ZARZĄDZENIE NR 3/2018
WÓJTA GMINY C E W I C E
z dnia 4 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017
roku, poz. 2077) oraz na podstawie Uchwały Nr XXVIII/320/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia
2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2018 rok Wójt Gminy Cewice zarządza, co
następuje:
§11. Zatwierdzam plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Cewice na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zatwierdzam plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Cewice na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r.
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PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU GMINY CEWICE
Załącznik nr 1

Dział

Rozdział

Paragraf

010
01042
6630
01095
0750
600
60016
0690
630
63095

6207
700
70005
0550

Treść
Rolnictwo i łowiectwo

56 000,00

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

50 000,00

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

50 000,00

Pozostała działalność

6 000,00

Wpływy 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

6 000,00

Transport i łączność

22 000,00

Drogi publiczne gminne

22 000,00

Wpływy z różnych opłat

22 000,00

Turystyka

39 711,00

Pozostała działalność

39 711,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

39 711,00

Gospodarka mieszkaniowa

650 900,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

650 900,00

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

357 000,00

0830

Wpływy z usług

194 000,00

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

3 000,00

Działalność usługowa

7 180,00

Cmentarze •.

7 180,00

Wpływy z usług

7 180,00

0750
0770

710
71035
0830
750

Administracja publiczna
75011

Urzędywojewódzkie
2010
2360

75023

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0830

Wpływy z usług

0970

Wpływy z różnych dochodów

751
75101
2010

75601

16 400,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień
Wpływy 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
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości

0640

756

Wartość

500,00

80 000,00

127 263,00
76 063,00
76 000,00
63,00
51 200,00
500,00
50 700,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

1 347,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 347,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizaq'ę zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

1 347,00

8 516 119,00
6 500,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
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0350
75615

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
ednostek organizacyjnych

6 500,00
3 725 783,00
3 278 262,00

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

0320

Wpływy z podatku rolnego

6 667,00

0330

Wpływy z podatku leśnego

364 099,00

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i ,
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych

75616

71 755,00
5 000,00
1 377 640,00

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

937 147,00

0320

Wpływy z podatku rolnego

224 212,00

0330

Wpływy z podatku leśnego

7 778,00

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

25 665,00

0360

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

15 000,00

0370

Wpływy z opłaty od posiadania psów

0430

Wpływy z opłaty targowej

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

12 000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

118 800,00

75618
0410

Wpływy z opłaty skarbowej

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

0490
0640
75621

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień

5 788,00
50,00
150 000,00

15 000,00
1 000,00
85 000,00
12 500,00
5 300,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

3 287 396,00

0010

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

3 262 396,00

0020

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

758
75801
2920
75807
2920
75814
0920
2030
6330
75831
2920
801
80101
6330

25 000,00

Różne rozliczenia

14 823 018,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ;
terytorialnego

10 862 213,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

10 862 213,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

3 533 768,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 533 768,00

Różne rozliczenia finansowe

85 157,00

Wpływy z pozostałych odsetek

30 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

18 295,00
36 862,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

341 880,00

Subwenq'e ogólne z budżetu państwa

341 880,00

Oświata i wychowanie

3 406 880,00

Szkoły podstawowe

3 000 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizaq'ę inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

3 000 000,00
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