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UCHWAŁA Nr V/29/2003
Rady Gminy Stegna
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),
oraz art. 48 ust. 1 pkt. 1, art. 110, 116, 124 i 128 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155 poz. 1014 ze zmianami) – Rada Gminy Uchwala,
co następuje:
§1
1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości:
15.295.006,00 zł z tego:
1) podatki ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw
5 432.772,00 zł
— podatek rolny
975 723,00 zł
— podatek leśny
17.437,00 zł
— podatek od nieruchomości
4 198 812,00 zł
— podatek od środków transportowych 54 800,00 zł
— podatek od czynności cywilno prawnych
105 500,00 zł
— od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacane w formie karty podatkowej 31 000,00 zł
— od spadków i darowizn
45 000,00 zł
— od posiadania psów
3 500,00 zł
— zaległości z podatków zniesionych 1 000,00 zł
2) wpływy z opłat
276 359,00 zł
— opłata skarbowa
36 000,00 zł
— opłata targowa
57 288,00 zł
— opłaty lokalne
183 071,00 zł
3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych
135 000,00 zł
4) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
1 078.339,00 zł
— z podatku dochodowego od osób fizycznych
1 071 178,00 zł
— z podatku dochodowego od osób prawnych
7 161,00 zł
5) dochody z majątku gminy
1 076 850,00 zł
6) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
82 335,00 zł
7) Subwencje:
5 639 096,00 zł
— Część podstawowa subwencji ogólnej
5 512,00 zł
— Część oświatowa subwencji ogólnej
4 834 154,00 zł
— Część rekompensująca subwencji ogólnej dla

gmin
799 430,00 zł
8) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z
zakresu administracji rządowej
1 048 015,00 zł
9) Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Sztutowo zwrot 1/3 części pożyczki
i odsetek
116 920,00 zł
10) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw
na realizację własnych zadań bieżących gmin
145 649,00 zł
11) Odsetki od środków finansowych gminy gromadzone na rachunkach bankowych
38 000,00 zł
13) Odsetki od nieterminowo regulowanych należności
174,100,00 zł
14) Pozostałe wpływy
21 571,00 zł
15) Wpłaty Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji
30 000,00 zł
Szczegółowy podział dochodów ogółem prezentuje
załącznik 1*
Szczegółowy podział dochodów z zakresu administracji
rządowej prezentuje załącznik 2*
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości
14 550 006,00 zł
2) dz.010 Rolnictwo i łowiectwo
79 200,00 zł
3) dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
14 616,00 zł
4) dz.600 Transport i łączność
570 339,00 zł
5) dz.630 Turystyka
194 950,00 zł
6) dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 234 310,00 zł
7) dz.710 Działalność usługowa
31 000,00 zł
8) dz.750 Administracja publiczna 2 018 866,00 zł
w tym zadania zlecone
65 500,00 zł
9) dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa
1 410,00 zł
w tym zadania zlecone
1 410,00 zł
10) dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
231 845,00 zł
11) dz.757 Obsługa długu publicznego 390 713,00 zł
12) dz.758 Różne rozliczenia
150 000,00 zł
13) dz.801 Oświata i wychowanie
5 889 225,00 zł
14) dz.851 Ochrona zdrowia
165 000,00 zł
15) dz.853 Opieka społeczna
1 879 130,00 zł
w tym zadania zlecone
841 105,00 zł
16) dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza
986 922,00 zł
17) dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 244 404,00 zł
w tym zadania zlecone
140 000,00 zł
18) dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
393 826,00 zł

