
 
 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr 198/XXIII/2013 Rady  Gminy Smyków  

z dnia 30 grudnia 2013 roku. 

Dochody budżetu gminy na 2014r. 

Dochody bieżące 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 

020     Leśnictwo 2 000,00 

  02001   Gospodarka leśna 2 000,00 

    0750 

Dochody 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 

2 000,00 

400     
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 

wodę 
302 400,00 

  40001   Dostarczanie ciepła 59 000,00 

    0830 Wpływy z usług 59 000,00 

  40002   Dostarczanie wody 240 200,00 

    0830 Wpływy z usług 240 000,00 

    0920 Pozostałe odsetki 200,00 

  40003   Dostarczanie energii elektrycznej 3 200,00 

    0830 Wpływy z usług 3 200,00 

700     Gospodarka mieszkaniowa 84 646,00 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 84 646,00 

    0470 
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i 

użytkowanie wieczyste nieruchomości 
1 596,00 

    0750 

Dochody 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 

83 000,00 

    0920 Pozostałe odsetki 50,00 

710     Działalność usługowa 3 000,00 

  71035   Cmentarze 3 000,00 

    2020 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 

organami administracji rządowej 

3 000,00 

750     Administracja publiczna 47 438,00 

  75011   Urzędy wojewódzkie 38 938,00 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

38 928,00 

    2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami 

10,00 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 500,00 

    0430 Wpływy z opłaty targowej 500,00 

    0690 Wpływy z różnych opłat 7 000,00 

    0830 Wpływy z usług 1 000,00 

751     
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 
638,00 



 
 

  75101   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa 
638,00 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

638,00 

756     

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

1 873 626,00 

  75615   

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

406 580,00 

    0310 Podatek od nieruchomości 240 000,00 

    0320 Podatek rolny 1 600,00 

    0330 Podatek leśny 46 300,00 

     0340 Podatek od środków transportowych 118 080,00 

    0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00 

  75616   

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-

prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych 

367 800,00 

    0310 Podatek od nieruchomości 210 000,00 

    0320 Podatek rolny 77 000,00 

    0330 Podatek leśny 26 000,00 

    0340 Podatek od środków transportowych 23 000,00 

    0360 Podatek od spadków i darowizn 1 200,00 

    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 

    0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00 

  75618   
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 
228 855,00 

    0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 

    0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 000,00 

    0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 38 115,00 

    0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw 

165 340,00 

    0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 

  75621   
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa 
870 391,00 

    0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 820 391,00 

    0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 50 000,00 

758     Różne rozliczenia 6 005 166,00 

  75801   
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 
2 946 180,00 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 946 180,00 

  75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 799 252,00 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 799 252,00 

  75831   Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 259 734,00 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 259 734,00 

801     Oświata i wychowanie 65 000,00 

  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 50 000,00 

    0830 Wpływy z usług 50 000,00 



 
 

  80195   Pozostała działalność 15 000,00 

    0750 

Dochody 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 

10 000,00 

    0830 Wpływy z usług 5 000,00 

852     Pomoc społeczna 2 033 604,00 

  85212   

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1 855 589,00 

    0920 Pozostałe odsetki 500,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 

    0980 
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego 
2 000,00 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

1 844 089,00 

    2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami 

2 000,00 

  85213   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej. 

15 862,00 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

5 559,00 

  

    2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 
10 303,00 

  85214   
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 
6 753,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 

    2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 
6 703,00 

  85216   Zasiłki stałe 92 357,00 

    2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 
92 357,00 

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 26 358,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 

    2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 
23 358,00 

  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000,00 

    0830 Wpływy z usług 5 000,00 

  85295   Pozostała działalność 31 685,00 

    2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 
31 685,00 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 223 353,00 

  85395   Pozostała działalność 223 353,00 

    2007 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 

ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 

189 850,00 



 
 

budżetu środków europejskich 

    2009 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 

ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich 

33 503,00 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46 100,00 

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 35 050,00 

    0830 Wpływy z usług 35 000,00 

    0920 Pozostałe odsetki 50,00 

  90019   
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska 
5 000,00 

    0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 

  90095   Pozostała działalność 6 050,00 

    0830 Wpływy z usług 6 000,00 

    0920 Pozostałe odsetki 50,00 

Bieżące razem: 10 686 971,00 

Dochody majątkowe 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 

720     Informatyka 228 507,00 

  72095   Pozostała działalność 228 507,00 

    6207 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 

ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich 

228 507,00 

 
  Majątkowe razem: 228 507,00 

 
  Ogółem: 10 915 478,00 

 


