
 

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 261/XVIII/07 

Rady Miasta Płocka 
z  dnia 28 grudnia 2007 roku 

  
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH 

JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK 
 

   
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2008 rok Struktura 

% 
1 2 3 4 5 6 

   
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
 

5.800.000,00
 

              95,10 
100,00 

 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
 

5.800.000,00 100,00 

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 
 

5.684.000,00 98,00 

75% należnych dochodów na rzecz Skarbu Państwa 
 

4.263.000,00 x 

0470 

25% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, stanowiących dochód powiatu 
 

1.421.000,00 x 

Dochody 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 
 

45.000,00 0,78 

75% należnych dochodów na rzecz Skarbu Państwa 
 

33.750,00 x 

0750 

25% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, stanowiących dochód powiatu 
 

11.250,00 x 

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 
własności 
 

38.000,00 0,65 

95% należnych dochodów na rzecz Skarbu Państwa 
 

36.100,00 x 

0760 

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochód powiatu) 
 

1.900,00 x 

 
700 

70005 

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

28.000,00 0,48 



 

1 2 3 4 5 6 
75% należnych dochodów na rzecz Skarbu Państwa 
 

21.000,00 x  

25% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, stanowiących dochód powiatu 
 

7.000,00 x 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
 

5.000,00 0,09 

75% należnych dochodów na rzecz Skarbu Państwa 
 

3.750,00 x 

  

0910 

25% odsetek od wpływów za nieterminowe wnoszenie należności za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste oraz 
z tytułu czynszu dzierżawnego, najmu i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiących dochód powiatu 
 

1.250,00 x 

   
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
 

136.750,00
 

2,24 
100,00 

 Urzędy Wojewódzkie 
 

136.750,00 100,00 

Wpływy z różnych opłat 
 

136.750,00 100,00 

95% należnych dochodów na rzecz Skarbu Państwa 
 

129.913,00 x 

 
750 

75011 

0690 

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochód gminy) 
 

6.837,00 x 

   
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

100.000,00
 

1,64 
100,00 

 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 
 

100.000,00 100,00 

Dochody 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 
 

100.000,00 100,00 

95% należnych dochodów na rzecz Skarbu Państwa 
 

95.000,00 x 

754 

75411 

0750 

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochód powiatu) 
 

5.000,00 x 

 
852 

   
POMOC SPOŁECZNA 
 

62.000,00
 

               1,02 
100,00 

 



 

1 2 3 4 5 6 
 Ośrodki wsparcia 

 
8.000,00 12,90 

Wpływy z usług 
 

8.000,00 100,00 

95% należnych dochodów na rzecz Skarbu Państwa 
 

7.600,00 x 

85203 

0830 

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochód gminy) 
 

400,00 x 

 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne                 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
 

50.000,00 80,65 

Wpływy z różnych dochodów 
 

50.000,00 100,00 

50% dochodów należnych na rzecz budżetu państwa z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych osobie 
uprawnionej zwróconych przez dłużnika 
 

25.000,00 x 

85212 

0970 

50% dochodów należnych gminie z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej zwróconych 
przez dłużnika (dochód gminy) 
 

25.000,00 x 

 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
 

4.000,00 6,45 

Wpływy z usług 
 

4.000,00 100,00 

95% należnych dochodów na rzecz Skarbu Państwa 
 

3.800,00 x 

 

85228 

0830 

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochód gminy) 
 

200,00 x 

  
 

  
RAZEM 
 

6.098.750,00
 

100,00 

 


