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24 088 000
20 211 560

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000
01095 Pozostała działalno ść 2 000

0750

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze 2 000

500 Handel 15 000
50095 Pozostala działalno ść 15 000

0750

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze 15 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 60 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 60 000

0470
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste 
nieruchomości 16 000
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr  XLIII/235/2009 z dnia 30 
grudnia 2009 roku.

DOCHODY BIEśĄCE
I.      Dochody własne

0750

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze 42 500

0830 Wpływy z usług 1 500
750 Administracja publiczna 75 000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 74 000
0830 Wpływy z usług 33 000
0920 Pozostałe odsetki 36 000
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 5 000

75095 Pozostala działalno ść 1 000
0830 Wpływy z usług 1 000

754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 3 000
75416 StraŜ Miejska 3 000

0570 Grzywny, mandaty i i nne kary pienięŜne od ludności 3 000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od i nnych 
jednostek nie posiadaj ących osobowo ści  prawnej oraz 
wydatki zwi ązane z ich poborem 6 537 222

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000

0350
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty podatkowej 5 000

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od 
czynno ści cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 773 900

0310 Podatek od nieruchomości 745 000
0320 Podatek rolny 8 800
0330 Podatek leśny 2 500
0340 Podatek od środków transportowych 8 600
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 9 000

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego,  podatku od 
spadków i darowizn ,podatku od czynno ści 
cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od  osób 
fizycznych 1 707 70675616 fizycznych 1 707 706

0310 Podatek od nieruchomości 1 085 000
0320 Podatek rolny 260 000



0330 Podatek leśny 5 000
0340 Podatek od środków transportowych 186 000
0360 Podatek od spadków i darowizn 24 706
0370 Opłata od posiadania psów 2 000
0430 Wpływy z opłaty targowej 40 000
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 105 000

75618
Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek 
samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw 361 000

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 36 000
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 117 000

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200 000

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 3 000

75621
Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu 
państwa 3 689 616

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 686 616
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 000

758 RóŜne rozliczenia 12 904 466

75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorz ądu terytorialnego 8 954 193

2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 8 954 193
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 950 273

2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 3 950 273
801 Oświata i wychowanie 199 260

80101 Szkoły Podstawowe 29 760
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 

0750
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze 29 760

80104 Przedszkola 109 500
0830 Wpływy z usług 109 500

80148 Stołówki szkolne 60 000
0830 Wpływy z usług 60 000

852 Opieka społeczna 413 762

85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24 000

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami 24 000

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby  
pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
oraz niektóre świadczenia rodzinne 15 478

2030
Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację 
własnych zadań bieŜących gmin 15 478

85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz enia 
emerytalne i rentowe 117 759

2030
Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację 
własnych zadań bieŜących gmin 117 759

85216 Zasiłki stałe 178 924

2030
Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację 
własnych zadań bieŜących gmin 178 924

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 59 101

2030
Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację 
własnych zadań bieŜących gmin 59 101

85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 18 500
0830 Wpływy z usług 18 500

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 850

90020
Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z 
opłat produktowych 1 850

0400 Wpływy z tytułu opłaty produktowej 1 8500400 Wpływy z tytułu opłaty produktowej 1 850



3 876 440

750 Administracja publiczna 84 000
75011 Urzędy wojewódzkie 84 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 84 000

751
Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz s ądownictwa 1 840

75101
Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 
ochrony prawa 1 840

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 840

852 Pomoc społeczna 3 790 600

85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 7 75 600

2010

Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację 
zadań bieŜących z zakresu administracji rzadowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 775 600

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby  
pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
oraz niektóre świadczenia rodzinne 15 000

2010

Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację 
zadań bieŜących z zakresu administracji rzadowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15 000

1 250 000
010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000

II.     Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu państwa na realizacj ę zadań 
bieŜących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych 
gminie

DOCHODY MAJĄTKOWE
010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000

01095 Pozostala działalno ść 20 000

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz  
prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości 20 000

600 Transport i ł ączno ść 200 000
60016 Drogi publiczne gminne 200 000

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 530 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 530 000

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz  
prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości 530 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500 000
92195 Pozostała działalno ść 500 000

6298

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do 
sektora finansów publicznych w art.. 4 ust. 1 punkt 5-22 ustawy 
o finansach publicznych, przyznane na podstawie odrębnych 
przepisów 500 000

25 338 000

                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                 Lech Kwiatkowski

                                                               ...........................................

OGÓŁEM DOCHODY


