
Plan dochodów Gminy Głuszyca według źródeł  na 2019 rok

1 2 3 4

I. DOCHODY BIEŻĄCE 31 617 407,00

1. Dochody z podatków, opłat 4 959 000,00

a) podatek od nieruchomości 0310 2 950 000,00

b) podatek rolny 0320 45 900,00

c) podatek leśny 0330 122 000,00

d) podatek od  środków transportowych 0340 125 000,00

e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 0350 20 000,00

f) podatek od spadku i darowizn 0360 3 000,00

g) wpływy z opłaty skarbowej 0410 25 000,00

h) wpływy z opłaty targowej 0430 12 000,00

i) wpływy z opłaty produktowej 0400

j) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0480 153 500,00

k) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0490 1 302 600,00

l) podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 200 000,00

2. Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa 5 675 276,00

a) podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 5 625 276,00

b) podatek dochodowy od osób prawnych 0020 50 000,00

3. Dochody z majątku gminy 1 465 000,00

a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 15 000,00

b) wpływy z dywidend 0740 150 000,00

c)
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 1 300 000,00

4. Pozostałe wpływy 1 658 648,00

a) wpływy z różnych opłat 0690 27 148,00

b) wpływy z usług 0830 1 219 500,00

c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 22 000,00

d) pozostałe odsetki 0920 20 000,00

e) wpływy z rozliczen z lat ibiegłych 0940 50 000,00

f) wpływy z różnych dochodów 0970 314 000,00

g) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst 2900 6 000,00

5.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami 2360 20 000,00

6.
Część oświatowa subwencji  ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2920
4 280 978,00

7.
część wyrównawcza subwencji dla gmin

2920
5 233 149,00

8. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 217 894,00

9.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010

3 465 862,00

10.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 

organami administracji rządowej
2020

4 500,00

11.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin
2030

889 600,00

12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżąc, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 2060
3 642 000,00

13.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu województwa na zadania biezące realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jst
2330

80 000,00

14
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych

2460
25 500,00

II. DOCHODY MAJĄTKOWE 23 394 593,00

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym  w prawo własności 0760 1 000,00

2.

wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 0770 1 290 000,00

3. Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6257 10 598 744,00

4.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji in westycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6260 150 000,00

5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 6290 78 000,00

6.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 10 000 000,00

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na  realizację inwestycji i zakupy inwestycyjnych własnych gmin 6330 240 000,00

8.

Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiedzy 

jednostkami samorządu terytorialnego 6630 1 036 849,00

55 012 000,00
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