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Załącznik Nr 1
do uchwały RM Nr 170/2007
z dnia 28 grudnia 2007

 DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

OGÓŁEM DOCHODY            
w tym: DOCHODY 

BIEŻĄCE
DOCHODY 

MAJĄTKOWE
1 2 3 4 5

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 140 zł 140 zł 0 zł
 - czynsz wpłacany przez Koło Łowieckie "Bażant"  140 zł 140 zł

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 396 387 zł 396 387 zł 0 zł
 - środki na realizację projektu "Droga do pracy"  - program z zakresu aktywizacji 
społecznej i doradztwa zawodowego - kontynuacja z 2007 roku 396 387 zł 396 387 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 29 052 561 zł 21 033 061 zł 8 019 500 zł
 - wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych 18 360 000 zł 18 360 000 zł
 - zwroty ze wspólnot mieszkaniowych za wykonane remonty 7 200 zł 7 200 zł
  - opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomośc 1 050 000 zł 1 050 000 zł
  - najem i dzierżawa składników majątkowych 1 025 000 zł 1 025 000 zł
  - zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własnośc 8 000 zł 8 000 zł
  - sprzedaż majątku 8 011 500 zł 8 011 500 zł
 - 25% i 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa   335 500 zł 335 500 zł
  - wpływy z różnych opłat 200 000 zł 200 000 zł
 - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, koszty upomnień 35 000 zł 35 000 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 20 361 zł 20 361 zł

DZIAŁ ŹRÓDŁA DOCHODÓW
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OGÓŁEM DOCHODY            
w tym: DOCHODY 

BIEŻĄCE
DOCHODY 

MAJĄTKOWE
1 2 3 4 5

DZIAŁ ŹRÓDŁA DOCHODÓW

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 524 522 zł 524 522 zł 0 zł
 - wpływy z reklam 188 500 zł 188 500 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 336 022 zł 336 022 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 707 496 zł 1 707 496 zł 0 zł
 - czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, itp. 86 600 zł 86 600 zł
 - 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej z opłat za wydawane dowody osobiste 10 255 zł 10 255 zł
 - opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów 
rejestracyjnych 1 200 000 zł 1 200 000 zł
 - opłata parkingowa 3 300 zł 3 300 zł
 - opłata egzaminacyjna z zakresu transportu drogowego taksówką 1 000 zł 1 000 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 242 183 zł 242 183 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 164 158 zł 164 158 zł

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 12 100 zł 12 100 zł 0 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 12 100 zł 12 100 zł  

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 099 682 zł 3 099 682 zł 0 zł
 - mandaty nakładane przez Straż Miejską 50 000 zł 50 000 zł  
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 3 049 682 zł 3 049 682 zł  



3

OGÓŁEM DOCHODY            
w tym: DOCHODY 

BIEŻĄCE
DOCHODY 

MAJĄTKOWE
1 2 3 4 5

DZIAŁ ŹRÓDŁA DOCHODÓW

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 89 345 996 zł 89 345 996 zł 0 zł
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  (gmina) 41 400 142 zł 41 400 142 zł
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  (gmina) 2 244 000 zł 2 244 000 zł
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  (powiat 11 629 254 zł 11 629 254 zł
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   (powiat) 489 600 zł 489 600 zł
 - podatek od nieruchomości 28 962 000 zł 28 962 000 zł
 - podatek rolny 59 800 zł 59 800 zł
 - podatek od środków transportowych 712 000 zł 712 000 zł
 - podatek opłacany w formie karty podatkowej 185 000 zł 185 000 zł
 - podatek od spadków i darowizn 280 000 zł 280 000 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 800 000 zł 800 000 zł
 - opłata od posiadania psów 8 000 zł 8 000 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej 705 100 zł 705 100 zł
 - wpływy z opłaty targowej 370 000 zł 370 000 zł
 - opłata za wydawanie zezwoleń, licencji, wpisów i zmian do ewidencji działalności 
gospodarczej 80 000 zł 80 000 zł
 - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 980 000 zł 980 000 zł
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego  130 000 zł 130 000 zł
 - dywidendy 45 000 zł 45 000 zł
 - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych 266 100 zł 266 100 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 38 985 448 zł 38 985 448 zł 0 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej (gmina) 3 971 107 zł 3 971 107 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej (gmina) 23 429 537 zł 23 429 537 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca (powiat) 207 544 zł 207 544 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej (powiat) 10 520 224 zł 10 520 224 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej (powiat) 632 596 zł 632 596 zł
 - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 224 440 zł 224 440 zł
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OGÓŁEM DOCHODY            
w tym: DOCHODY 

BIEŻĄCE
DOCHODY 

MAJĄTKOWE
1 2 3 4 5

DZIAŁ ŹRÓDŁA DOCHODÓW

 
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 194 824 zł 1 194 824 zł 0 zł

 - odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach 950 936 zł 950 936 zł
 - środki na programy Wspólnoty Europejskiej "Socrates-Comenius" i "Loenardo da 
Vinci" 178 282 zł 178 282 zł
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania 
pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice 65 606 zł 65 606 zł

851 OCHRONA ZDROWIA 1 121 927 zł 1 121 927 zł 0 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 900 zł 900 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 1 121 027 zł 1 121 027 zł

852 POMOC SPOŁECZNA 21 709 556 zł 21 709 556 zł 0 zł
 - dochody  (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, raty zasiłków 
zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych, usługi opiekuńcze, odpłatność 
rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, 
odpłatność za mieszkanie chronione)    79 950 zł 79 950 zł
 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej z opłat z tytułu usług opiekuńczych 80 zł 80 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z dotacji 
celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 94 000 zł 94 000 zł
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu 
sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta 
Siemianowice w rodzinach zastępczych 55 000 zł 55 000 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 15 564 659 zł 15 564 659 zł
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OGÓŁEM DOCHODY            
w tym: DOCHODY 

BIEŻĄCE
DOCHODY 
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DZIAŁ ŹRÓDŁA DOCHODÓW

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 4 148 123 zł 4 148 123 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 
własnych powiatu 1 767 744 zł 1 767 744 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 456 607 zł 456 607 zł 0 zł
 - odpłatności rodziców za przygotowanie posiłków w żłobku 80 000 zł 80 000 zł
 - prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON  35 850 zł 35 850 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 59 100 zł 59 100 zł
 - środki na realizację programu "Profesjonalista" w ramach Wspólnoty Europejskiej 
Leonardo da Vinci 281 657 zł 281 657 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 29 406 zł 29 406 zł 0 zł
 - wpływy z opłaty produktowej 15 000 zł 15 000 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych) 14 406 zł 14 406 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 000 zł 2 000 zł
 - wpływy ze sprzedaży wydawnictw Biblioteki Siemianowickiej 2 000 zł 2 000 zł

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 380 000 zł 1 380 000 zł 0 zł
 - wpływy z wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu 
a) Pływalnia Miejska  180 000 zł 180 000 zł

b) MOSiR "Pszczelnik" 1 200 000 zł 1 200 000 zł

O G Ó Ł E M    D O C H O D Y 189 018 652 zł 180 999 152 zł 8 019 500 zł


