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   Dochody budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok 
w złotych 

 
 
Dział 

 
 
Rozdział 

  
 
   § 

                        
 
             Wyszczególnienie 

 
Projekt 
budżetu  na 
2018 rok 

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

  

 I 
   

DOCHODY   BIEŻĄCE 
 
45.769.886,00 

 
9.658.174,00 

 
020 

   
Leśnictwo 

 
3.100,00             

 

  02001  Gospodarka leśna 3.100,00              

   
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 

 
 
            3.100,00      

 

 
700 

   
Gospodarka mieszkaniowa 

 
1.131.000,00 

            - 

  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.131.000,00  

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

 
102.000,00 

 

   
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 
/w tym:  1.000.000,00   / 

 
 
 

1.000.000,00 

 

  0920 Pozostałe odsetki 9.000,00  

  0970 Wpływy z różnych dochodów 20.000,00  

 
750 

   
Administracja publiczna 

 
127.208,00 

 
106.158,00 

  75011  Urzędy wojewódzkie 106.208,00 106.158,00 

   
2010 

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

 
106.158,00       

 
106.158,00 

  2360 Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego 

 
50,00 

 

  75023  Urzędy gmin 6.000,00  

  0970 Wpływy z różnych dochodów 6.000,00  

  75095  Pozostała działalność 15.000,00  

   0970 Wpływy z różnych dochodów 15.000,00  

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

 
2.718,00 

 

 
2.718,00 

 

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

 
2.718,00 

 
2.718,00 

   
2010 

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

 
2.718,00 

 
2.718,00 

      



752 Obrona narodowa 1.300,00 1.300,00 

  75212  Pozostałe wydatki obronne 1.300,00 1.300,00 

   
2010 

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

 
1.300,00 

 
1.300,00 

 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
p.pożarowa 

 
4.998,00 

 
4.998,00 

   75414  Obrona cywilna 4.998,00 4.998,00 

  2010 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na 
realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz 
innych zad.zlec.gminie ustawami 

 
4.998,00 

 
4.998,00 

 
756 

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

 
 

17.573.866,00 

 

   75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

 
     10.000,00 

 
      

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

 
10.000,00 

 
 
        

   
  75615 

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

 
 

3.524.900,00 

 

  0310 Podatek od nieruchomości 2.480.000,00  

  0320 Podatek rolny 422.000,00  

  0330 Podatek leśny 19.900,00  

  0340 Podatek od środków transportowych 600.000,00  

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000,00  

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. 
Podatków i opłat 

 
2.000,00 

 

   
  75616 

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

 
 

5.986.250,00 

 

  0310 Podatek od nieruchomości 2.700.000,00  

  0320 Podatek rolny 2.290.000,00  

  0330 Podatek leśny  1.950,00  

  0340 Podatek od środków transportowych 790.000,00       

  0360 Podatek od spadków i darowizn 40.000,00  

  0370 Opłata od posiadania psów                300,00  

  0430 Wpływy z opłaty targowej 1.000,00  

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150.000,00         

  0640 Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 

 
4.000,00 

 

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. 
podatków i opłat 

 
9.000,00          

 

  
 75618 

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

 
 

116.000,00 

 

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40.000,00  

  0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20.000,00  



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

 
          50.000,00 
 

 

  0640 Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 

5.000,00  

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. 
podatków i opłat 

 
1.000,00 

 

  75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 

 
7.936.716,00 

 

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7.756.716,00  

  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 180.000,00  

 
758 

   
Różne rozliczenia 

 
12.896.055,00 

 

  75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 

 
10.292.606,00 

 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10.292.606,00  

  75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 
gmin 

 
2.498.852,00 

 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.498.852,00  

  75814  Różne rozliczenia finansowe 50.000,00  

  0970 Wpływy z różnych dochodów 50.000,00  

  75831  Część równoważąca subwencji ogólnej dla 
gmin 

 
54.597,00 

 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 54.597,00  

 
801 

   
Oświata i wychowanie 

 
1.341.730,00 

 

  80101  Szkoły podstawowe 55.000,00  

  0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
Majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
Samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

 
 
 

55.000,00 

 

  80103  Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 

 
131.460,00 

 

  0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego 

13.600,00  

  0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 
jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego 

 
72.650,00 

 

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

     
 

45.210,00 

 

   
80104 

  
Przedszkola 

 
828.170,00 

 

  0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego 

 
97.950,00 

 

  0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 
jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego 

 
222.000,00 

 

  0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników   



Majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
Samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

 
 
 

59.000,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów (GG) 30.000,00  

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

 
419.220,00 

 

 

  80110  Gimnazja 5.400,00  

  0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
Majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
Samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

 
 
 
 
 

5.400,00 

 

  80148  Stołówki szkolne  321.700,00  

  0830 Wpływy z usług 321.700,00  

 
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 

 
806.400,00 

 
44.000,00 

   
85213 

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

 
 

41.000,00 

 
 

17.000,00 

   
2010 

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

 
17.000,00 

 
17.000,00 

   
2030 

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

 
 

24.000,00 

 
 

  85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 
naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

 
 

281.000,00 

 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 60.000,00  

   
2030 

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

       
221.000,00    

 

  
 85216 

  
Zasiłki stałe 

 
193.000,00 

 

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych                                           (UM) 

 
            3.000,00 

 

   
2030 

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

    
 
        190.000,00 

 

   
 85219 

  
Ośrodki pomocy społecznej 

 
179.150,00 

 
2.000,00 



  0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00  

  2010 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na 
realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz 
innych zad.zlec.gminie ustawami 

 
2.000,00 

 
         2.000,00 

   
2030 

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

 
 

177.000,00 

 

  85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

 
42.250,00 

   
25.000,00 

  0830 Wpływy z usług 17.250,00  

   
2010 

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

 
25.000,00 

          
25.000,00 

   
 85230 

  
Pomoc w zakresie dożywiania  

 
50.000,00 

 

   
2030 

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

 
 

50.000,00 

 

  85295  Pozostała działalność           20.000,00  

  0830 Wpływy z usług ( UM) 20.000,00  

 
855 

   
Rodzina 

 
9.603.600,00 

 
9.499.000,00 

   
85501 

     
Świadczenie wychowawcze 

 
6.733.100,00 

 
6.732.000,00 

  0920 Pozostałe odsetki                100,00  

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 

  
       1.000,00 

 

  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym), związane z 
realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu 
dzieci 

 
 
 
 
 

6.732.000,00 

 
 
 

 
 

6.732.000,00 

   
 85502 

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

 
 

2.786.500,00 

 
 

2.767.000,00 

  2010 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na 
realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz 
innych zad.zlec.gminie ustawami 

 
 2.767.000,00 

 
   2.767.000,00 

  0920 Pozostałe odsetki 2.000,00  

  0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 

 
13.000,00 

 

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

 
 
 

4.500,00 

 

  85505  Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 84.000,00  

  0690 Wpływy z różnych opłat 60.000,00  

  0830 Wpływy z usług 24.000,00  

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

 
1.972.200,00 

 



  90002  Gospodarka odpadami 1.921.000,00  

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

 
 

1.915.000,00 

 

  0640              5.000,00  

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 
podatków i opłat 

             
            1.000,00 

 

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

 
 

45.000,00 

 

  0690 Wpływy z różnych opłat 45.000,00  

   90095  Pozostała działalność 6.200,00  

  0830 Wpływy z usług 1.000,00  

  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin,powiatów 
(związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł 

 
 
 
 

5.200,00 

 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

 
5.000,00 

 

  92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        5.000,00  

  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 

 
 
 

5.000,00 

 

 
926 

   
Kultura fizyczna  

 
60.711,00 

 

  92601  Obiekty sportowe 60.711,00  

   
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 

 
20.711,00 

 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 40.000,00  

 

  II 
   

DOCHODY  MAJĄTKOWE 
 

11.244.535,00 

 

 
600 

   
Transport i łączność 

 
2.984.900,00 

 

   60014  Drogi publiczne powiatowe         250.000,00  

  6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień   

(umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

 
 
 
 
        250.000,00 

 

   60016  Drogi publiczne gminne 2.734.900,00       

  6297 Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, 
powiatów, samorządów woj.,pozyskane z 
innych źródeł 
(droga Tomice –Góreczno) RPO 

     
 
 

1.790.600,00 

        



  6290 Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, 
powiatów, samorządów woj.,pozyskane z 
innych źródeł 
(droga Wierzch-Mionów) BP 

 
 
 

944.300,00 

 

 
700 

   
Gospodarka mieszkaniowa 

 
432.000,00 

 

  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 432.000,00     

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

 
132.000,00       

 

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

 
300.000,00 

 

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 

 

 801   Oświata i wychowanie 499.907,00  

   80101  Szkoły podstawowe         499.907,00  

  6207 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 z 
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 
w paragrafie 625 (RPO) 

(Termomodernizacja bud.SP Bie-ce) 

 
 
   
 
        499.907,00 

 

 
 852 

   
Pomoc społeczna 

 
1.160.600,00 

 

  85295  Pozostała działalność     1.160.600,00  

  6297 Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, 
powiatów, samorządów woj.,pozyskane z 
innych źródeł (RPO) 

 
 
    1.160.600,00 

 

 900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

 
2.092.804,00 

 

  90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.092.824,00  

  6207 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 z 
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 
w paragrafie 625  (PROW) 

(Kanalizacja) 

 
 
 
 

1.092.824,00 
 

 

  90002  Gospodarka odpadami    999.980,00  

  6297 Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, 
powiatów, samorządów woj.,pozyskane z 
innych źródeł (RPO) 

 
 
        999.980,00 

 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

 
4.024.324,00 

 

   
 92120 

    
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

 
4.024.324,00 

 



  6207 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 z 
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 
w paragrafie 625 

Rewitalizacja zamku  (RPO) 
Remont budynku bramy zamkowej 

 
    
 
 
 
      

3.363.820,00 
160.504,00 

 

   
6290 

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

Rewitalizacja zamku - MKiDN 

 
 
 

500.000,00 

 

    

RAZEM  DOCHODY 
 

57.014.421,00 

 
9.658.174,00 

 
 

                                                                
 

 

 


