 797,26
18 834 125,00
18 104 125,00
730 000,00
18 834 125,00
17 507 255,00
17 090 995,00
17 090 995,00
17 090 995,00
234 785,00
234 785,00
234 785,00
181 475,00

Dział

Rozdział
§

Nazwa

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dochody bieżące
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
0690 Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dochody bieżące
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
0830 Wpływy z usług
Dochody bieżące
80104 Przedszkola
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
2310
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
porozumienia
Dochody bieżące
80120 Licea ogólnokształcące
0690 Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów
0920 Pozostałe odsetki
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dochody bieżące
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
0830 Wpływy z usług
Dochody bieżące
80195 Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan

181 475,00

181 475,00
3 778 809,01
208 863,00
354,00
145 422,00
49 276,00
5 691,00
8 120,00
208 863,00
150 676,00
150 676,00
150 676,00
810 958,00
8 700,00
774 960,00
4 750,00
1 548,00
21 000,00
21 000,00
810 958,00
56 000,00
300,00
42 000,00
10 000,00
500,00
1 200,00
1 000,00
1 000,00
56 000,00
666 700,00
666 700,00
666 700,00
1 885 612,01
18 666,00

Dział

Rozdział
§

Nazwa

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
6207
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dochody bieżące
Dochody majątkowe
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
852 Pomoc społeczna
85203 Ośrodki wsparcia
0830 Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
2010
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
2360
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Dochody bieżące
85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
2360
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2010

Dochody bieżące
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre
85213 swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
2010
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
2030
gmin (związków gmin)
Dochody bieżące
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
2030
gmin (związków gmin)
Dochody bieżące
85216 Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
2030
gmin (związków gmin)
Dochody bieżące
85219 Ośrodki pomocy społecznej
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
2030
gmin (związków gmin)

Plan

1 866 946,01

18 666,00
1 866 946,01
1 866 946,01
7 743 905,00
423 915,00
15 000,00
408 240,00
675,00
423 915,00
6 500 900,00
11 260,00
6 454 700,00
34 940,00
6 500 900,00
52 615,00
27 689,00
24 926,00
52 615,00
96 000,00
96 000,00
96 000,00
258 400,00
258 400,00
258 400,00
349 800,00
104 300,00
14 000,00
3 900,00
227 600,00

Dział

Rozdział
§

Nazwa

Dochody bieżące

Plan
349 800,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
2010
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
2360
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Dochody bieżące

62 275,00
62 100,00
175,00
62 275,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395 Pozostała działalność

32 025,00
32 025,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dochody bieżące

32 025,00

32 025,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
90019
środowiska
0690 Wpływy z różnych opłat
Dochody bieżące

130 000,00
130 000,00
130 000,00
130 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116 Biblioteki
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
2320
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

67 290,00
67 290,00
67 290,00

porozumienia

67 290,00

Dochody bieżące

67 290,00

926 Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
0830 Wpływy z usług
0970 Wpływy z różnych dochodów

1 750 300,00
1 750 300,00
1 720 000,00
30 300,00

Dochody bieżące

1 750 300,00

RAZEM DOCHODY

74 576 864,00

