	Dochody Gminy
	na rok 2005
	Dział 
	Rozdział	Treść	Przewidywane 	Kwota ogółem	w tym zlecone	Zmiana w
		Wykonanie	%
	600	Transport i łączność	1 187 141,56	1 106 686,00	0,00	-6,78
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 106 686,00	1 106 686,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 	1 106 686,00	1 106 686,00	0,00	0,00
	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
	terytorialnego
	60016	Drogi publiczne gminne	80 455,56	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 455,56	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 112 000,00	18 300 000,00	0,00	80,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 962 000,00	18 120 000,00	0,00	203,92
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	-10,00
	nieruchomości
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 	1 150 000,00	1 200 000,00	0,00	4,35
	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
	podobnym charakterze
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 	100 000,00	105 000,00	0,00	5,00
	przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 	2 700 000,00	15 000 000,00	0,00	455,56
	użytkowania wieczystego nieruchomości
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	15 000,00	0,00	25,00
	70095	Pozostała działalność	4 150 000,00	180 000,00	0,00	-95,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	0,00	0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i	4 150 000,00	0,00
	 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 
	między jednostkami samorządu terytorialnego
	710	Działalność usługowa	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
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	Dochody Gminy
	na rok 2005
	Dział 
	Rozdział	Treść	Przewidywane 	Kwota ogółem	w tym zlecone	Zmiana w
		Wykonanie	%
	71035	Cmentarze	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	1 484 044,88	1 299 685,00	687 620,00	-12,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	697 592,00	687 620,00	687 620,00	-1,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 	667 592,00	687 620,00	687 620,00	3,00
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	30 000,00	0,00
	 zadań bieżących gmin (związków gmin)
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	769 042,88	612 065,00	0,00	-20,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 462,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 080,88	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją 	16 500,00	12 065,00	0,00	-26,88
	zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
	ustawami
	75095	Pozostała działalność	17 410,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 350,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy 	179 329,00	20 547,00	20 547,00	-88,54
	państwowej, kontroli i ochrony prawa 
	oraz sądownictwa
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	Dochody Gminy
	na rok 2005
	Dział 
	Rozdział	Treść	Przewidywane 	Kwota ogółem	w tym zlecone	Zmiana w
		Wykonanie	%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 	20 476,00	20 547,00	20 547,00	0,35
	kontroli i ochrony prawa
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 	20 476,00	20 547,00	20 547,00	0,35
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	158 853,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 	158 853,00	0,00
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	752	Obrona narodowa	2 000,00	1 200,00	1 200,00	-40,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 200,00	1 200,00	-40,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 	2 000,00	1 200,00	1 200,00	-40,00
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 	92 705,33	72 200,00	2 200,00	-22,12
	przeciwpożarowa
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	2 200,00	2 200,00	-29,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 	3 100,00	2 200,00	2 200,00	-29,03
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	75416	Straż miejska	84 155,33	70 000,00	0,00	-16,82
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60 000,00	70 000,00	0,00	16,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 155,33	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków	20 000,00	0,00
	 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 
	pozyskane z innych źródeł
	75495	Pozostała działalność	5 450,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 450,00	0,00
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	Dochody Gminy
	na rok 2005
	Dział 
	Rozdział	Treść	Przewidywane 	Kwota ogółem	w tym zlecone	Zmiana w
		Wykonanie	%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób 	222 852 422,00	230 057 238,00	0,00	3,23
	fizycznych i od innych jednostek nie 
	posiadających osobowości prawnej oraz 
	wydatki związane z ich poborem
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób 	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	formie karty podatkowej
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 	118 246 913,00	120 186 000,00	0,00	1,64
	podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i
	 opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
	jednostek organizacyjnych
	0310	Podatek od nieruchomości	115 000 000,00	116 500 000,00	0,00	1,30
	0320	Podatek rolny	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	900,00	1 000,00	0,00	11,11
	0340	Podatek od środków transportowych	2 600 000,00	3 000 000,00	0,00	15,38
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	500 000,00	0,00	25,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	2 000,00	0,00	66,67
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	150 000,00	0,00	20,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 	86 813,00	0,00
	bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Urząd Miasta Płock
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wydruk z dnia  2005-01-06	Strona 4 z  10

	Dochody Gminy
	na rok 2005
	Dział 
	Rozdział	Treść	Przewidywane 	Kwota ogółem	w tym zlecone	Zmiana w
		Wykonanie	%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 	11 268 200,00	11 908 000,00	0,00	5,68
	podatku od spadków i darowizn, podatku od 
	czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 
	lokalnych od osób fizycznych
	0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	7 000 000,00	0,00	7,69
	0320	Podatek rolny	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	4 100,00	4 500,00	0,00	9,76
	0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	0370	Podatek od posiadania psów	1 800,00	120 000,00	0,00	6 566,67
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 800,00	18 000,00	0,00	7,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	120 000,00	0,00	20,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 	4 277 300,00	4 290 000,00	0,00	0,30
	jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
	ustaw
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 	17 300,00	30 000,00	0,00	73,41
	samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
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	Dochody Gminy
	na rok 2005
	Dział 
	Rozdział	Treść	Przewidywane 	Kwota ogółem	w tym zlecone	Zmiana w
		Wykonanie	%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 	88 495 009,00	93 108 238,00	0,00	5,21
	budżetu państwa
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 495 009,00	73 108 238,00	0,00	6,74
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	41 916 824,00	43 229 230,00	0,00	3,13
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 	41 496 178,00	42 248 450,00	0,00	1,81
	samorządu terytorialnego
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 496 178,00	42 248 450,00	0,00	1,81
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	70 646,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 646,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	500 000,00	0,00	42,86
	0920	Pozostałe odsetki	350 000,00	500 000,00	0,00	42,86
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	480 780,00	0,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	480 780,00	0,00	0
	801	Oświata i wychowanie	2 794 459,64	2 000 000,00	0,00	-28,43
	80101	Szkoły podstawowe	48 509,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 260,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	21 249,00	0,00
	 zadań bieżących gmin (związków gmin)
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 	10 000,00	0,00
	bieżących jednostek sektora finansów publicznych
	80104	Przedszkola	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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	Dochody Gminy
	na rok 2005
	Dział 
	Rozdział	Treść	Przewidywane 	Kwota ogółem	w tym zlecone	Zmiana w
		Wykonanie	%
	80110	Gimnazja	557 888,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 888,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 	550 000,00	0,00
	gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 
	pozyskane z innych źródeł
	80130	Szkoły zawodowe	10 000,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 	10 000,00	0,00
	bieżących jednostek sektora finansów publicznych
	80195	Pozostała działalność	178 062,64	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 	127 062,64	0,00
	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
	podobnym charakterze
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	16 501 159,69	26 270 800,00	23 376 800,00	59,21
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na 	10 865 815,00	20 795 000,00	20 795 000,00	91,38
	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 	10 825 415,00	20 795 000,00	20 795 000,00	92,09
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 	40 400,00	0,00
	zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych 
	zadań zleconych gminom ustawami
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	na rok 2005
	Dział 
	Rozdział	Treść	Przewidywane 	Kwota ogółem	w tym zlecone	Zmiana w
		Wykonanie	%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 	228 000,00	236 800,00	236 800,00	3,86
	osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
	społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 	228 000,00	236 800,00	236 800,00	3,86
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 	3 258 000,00	3 201 000,00	2 025 000,00	-1,75
	ubezpieczenia społeczne
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 	2 545 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	-20,43
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	713 000,00	1 176 000,00	0,00	64,94
	 zadań bieżących gmin (związków gmin)
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74 078,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 	74 078,00	0,00
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 681 617,69	1 718 000,00	0,00	2,16
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 	1 617,69	0,00
	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
	podobnym charakterze
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 	663 800,00	0,00
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	1 016 200,00	1 718 000,00	0,00	69,06
	 zadań bieżących gmin (związków gmin)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 	312 000,00	320 000,00	320 000,00	2,56
	opiekuńcze
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 	312 000,00	320 000,00	320 000,00	2,56
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
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	Dochody Gminy
	na rok 2005
	Dział 
	Rozdział	Treść	Przewidywane 	Kwota ogółem	w tym zlecone	Zmiana w
		Wykonanie	%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 649,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 	1 649,00	0,00
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85295	Pozostała działalność	80 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	80 000,00	0,00
	 zadań bieżących gmin (związków gmin)
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki 	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
	społecznej
	85305	Żłobki	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona 	701 326,13	100 000,00	0,00	-85,74
	środowiska
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 960,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	163 960,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 727,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 	511 727,00	0,00
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 	25 639,13	100 000,00	0,00	290,03
	środków z opłat produktowych
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	25 639,13	100 000,00	0,00	290,03
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa 	73 407,41	0,00
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	Dochody Gminy
	na rok 2005
	Dział 
	Rozdział	Treść	Przewidywane 	Kwota ogółem	w tym zlecone	Zmiana w
		Wykonanie	%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 768,41	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 768,41	0,00
	92195	Pozostała działalność	59 639,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	59 639,00	0,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 	584 968,91	530 000,00	0,00	-9,40
	naturalne obszary i obiekty chronionej 
	przyrody
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	584 968,91	530 000,00	0,00	-9,40
	0830	Wpływy z usług	525 000,00	530 000,00	0,00	0,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 271,51	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 	5 697,40	0,00
	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
	inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
	926	Kultura fizyczna i sport	1 181 045,46	1 400 000,00	0,00	18,54
	92601	Obiekty sportowe	1 100 000,00	1 400 000,00	0,00	27,27
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 	71 444,81	100 000,00	0,00	39,97
	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
	podobnym charakterze
	0830	Wpływy z usług	1 028 555,19	1 300 000,00	0,00	26,39
	92604	Instytucje kultury fizycznej	74 045,46	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	74 045,46	0,00
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00
	Razem:	300 113 834,01	324 833 586,00	24 088 367,00	8,24
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