
                                                                                                                                              Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/222/2014
                                                                                                                                              Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

                                z dnia 29 stycznia 2014r.
                                         

         
                 

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2014 ROK

Dział Wyszczególnienie Kwota 
010 Rolnictwo i łowiectwo 532.691,00

dochody bieżące
w tym:
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2013r.)
dochody majątkowe
w tym:
1/ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 

z tego:
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW) na dofinansowanie realizacji projektu pn:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części wsi Wielopole 
Skrzyńskie Etap I oraz budowa  wodociągu dla części wsi Wielopole 
Skrzyńskie i Nawsie Etap II” 

110.000,00

110.000,00
422.691,00

422.691,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 15.000,00

dochody bieżące
w tym:
- wpływy z odpłatności za wodę z wodociągu gminnego 

15.000,00

15.000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 456.000,00

dochody bieżące
w tym:
- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy
- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych
dochody majątkowe
w tym:
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

56.000,00

1.000,00
55.000,00

400.000,00

400.000,00
720 Informatyka 125.473,00

dochody majątkowe
w tym:
1/ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
    z tego:

- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej   
na realizację Projektu „ PSeAP - Podkarpacki System e – Administracji

  Publicznej ” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego

125.473,00

125.473,00

125.473,00
750 Administracja publiczna 95.877,00

dochody bieżące
w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań   
   bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych
   gminie
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne 
- odsetki od środków na rachunku bankowym 
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich

95.877,00

87.877,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00



751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.398,00
dochody bieżące
w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 
   bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
   zadań zleconych gminie ustawami

1.398,00

1.398,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 3.819.607,00
dochody bieżące 
w tym:

     - wpływy z podatku od nieruchomości
     - wpływy z podatku rolnego
     - wpływy z podatku leśnego 
     - wpływy z podatku od środków transportowych 
     - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
        opłacanego w formie karty podatkowej
     - wpływy z podatku od spadków i darowizn 
     - wpływy z opłaty skarbowej 
     - wpływy z opłaty targowej 
     - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 
     - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
     - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 
     - udział w podatku dochodowym od osób prawnych 
     - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
    - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

3.819.607,00

750.000,00
659.700,00
56.000,00

114.000,00

1.000,00
10.000,00
18.000,00
9.000,00

60.000,00
74.000,00

1.728.907,00
12.000,00
7.000,00

320.000,00

758 Różne rozliczenia 13.284.687,00

dochody bieżące
w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 
- część równoważąca subwencji ogólnej 

13.284.687,00

7.074.576,00
5.772.129,00

437.982,00
801 Oświata i wychowanie 1.805.337,00

dochody bieżące
w tym:

- wpływy z opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę 
programową wychowania przedszkolnego

- wpływy z tytułu najmu mieszkań nauczycielom oraz najmu i 
dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych, sprzętu 
ruchomego) 
- wpływy z odpłatności za wyżywienie
- wpłaty od rodziców na pokrycie ubezpieczenia dzieci uczestniczących
do przedszkoli w ramach realizowanego projektu
- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej 
na realizację Projektu: „Kreatywne przedszkola – szansa na dobry start”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

854.581,00

35.000,00

3.400,00
210.000,00

3.000,00

603.181,00



dochody majątkowe
w tym:
1/ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
z tego: 
- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej 
na realizację projektu: „Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem 
pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Brzezinach Etap 
III i IV” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego

950.756,00

950.756,00

950.756,00
852 Pomoc społeczna 4.383.594,00

dochody bieżące
w tym:
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze
- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
  bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu systemowego „Czas na 
aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego

4.383.594,00

17.000,00
 

10.000,00

3.902.000,00
284.080,00

170.514,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16.440,00

dochody bieżące
w tym:
- dotacja celowa z Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w 
Ropczycach na realizację zadania wspólnego

16.440,00

16.440,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.000,00

dochody bieżące
w tym:
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

7.000,00

7.000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.272.711,00

dochody majątkowe
w tym:
1/ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
    z tego:
- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej  
na realizację projektu pn: „Adaptacja niedokończonego – w wyniku 
zaniechania inwestycji, budynku szkoły w Wielopolu Skrzyńskim, na 
potrzeby edukacyjno – kulturalne, oraz działalność gospodarczą” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego

1.272.711,00

1.272.711,00

1.272.711,00
OGÓŁEM DOCHODY 25.815.815,00


