
  

Załącznik Nr 2 

Do Uchwały budżetowej RM 

  

DOCHODY MIASTA SZCZECINA WG ŹRÓDEŁ NA ROK 1993 

w tyś. zł 

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 

70 GOSPODARKA KOMUNALNA   8,837,078 

  z tego:     

   kąpieliska i schronisko dla zwierząt 1,394,000   

   dzierżawy terenów 158,000   

   sprzedaż drewna i ziemi 1,340,000   

   opłaty za zajęcie ulic 3,465,078   

   barki, teatr letni i kwatery grzebalne 2,480,000   

        

74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ     

  NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE   155,512,000 

  z tego:     

   wpływy z zamiany mieszkań 150,000   

   wpływy z opłat sanitarno-weterynaryjnych 8,000   

   dzierżawa gruntów 30,000,000   

   dzierżawa składników majątkowych i leasing 4,032,000   

   opłaty za wieczyste użytkowanie 15,000,000   

   umowy partycypacyjne 9,500,000   



   sprzedaż budynków użytkowych 38,930,000   

   sprzedaż mieszkań 31,400,000   

   sprzedaż lokali użytkowych 9,992,000   

   sprzedaż gruntów 16,500,000   

        

89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ   8,811,000 

  z tego:     

   różne opłaty - reklamy 2,550,000   

   należności likwidowanych przedsiębiorstw 

komunalnych 
2,861,000   

   kary za wycinkę drzew i krzewów oraz niszczenie 

zieleni 
1,900,000   

   przewidywane dochody z obchodów 750-lecia 1,500,000   

        

90 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZ.   681.200,554 

  z tego:     

   podatek rolny od osób prawnych 120,000   

   podatek od nieruchomości od osób prawnych 189,324,321   

   podatek od środków transportowych osób prawnych 9,970,000   

   odsetki od podatków lokalnych od osób prawnych 5,000,000   

   udział w podatku dochodowym od osób prawnych 

(5%) 
42,000,000   

   udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 

(15%) 
235,000,000   

   wpływy z karty podatkowej 54,000,000   



   podatek od spadków i darowizn 5,800,000   

   odsetki od nieuiszczonych w terminie pod. 

należności 
5,250,000   

   podatek rolny od osób fizycznych 264,000   

   podatek od nieruchomości od osób fizycznych 8,500,000   

   opłata targowa 13,800,000   

   podatek od posiadania psów 1,000,000   

   podatek od środków transportowych od osób 

fizycznych 
37,772,233   

   odsetki od podatków lokalnych od osób fizycznych 400,000   

   opłata skarbowa 73,000,000   

        

91 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA   10,486,000 

  z tego:     

   urzędy miast - wpływy z usług 8,580,000   

   urzędy miast - różne opłaty 756,000   

   pozostała działalność - grzywny i kary 1,150,000   

        

94 FINANSE   5,500,000 

  z tego:     

   odsetki od lokat 2,500,000   

   odsetki od środków na rachunkach bieżących 1,000,000   

   dochody z inwestycji kapitałowych 2,000,000   

        



97 RÓŻNE ROZLICZENIA   36,724,276 

  z tego:     

   subwencja 24,724,276   

   rozliczenia międzygminne (dotacja z Polic) 12,000,000   

        

  OGÓŁEM DOCHODY   907,070,908 

  z tego:     

   dochody własne 593,346,632   

   udziały w podatkach państwowych 277,000,000   

   subwencja 24,724,276   

   rozliczenia międzygminne (dotacja z Polic) 12,000,000   

  

  

 

  

 

 

 


