
                                                                                                                                                     Załącznik nr 2 
                                                                                                                                                     do Uchwały Nr 
                                                                                                                                                     Rady Miejskiej w  Głogówku             
                                                                                                                                                     z dnia ............ 
 
 

   Dochody budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok 
w złotych 

 
 
Dział 

 
 
Rozdział 

  
 
   § 

                        
 
             Wyszczególnienie 

 
Projekt 
budżetu  na 
2015 rok 

W tym: dochody 
związane z 
realiz.zadań z 
zakr.adm.rząd. 
oraz innych zad. 
zlec.gminie ustaw. 

  

 I 
   

DOCHODY   BIEŻĄCE 
 
36.009.026,00 

 
2.205.510,00 

020   Leśnictwo             3.200,00  

  02001  Gospodarka leśna             3.200,00  

   
0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowychSkarbuPaństwa,jed.samorz.teryt. 
lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz 
innych umów o podobnym charakterze 

 
 
         

            3.200,00 

 

700   Gospodarka mieszkaniowa 233.900,00             - 

  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 233.900,00    

  0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste nieruchomości 

 
      46.000,00 

 

   
0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych 
SkarbuPaństwa,jed.samorz.teryt.  lub innych 
jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych 
umów o podobnym charakterze 

 
 

     160.900,00 

 

  0920 Pozostałe odsetki          7.000,00  

  0970 Wpływy z różnych dochodów        20.000,00  

750   Administracja publiczna 142.394,00 109.344,00 

  75011  Urzędy wojewódzkie 109.394,00 109.344,00 

   
2010 

Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na 
realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz 
innych zad.zlec.gminie ustawami 

 
109.344,00       

 
109.344,00 

  2360 Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego 

 
               50,00 

 

  75023  Urzędy gmin 23.000,00          

  0970 Wpływy z różnych dochodów          23.000,00  

  75095  Pozostała działalność 10.000,00        

  0970 Wpływy z różnych dochodów          10.000,00  

751   Urzędy naczelnych organów władzy 
państw., kontroli i ochr.prawa oraz 
sądownictwa 

 
 

2.366,00 

 
 

       2.366,00   

  75101  Urzędy naczelnych organów władzy 
państw., kontroli i ochrony prawa 

        
2.366,00      

 
2.366,00 

   
2010 

Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na 
realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz 
innych zad.zlec.gminie ustawami 

 
2.366,00 

 
2.366,00 

752   Obrona narodowa 800,00 800,00 

  75212  Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 

   Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na 800,00 800,00 



2010 realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz 
innych zad.zlec.gminie ustawami 

            

 
756 

  Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jedn.nieposiad. 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z 
ich poborem 

 
 

17.611.854,00        

 

  75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

 
18.000,00 

 
      

  0350 Podatek od działalności gosp. Osób 
fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej 

 
18.000,00         

 

 
 
        

   
  75615 

 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnopraw., podatków 
I opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

 
 

4.650.968,00  

 

  0310 Podatek od nieruchomości 4.000.000,00  

  0320 Podatek rolny 581.200,00  

  0330 Podatek leśny 10.268,00  

  0340 Podatek od środków transportowych 3.500,00  

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50.000,00  

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. 
Podatków i opłat 

 
6.000,00 

 

   
  75616 

 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 
opłat lokalnych od osób fizycznych 

 
 

6.516.405,00 

 

  0310 Podatek od nieruchomości 2.697.000,00  

  0320 Podatek rolny     2.626.200,00  

  0330 Podatek leśny 1.905,00  

  0340 Podatek od środków transportowych 985.000,00  

  0360 Podatek od spadków i darowizn 50.000,00  

  0370 Opłata od posiadania psów 300,00  

  0430 Wpływy z opłaty targowej 1.000,00  

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 140.000,00  

  0690 Wpływy z różnych opłat 3.000,00  

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. 
podatków i opłat 

 
12.000,00 

 

  
 75618 

 Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu teryt. na 
podst. ustaw 

 
120.000,00 

 

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30.000,00  

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki samorządu 
teryt. na podstawie odrębnych ustaw 

 
 

90.000,00 

 

  75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 

 
6.306.481,00 

 

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6.236.481,00  

  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 70.000,00  

758   Różne rozliczenia 11.290.697,00  

  75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 

 
10.001.173,00 

 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10.001.173,00  

  75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla   



gmin 1.155.046,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.155.046,00  

  75814  Różne rozliczenia finansowe 32.000,00  

  0920 Pozostałe odsetki 12.000,00  

  0970 Wpływy z różnych dochodów 20.000,00  

  75831  Część równoważąca subwencji ogólnej dla 
gmin 

 
102.478,00 

 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 102.478,00  

 
801 

   
Oświata i wychowanie 

 
1.267.005,00 

 

  80101  Szkoły podstawowe 8.280,00  

   
0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu 
Państwa,jed.samorzteryt. 
lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz 
innych umów o podobnym charakterze 

 
 

4.550,00 

 

  0920 Pozostałe odsetki 60,00  

  0970 Wpływy z różnych dochodów 3.670,00  

  80103  Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 

 
126.975,00 

 

  0690 Wpływy z różnych opłat 21.375,00  

  0830 Wpływy z usług 39.600,00  

  2030 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących 
gmin 

 
          66.000,00 

 

  80104  Przedszkola 825.200,00  

  0690 Wpływy z różnych opłat  110.770,00  

  0830 Wpływy z usług 199.900,00  

  0920 Pozostałe odsetki 30,00  

  0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00  

  2030 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących 
gmin 

 
 

514.000,00 

 

  80110  Gimnazja 6.950,00  

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowychSkarbuPaństwa,jed.samorz.teryt. 
lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz 
innych umów o podobnym charakterze 

 
 

6.350,00 

 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00  

  80148  Stołówki szkolne 299.600,00  

  0830 Wpływy z usług      299.600,00  

  80195  Pozostała działalność         

851   Ochrona zdrowia 240.000,00  

  85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 240.000,00  

  0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu 

 
240.000,00 

 

852   Pomoc społeczna 2.706.810,00 2.093.000,00 

   
 85212 

 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

 
 

2.101.000,00   

 
 

   2.063.000,00 

   
0900 

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst.  z 

 
 

 



naruszeniem procedur, o których mowa w art. 
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 
nadmiernej wysokości 

4.000,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 15.000,00  

  0980 Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

 
17.000,00 

 

   
2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacja zadań  z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 

 
 

2.000,00 

 

   
2010 

Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na 
realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz 
innych zad.zlec.gminie ustawami 

 
2.063.000,00 

 
  2.063.000,00 

   
85213 

 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacone za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne 

 
 

32.000,00 

 
 

14.000,00 

   
2010 

Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na 
realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz 
innych zad.zlec.gminie ustawami 

 
14.000,00 

 
14.000,00 

   
2030 

Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących 
gmin 

 
18.000,00   

 
 

  85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne 

 
233.000,00 

 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 20.000,00  

   
2030 

Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących 
gmin 

 
213.000,00      

 

  85216  Zasiłki stałe 131.600,00  

  0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00  

   
2030 

Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących 
gmin 

 
131.000,00      

 

  85219  Ośrodki pomocy społecznej 134.150,00  

  0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00  

   
2030 

Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących 
gmin 

 
134.000,00   

 

  85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

 
32.060,00 

  
16.000,00    

  0830 Wpływy z usług 16.000,00  

   
2010 

Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na 
realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz 
innych zad.zlec.gminie ustawami 

 
16.000,00 

 
16.000,00     

  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacja zadań  z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 

 
 

60,00      

 

  85295  Pozostała działalność 43.000,00  

   
2030 

Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących 
gmin 

 
43.000,00   

 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

 
89.000,00 

 



  85305  Żłobki 48.000,00  

  0690 Wpływy z różnych opłat 35.000,00  

  0830 Wpływy z usług 13.000,00  

 85307  Dzienni opiekunowie 41.000,00  

  0690 Wpływy z różnych opłat 6.000,00  

  2700 Środki na dofin. własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

 
 

35.000,00 

 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

 
2.358.000,00 

 

  90002  Gospodarka odpadami 2.358.000,00  

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki samorządu 
teryt. na podstawie odrębnych ustaw 

 
 

2.310.000,00 

 

  90019  Wpływy i wydatki związane z gromadz. 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 

 
48.000,00 

 

 

  0690 Wpływy z różnych opłat 48.000,00  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

 
3.000,00 

 

  92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             3.000,00  

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu 
Państwa,jed.samorz.teryt. 
Lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz 
innych umów o podobnym charakterze 

 
 

3.000,00 

 

926   Kultura fizyczna  60.000,00  

  92601  Obiekty sportowe 60.000,00  

   
0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu 
Państwa,jed.samorz.teryt. 
Lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz 
innych umów o podobnym charakterze 

 
 

10.000,00 

 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 50.000,00  

 

  II 
   

DOCHODY  MAJĄTKOWE 
 

2.571.000,00 

 

 
600 

   
Transport i łączność 

 
400.000,00 

 

  60016  Drogi publiczne gminne 400.000,00  

  6290 Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, 
powiatów, samorządów woj.,pozyskane z 
innych źródeł 

 
 

400.000,00 

 

 
700 

   
Gospodarka mieszkaniowa 

 
908.000,00 

 

  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami    

  0760 Wpływy z tyt. przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności 

 
18.000,00 

 

  0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania  
wieczystego nieruchomości 

 
        890.000,00 

 

758   Różne rozliczenia 50.000,00  



  75814  Różne rozliczenia finansowe 50.000,00  

   
6290 

Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, 
powiatów, samorządów woj.,pozyskane z 
innych źródeł 

 
50.000,00 

 

 

 900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

 
130.000,00 

 

 90095  Pozostała działalność 130.000,00  

  6290 Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, 
powiatów, samorządów woj.,pozyskane z 
innych źródeł 

 
 
        130.000,00       

 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

 
1.000.000,00   

 

   
92120 

    
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

      
1.000.000,00 

 

   
6290 

 
Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, 
powiatów, samorządów woj.,pozyskane z 
innych źródeł 

 
   
    

1.000.000,00 

 

926   Kultura fizyczna 83.000,00  

 92601  Obiekty sportowe 83.000,00  

  6290 Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, 
powiatów, samorządów woj.,pozyskane z 
innych źródeł 

 
 

83.000,00 

 

    

RAZEM  DOCHODY 
 

38.580.026,00 

 
2.205.510,00 

 
 

                                                                
 
 
 


