
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Wpływy z usług 284 000

Wydział Obsługi Urzędu

Rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu

Czynsze  za  wynajem  pomieszczeń  w  gmachu  UM.

Wynajmowana powierzchnia 3.959 m2

12 m-cy x 23.646 zł ( średniomiesięcznie )

 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 wpływów.

 Podstawy  prawne:
 - uchwała Nr IV/55/03 Rady Miasta z dnia 24.03.2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej
   za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2003 r. do dnia 28 lutego 2004 r.
 - umowy najmu.

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 651 650

Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych 600 650

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży Skarbu Państwa
 - 25% planowanych dochodów na 2004 rok oraz wpływów z lat ubiegłych.

 Sezonowość:
 - wpływy  nierytmiczne.

Podstawa prawna:
 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 
   z późn. zm.),

Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości 12 500

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa w celu umieszczania reklam
 - 25% planowanych dochodów  na 2004 r.

 Sezonowość:
 - 1/12 planu rocznego

Podstawa prawna:
 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 
   z późn. zm.),

Biuro Obsługi Interesantów 38 500

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wpływy z tytułu wydawania dowodów osobistych
 - 5% planowanych dochodów budżetu państwa na 2004 r.

 Sezonowość:
 - wpływy  nierytmiczne.

Podstawa prawna:



 - ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  
    ( Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966)

Wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego 94 638

Wydział Obsługi Urzędu 94 638

75097 - Gospodarstwa pomocnicze

Wpłata do budżetu połowy osiągniętego w 2003 roku zysku przez gospodarstwa pomocnicze Urzędu:
 - Administracja Mienia - 91.089 zł
 - Ośrodek Wczasowo Rehabilitacyjny "Agawa" - 3.549 zł

 Sezonowość:
 - I kwartał 2004 r.

Podstawa prawna:
 - ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.).

Różne opłaty i dochody 828 400

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 11 000

Rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu

1. Sprzedaż materiałów przetargowych. Dochody zależne od ilości oferentów i przetargów. 3 000
     Cena zależna od ilości materiałów przetargowych - 12 zł, 22 zł i wyższa.
2. Wpływy z tytułu opłat za karty wędkarskie. 8 000
    Dochody zależne od ilości zgłoszonych wniosków na wydanie karty wędkarskiej.
    Cena karty  - 10 zł. Cenę ustala Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
    Szacuje się wydać 800 szt kart wędkarskich.

 Sezonowość:
 - sezonowość nierytmiczna

Podstawa prawna:
 - ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j.Dz.U.z 2002 r. Nr 72 poz.664 ze zm.).
 - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb 
   oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
   (Dz.U. Nr 138 poz.1559 ze zm.).

Wydział Inwestycji Miejskich 5 000

Rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu

Sprzedaż materiałów przetargowych. Dochody zależne od ilości oferentów i przetargów. 5 000

 Sezonowość:
 - sezonowość nierytmiczna

Podstawa prawna:
 - ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j.Dz.U.z 2002 r. Nr 72 poz.664 ze zm.).

Wydział Księgowości 12 400

Rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu

 Dochody przysługujące Urzędowi Miejskiemu jako płatnikowi z tytułu poboru podatków  
 na rzecz budżetu państwa oraz ZUS:
 - 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa,
 - 0,1% odprowadzonej kwoty składek na ubezpieczenia zdrowotne,
 - 0,1% kwoty składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości
   świadczeń z ubezpieczenia społecznego w czasie choroby i macierzyństwa.

 Sezonowość:
 - miesięcznie proporcjonalnie do wpłaconych kwot.



 Podstawy  prawne:
 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych
    przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 162, poz 1124 ze zm.)
 - Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym ( Dz.U.Nr 28, poz.153 ze zm),
 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości
   i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia
  społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz.U.Nr 153, poz.1005 ).

Wydział Obsługi Urzędu

Rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu 800 000

1. Wpływy z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania  pomieszczeń  Urzędu wynajmowanych jednostkom 
    zewnętrznym
    ( wywóz nieczystości, ochrona mienia, energia elektryczna, energia cieplna, woda, konserwacja 
      urządzeń itp.)
        śreniomiesięcznie 56.329 x 12 m-cy  = 675.948 zł 675 948

2. Wpływy  ze  sprzedaży  znaków  opłaty  skarbowej.
      - wartość znaków opłaty skarbowej    1.356.000 zł
      - prowizja ze sprzedaży                      5%
        1.356.000 zł x 0,05 = 67.800 zł 67 800

3. Sprzedaż druków ścisłego zarachowania
      - dzienniki budowy ( wg średniej ceny)
        1.420 szt  x 6,59 zł   = 9.358 zł 9 358
      - kwitariusze przetargowe ( wg średniej ceny)
        2.500 szt  x 6,32 zł   = 15 800 zł 15 800
      - specyfiakcje przetargowe - 30.000 zł 30 000

4. Sprzedaż surowców wtórnych - 1.100 zł 1 100

 Sezonowość:
 - wpływy realizowane nierytmicznie.

 Podstawy  prawne:
 - umowy na realizację usług.

Programy międzynarodowe 105 960

Wydział Kultury

Rozdział 75095 -Pozostała działalność

Środki finansowe  przyznane  na realizację Projektu pn. "Majówka Zjednoczonej Europy". 105 960

 Sezonowość:
 - wpływy realizowane nierytmicznie.

 Podstawy  prawne:

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 2 704 000

Kwota dotacji ustalona na podstawie Pisma Wojewody Zachodniopomorskiego 
z dnia 24 lutego 2004 r., znak: FB.1 - Gab -  3011 - 1/5/04 w sprawie ostatecznych kwot dotacji 
z budżetu państwa dla Miasta Szczecina na 2004 rok.

z tego:
Wydatki osobowe i rzeczowe UM 2 563 000

Wydział Księgowości 2 224 000

 - ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966),
 - umowa grantowa z Euroregionem Pomerania z dnia 30.01.2004 r. w ramach programu zdecentralizowanego: 
   Programu Współpracy Przygranicznej  Phare Polska - Niemcy 2001 -  Pomoc Zewnętrzna Wspólnot Europejskich.



Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

 Dotacja celowa  z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji  rządowej
 przeznaczona na wydatki  rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - zadania gminy - 1.601.000 zł
 - zadania powiatu - 623.000 zł

Wydział Obsługi Urzędu 149 000

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

 Dotacja celowa  z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji  rządowej
 przeznaczona na wydatki  rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - zadania gminy - 92.000 zł
 - zadania powiatu - 57.000 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 22 000
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

 Dotacja celowa  z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji  rządowej
 przeznaczona na rejestrację przedpoborowych.
Biuro Geodety Miasta 168 000
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacja na  utrzymanie w aktualności i prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków.

 Sezonowość:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów
   administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz.U.Nr 106 poz. 668 z 1998 r.).

Komisje poborowe 141 000

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

 Kwota dotacji celowej  z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
 rządowej wykonywane przez powiat  przeznaczonej na wydatki osobowe i rzeczowe związane
 z organizowaniem poboru.

 Sezonowość:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 21.11.1967 r. o Powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
   ( Dz.U.z 2002 r. jednolity tekst Nr 21, poz.205 )

OGÓŁEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 668 648


