DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK
W założeniach do opracowania budżetu miasta Płocka na 2007 rok, uwzględniono m.in. efekt działania mechanizmu waloryzacji
stawek o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 roku, założony
na poziomie 0,9% oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetu miasta za 2006 rok. Znaczącą rolę przy szacowaniu dochodów
2007 roku, odegrały również przekazane przez Ministerstwo Finansów wielkości planowanych wpływów z tytułu dotacji, subwencji
oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa, a także informacje
z Urzędów Skarbowych o planowanych wysokościach pobieranych podatków i opłat.
Łączne dochody, zapisane w budżecie miasta na 2007 rok, określono na kwotę 513.423.872,33 zł, w skład których wchodzą dochody
gminy w wysokości 386.578.635,00 zł i dochody powiatu w wysokości 126.845.237,33 zł.
W strukturze dochodów gminy najważniejszą pozycją są dochody własne - 75,87%, natomiast udział subwencji wynosi 12,47%
i dotacji 11,66%.
Podstawowym źródłem dochodów powiatu są transfery z budżetu państwa, z których najistotniejsze znaczenie mają subwencje,
stanowiące 47,48% ogółu dochodów osiąganych przez powiat. Wśród dochodów powiatu dotacje stanowią - 23,57%, a dochody
własne - 28,95%.
W efekcie wprowadzonych rozwiązań systemowych w 2004 roku ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego, zasadniczym źródłem finansowania samorządów są dochody własne, zaś subwencje i dotacje celowe pełnią
jedynie funkcję uzupełniającą.

Na ostateczną kwotę dochodów w 2007 roku, mogą mieć wpływ wprowadzone nowelizacje ustawy o opłacie skarbowej, ustawy
od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wprowadzone zmiany dotyczą opłaty skarbowej,
opłaty administracyjnej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2007 przedstawiają się następująco:
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DOCHODY OGÓŁEM A+B

Struktura
Kol. 3
6

513.423.872,33

386.578.635,00

126.845.237,33

100,00
64,28
100,00

A.

DOCHODY WŁASNE

330.013.080,00

293.286.782,00

36.726.298,00

I.

Podatki i opłaty lokalne

150.308.400,00

150.308.400,00

x

45,55
100,00

1.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

134.150.000,00

134.150.000,00

x

89,25

2.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

8.000.000,00

8.000.000,00

x

5,32

3.

Podatek od środków transportowych

2.645.000,00

2.645.000,00

x

1,77

4.

Podatek rolny i leśny

136.400,00

136.400,00

x

0,09

5.

Podatek od posiadania psów

60.000,00

60.000,00

x

0,04

6.

Opłata targowa

917.000,00

917.000,00

x

0,61

7.

Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

1.900.000,00

1.900.000,00

x

1,26

8.

Opłata skarbowa

2.500.000,00

2.500.000,00

x

1,66

II.

Dochody z majątku gminy

12.555.000,00

12.555.000,00

x

3,80
100,00

1.

Ze sprzedaży mienia

9.900.000,00

9.900.000,00

x

78,86

2.

Z użytkowania wieczystego i trwałego zarządu

1.325.000,00

1.325.000,00

x

10,55

3.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności

230.000,00

230.000,00

x

1,83

4.

Z dzierżawy

1.100.000,00

1.100.000,00

x

8,76
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III.

Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy

4.850.000,00

4.850.000,00

x

1,47
100,00

1.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

3.600.000,00

3.600.000,00

x

74,23

2.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej

600.000,00

600.000,00

x

12,37

3.

Podatek od spadków i darowizn

650.000,00

650.000,00

x

13,40

IV.

Udziały w podatkach budżetu państwa

150.030.321,00

117.319.523,00

32.710.798,00

45,46
100,00

1.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej

38.000.000,00

30.000.000,00

8.000.000,00

25,33

2.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych

112.030.321,00

87.319.523,00

24.710.798,00

74,67

V.

Pozostałe dochody

12.269.359,00

8.253.859,00

4.015.500,00

3,72
100,00

B.

TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

183.410.792,33

93.291.853,00

90.118.939,33

I.

Subwencje

108.446.527,00

48.219.083,00

60.227.444,00

59,13
100,00

1.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego

99.125.247,00

46.768.517,00

52.356.730,00

91,40

2.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów

9.321.280,00

1.450.566,00

7.870.714,00

8,60

II.

Dotacje

74.964.265,33

45.072.770,00

29.891.495,33

40,87
100,00

1.

Dotacje celowe na zadania własne gminy

4.185.000,00

4.185.000,00

x

5,58

2.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu

1.188.000,00

x

1.188.000,00

1,59

3.

Dotacje celowe na zadania zlecone

44.588.914,00

36.792.304,00

7.796.610,00

59,48

4.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

2.060.449,00

1.100.000,00

960.449,00

2,75

35,72
100,00
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5.

2

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu
terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego
będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów)

3

4

5

6

4.154.782,00

2.995.466,00

1.159.316,00

5,54

(Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną)

6.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych

393.711,62

x

393.711,62

0,53

7.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych

70.000,00

x

70.000,00

0,09

8.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów,
pozyskane z innych źródeł

22.975,72

x

22.975,72

0,03

9.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów,
pozyskane z innych źródeł

18.256.132,99

x

18.256.132,99

24,35

44.300,00

x

44.300,00

0,06

(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną)

10.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących

