TABL. 1 (213). DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA
REVENUE AND EXPENDITURE OF CITY BUDGET
WYSZCZEGÓLNIENIE

2004
w tys. zł

2005
in thous. zl

DOCHODY

2006

SPECIFICATION

REVENUE

O G Ó Ł E M .........................

1295664

1252094

Dochody własne ...................
w tym:
udział w podatku od osób
prawnych ......................
udział w podatku od osób
fizycznych .....................

955989

887767

44065

38357

269252

319028

wpływ z karty podatkowej
podatek od nieruchomości
podatek od środków
transportowych .............
podatek rolny ....................
dochody z majątku ...........
opłata skarbowa ...............

2460
183841

2212
187114

6087
505
247204
9836

6656
592
101805
9709

8787
415
122189
9599

90149

95978

104114

71961
17820

85086
10096

368

796

2196

1314

Dotacje celowe z budżetu
państwa ............................
na zadania:
z zakresu administracji
rządowej .......................
własne ..............................
zlecone i realizowane na
podstawie porozumień
z organami administracji
rządowej .......................
Dotacje otrzymane z funduszy
celowych ...........................

1449210 T O T A L
1044778 Own revenue
of which:
share in corporate income
58088
tax
share in personal income
366050
tax
receipts from lump sum
2049
taxation
202547
tax on real estate
tax on means of transport
agricultural tax
revenue from property
treasury fee

Appropriated allocations from
state budget
for tasks:
for government
administration tasks
90893
12082
for own tasks
ordered and realized on the
basis of agreements with
government
1139
administration bodies
1612

Allocations received from appropriated funds

TABL. 1 (213). DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA (dok.)
REVENUE AND EXPENDITURE OF CITY BUDGET (cont.)
WYSZCZEGÓLNIENIE

2004
w tys. zł

2005
in thous. zl

DOCHODY (dok.)
Pozostałe dotacje celowe .....
Subwencje ogólne z budżetu
państwa ............................
w tym subwencja oświatowa
Środki na dofinansowanie
własnych zadań ze źródeł
pozabudżetowych .............
O G Ó Ł E M .........................
w tym:
Dotacje ..................................
Świadczenia na rzecz osób
fizycznych .........................
Wydatki bieżące jednostek budżetowych ...........................
w tym:
wynagrodzenia .................
składki na obowiązkowe
ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy ............

4576

243316
236596

260850
249849

65799

SPECIFICATION

REVENUE (cont.)

2648

1366
WYDATKI
1147937

2006

5134 Other appropriated allocations
General subsidies from state
263555
budget
251942
of which educational subvention
Funds for additional financing
own tasks from non-bud30017
getary sources

1609
EXPENDITURE
1219542
1419044 T O T A L
of which:
71888
89269 Allocations

80104

97996

825677

876593

370804

388474

71483

75882

zakup materiałów i usług ...
Wydatki na obsługę długu ....
Wydatki majątkowe ...............

344358
21128
141545

363512
20513
135668

w tym inwestycyjne a .........

131995

121311

105343 Benefits for natural persons
Current
expenditure
of
941607
budgetary entities
of which:
414134
wages and salaries
contributions to compulsory
social security and the
77576
Labour Fund
purchase of materials and
388709
services
13019 Expenditure on debt servicing
251770 Property expenditure
of which investment
expenditure a
239547

a Łącznie z dotacjami na finansowanie zadań inwestycyjnych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunku dochodów własnych
jednostek budżetowych i funduszy celowych.
a Including allocations for financing investment tasks of budgetary establishments, auxiliary units, own income account of budgetary entities and
appropriated funds.

