
Tabela nr 3
do Uchwały Rady Miasta nr 283/XLIII/2017 z dnia 21  grudnia 2017 r.

A Dochody bieżące § 29 846 251,00

I. 3 362 150,00
1. wpływy z podatku od nieruchomości 0310 1 730 000,00
2. wpływy z podatku rolnego 0320 350,00
3. wpływy z podatku leśnego 0330 23 000,00
4. wpływy z podatku od środków transportowych 0340 26 000,00

5.
Wpływy z podatku od działalnosci gospodarczej osób fizycznych opłacanych w 
formie karty podatkowej 0350 40 000,00

6. wpływy z podatku od spadków i darowizn 0360 60 000,00
7. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0500 405 000,00
8. wpływy z opłaty skarbowej 0410 20 000,00
9. wpływy z opłaty targowej 0430 300,00
10. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 0480 55 000,00
11. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 0490 150 000,00
12. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0490 600 000,00
13. wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu 0690 30 000,00

15. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0690      
0620 5 900,00

16. wpływy z tyt. Odplatnosci za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0660 40 000,00

17. wpływy za odpłatność za korzystanie  z wyżywienia przedszkolnego 0670 140 000,00

18. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 0550 35 000,00

19. wpływy z tyt zwrotu kosztów.upomnień 0640 1 600,00

II
14 201 230,00

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0010 14 161 230,00

2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0020 40 000,00

III 7 410 445,00

Plan dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna w 2018 roku według źródeł dochodów

Dochody z podatków i opłat

wpywy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Subwencja ogolna z budżetu państwa



1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorianego 2920 7 410 445,00

IV 550 000,00

1. wpływy z najmu i dzierzawy składników majatkowych j.s.t. 0750 550 000,00

V 2 468 616,00

1.
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej zlecone gminie

2010 
2060 2 084 080,00

2.
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań 
bieżących gmin 2030 282 800,00

3.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace realizowane 
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej 2020 3 000,00

4.

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

2008   
2009   
2057         
2059 96 335,00

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych żrodeł 2700 2 401,00

VI 1 853 810,00

1. wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 0830 17 000,00
2. wpływy z tyt. odpłatnosci za korzystanie z wodociągu miejskiego 0830 400 000,00
3. wpływy z opłat za korzystanie z kanalizacji miejskiej 0830 1 100 000,00
4. wpływy  z  odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0910 3 700,00
5. wpływy  z pozostałych odsetek 0920 26 300,00
6. wpływy z różnych dochodów 0970 61 800,00
7. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2360 5 010,00

8.
wpływy z usług- zwrot za dzieci uczęszczajace do przedszkola na terenie 
Podkowy Leśnej z innych gmin 0830 240 000,00

B 2 550 000,00

1.
wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego uzytkowania w prawo 
własności 0760 50 000,00

Pozostałe dochody wlasne

Dochody majatkowe

Dochody z mienia  gminy

Dotacje celowe  i srodki na dofinansowanie



2.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkow 
europejskich  oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 
i 6 ustawy 6257 2 500 000,00

32 396 251,00
OGÓŁEM


