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Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza Nr 6/IV/2006 z dnia 19 stycznia 2006 r.


UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU MIASTA ZGIERZA NA ROK 2006 W ZAKRESIE DOCHODÓW ZADAŃ WŁASNYCH,
WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.


Jednostka:	Księgowość UMZ	12.065.550 zł
Dz. 600 Transport i łączność	40.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	40.000 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	40.000 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	11.410.000 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	20.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	20.000 zł

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.390.000 zł
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300.000 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	20.000 zł
§ 0750 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	9.000.000 zł
§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności	60.000 zł
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	10.000 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	161.150 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	161.150 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	150 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	1.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	160.000 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	44.000 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	44.000 zł
§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	44.000 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.400 zł
rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych	2.400 zł
§ 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.400 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia	400.000 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000 zł
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400.000 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000 zł
rozdz. 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych	8.000 zł
§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	8.000 zł

Jednostka:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	95.000 zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	95.000 zł
rozdz. 85202 domy pomocy społecznej	47.000 zł
§ 0830 wpływy z usług	47.000 zł

rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze	48.000 zł
§ 0830 wpływy z usług	48.000 zł

Jednostka:	Ilustrowany Tygodnik Zgierski	152.620 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	152.620 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	152.620 zł
§ 0830 wpływy z usług	94.000 zł
§ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	55.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	20 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3.600 zł

Jednostka:	Straż Miejska	3.600 zł
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	3.600 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	3.600 zł
§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.600 zł

Wydział Finansowy:	63.047.932 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	12.344 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	12.344 zł
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacja zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.344 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.644.820 zł
rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych	367.000 zł
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanych w formie karty podatkowej	360.000 zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000 zł

rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych	10.371.120 zł
§ 0310 podatek od nieruchomości	10.100.000 zł
§ 0320 podatek rolny	720 zł
§ 0330 podatek leśny	7.400 zł
§ 0340 podatek od środków transportowych	170.000 zł
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000 zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58.000 zł

rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych	7.026.700 zł
§ 0310 podatek od nieruchomości	4.900.000 zł
§ 0320 podatek rolny	73.000 zł
§ 0330 podatek leśny	1.500 zł
§ 0340 podatek od środków transportowych	600.000 zł
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	360.000 zł
§ 0370 podatek od posiadania psów	11.000 zł
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	105.000 zł
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	800.000 zł
§ 0560 zaległości z podatków zniesionych	6.200 zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170.000 zł

rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.450.000 zł
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	1.450.000 zł

rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa	21.430.000 zł
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	20.250.000 zł
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	1.180.000 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia	20.464.790 zł
rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego	17.977.424 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	17.977.424 zł

rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.172.931 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2.172.931 zł

rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe	314.435 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	85.000 zł
§ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	229.435 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna	1.925.978 zł
rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380.202 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gminy	380.202 zł

rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	1.545.676 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
 na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.545.676 zł

rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze	100 zł
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 zł


	Ogółem dochody:	75.364.702 zł


Przychody	11.979.936 zł
§ 9520 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym	9.630.000 zł
§ 9570 wolne środki	2.349.936 zł
Ogółem dochody i przychody 	87.344.638 zł

