
Załącznik nr 1

do uchwały nr XVII/226

Rady Miejskiej w Tarnowie

z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dział Wyszczególnienie kwota

010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO 5 433 158,00
w tym:

- dochody bieżące

wpływy z różnych dochodów 8 158,00

- dochody majątkowe

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 425 000,00

020 LEŚNICTWO 10 000,00
w tym:

- dochody bieżące

dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat

10 000,00

500 HANDEL 813 000,00
w tym:

- dochody bieżące

dochody z najmu i dzierżawy 592 200,00

wpływy z usług 214 800,00

wpływy z różnych dochodów 6 000,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 301 245,00
w tym:

- dochody bieżące

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

801 360,00

wpływy z różnych dochodów 290 000,00

dochody z najmu i dzierżawy 23 000,00

wpływy z usług 1 000 000,00

- dochody majątkowe

środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 6 186 885,00

630 TURYSTYKA 285 000,00
w tym:

- dochody bieżące

wpływy z usług 55 000,00

dochody z najmu i dzierżawy 160 000,00

- dochody majątkowe

wpływy ze sprzedaży wyrobów 70 000,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 12 668 000,00
w tym:

- dochody bieżące

wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 760 000,00

dochody z najmu i dzierżawy 1 200 000,00

dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat

508 000,00

Prognoza dochodów budżetu miasta Tarnowa na 2008 r. 
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dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami

650 000,00

- dochody majątkowe

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 100 000,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 8 450 000,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 496 080,00
w tym:

- dochody bieżące

dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat

489 980,00

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami

100,00

- dochody majątkowe

dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat

6 000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 052 604,00
w tym:

- dochody bieżące

dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie 

721 100,00

dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat

315 900,00

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami

20 600,00

wpływy z opłat 150 000,00

dochody z najmu i dzierżawy 115 000,00

wpływy z usług 80 000,00

- dochody majątkowe

środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 1 650 004,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

19 810,00

w tym:

- dochody bieżące

dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie 

19 810,00

752 OBRONA NARODOWA 2 700,00
w tym:

- dochody bieżące

dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat

2 700,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 11 191 422,00

w tym:

- dochody bieżące

dochody z najmu i dzierżawy 4 692,00

wpływy z różnych dochodów 1 500,00

dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat

10 882 230,00

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami

1 250,00

dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie 

1 750,00

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 300 000,00
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756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

143 086 484,00

w tym:

- dochody bieżące

wpływy z karty podatkowej 230 000,00

podatek od nieruchomości 45 570 000,00

podatek rolny i leśny 193 000,00

podatek od środków transportowych 1 190 000,00

wpływy z opłaty targowej 677 000,00

podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000 000,00

podatek od spadków i darowizn 650 000,00

wpływy z opłaty skarbowej 3 100 000,00

wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 000 000,00

wpływy z opłaty eksploatacyjnej 200 000,00

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 560 000,00

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 110 000,00

wpływy z opłat za koncesje i licencje 25 000,00

wpływy z różnych opłat 600 000,00

podatek dochodowy od osób fizycznych 74 981 484,00

podatek dochodowy od osób prawnych 9 000 000,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 126 189 299,00
w tym:

- dochody bieżące

subwencja ogólna dla gminy 49 379 209,00

w tym:

- część oświatowa 47 797 516,00

- część równoważąca 1 581 693,00

subwencja ogólna dla powiatu 76 810 090,00

w tym:

- część oświatowa 74 053 127,00

- część równoważąca 2 756 963,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 964 327,00
w tym:

- dochody bieżące

wpływy z opłat 50 522,00

dochody z najmu i dzierżawy 9 258,00

wpływy z usług 4 465 987,00

wpływy z różnych dochodów 36 480,00

dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 66 670,00

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

254 800,00

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 139 610,00

- dochody majątkowe

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00

środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 2 940 000,00

851 OCHRONA ZDROWIA 2 898 100,00
w tym:

- dochody bieżące

dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat

2 892 100,00

dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie 

6 000,00

852 POMOC SPOŁECZNA 40 171 136,00
w tym:
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- dochody bieżące

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

466 871,00

wpływy z usług 2 135 500,00

wpływy z różnych dochodów 37 000,00

dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5 341 700,00

dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie 

27 387 900,00

dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat

450 000,00

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami

3 365,00

dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 348 600,00

- dochody majątkowe

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 534 669,00
w tym:

- dochody bieżące

wpływy z usług 310 000,00

dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat

197 600,00

dochody z najmu i dzierżawy 54 195,00

wpływy z różnych dochodów 13 921,00

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

1 500 000,00

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 500 000,00

środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

powiatowego urzędu pracy

944 335,00

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 14 618,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 935 296,00
w tym:

- dochody bieżące

wpływy z usług 932 296,00

wpływy z różnych dochodów 200,00

dochody z najmu i dzierżawy 2 800,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 247 000,00
w tym:

- dochody majątkowe

dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego

1 247 000,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 130 000,00
w tym:

- dochody bieżące

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

130 000,00

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 615 000,00
w tym:

- dochody bieżące

dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 95 000,00

- dochody majątkowe

środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 520 000,00

OGÓŁEM 369 044 330,00
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