
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwatery grzebalne 1 400 000

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rozdział 71095 - pozostała działalność

   Opłaty cmentarne z tyt.sprzedaży kwater grzebalnych na cmentarzach komunalnych w mieście. 1 400 000
   Przewiduje się około 3 500 pochówków.
   Sprzedaż miejsc grzebalnych nowych, pod pochowania 
    - kwatery pojedyncze ok. 800 miejsc x 170 zł  = 136 000 zł
    - kwatery głębinowe ok.800 miejsc x 346 zł = 276 800 zł
   Przedłużenia miejsc pochówku
    - kwatery rodzinne w poziomie - prolongata po 20 latach ok. 1 457 miejsc x 470zł = 684 790 zł
    - kwatery pojedyncze - prolongata po 20 latach ok. 1 783 miejsc  x 170zł = 303 110 zł

 Sezonowość:
 - nierytmiczna

 Podstawy  prawne:
  - cennik opracowany przez ZUK

Różne opłaty i dochody 396 000

Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości
Rozdział 71095 - pozostała działalność 396 000

Dochody stanowią wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy 
Wpływy oszacowano na podstawie zawartych umów - kwota 360 000 zł
Spłata zadłużeń z lat ubiegłych - kwota 36 000 zł.

 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego

 Podstawy  prawne:
  - uchwała   Nr  XXVI/331/92   Rady   Miejskiej  z  dnia  15.06.92 r.  w  sprawie  wykorzystania
    mienia komunalnego do prowadzenia działalności  reklamowej i promocyjnej,
  - Zarządzenie Nr 573/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28.10.2003 r. w sprawie udostępniania 
    nieruchomości komunalnych w celu umieszczania reklam. 
  - Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.)

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 745 600
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:

Prace geodezyjne i kartograficzne 223 000
Biuro Geodety Miasta
Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dotacja na prace geodezyjne i kartograficzne z obszaru Szczecina.

 Sezonowość:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 
   z późn. zm.)

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 92 000

Biuro Geodety Miasta
Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne



Dotacja na opracowania geodezyjne i kartograficzne z obszaru Szczecina.

 Sezonowość:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 
   z późn. zm.)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 430 600

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

 Dotacja celowa  z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 
 rządowej wykonywane przez powiat  przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe
 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

 Sezonowość:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz.1126 ze zm.).

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej - cmentarze wojenne 63 000

Cmentarnictwo wojenne 63 000

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rozdział 71035 - Cmentarze

Dotacja celowa  z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej wykonywane przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej
przeznaczona na utrzymanie cmentarzy wojennych.

 Sezonowość:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 319 ze zm.).
 - porozumienie pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Zarządem Miasta Szczecina w sprawie 
   realizacji zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych w ramach zadań 
   bieżących powierzonych gminom

OGÓŁEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 604 600


