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1 2 3 4

010 Rolnictwo i łowiectwo 150 000
01038 Rozwój obszarów wiejskich 150 000

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

150 000

600 Transport i łączność 52 816
Drogi publiczne gminne 52 816
Wpływy z różnych dochodów 52 816

700 Gospodarka mieszkaniowa 7 654 408
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 614 408

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 
wieczyste nieruchomości 400 000

Wpływy z różnych opłat 73 500
Dochody z najmu i dzierżawy … 3 963 900
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 
własności

95 000

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
nieruchomości 20 000

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 2 877 008

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000

Pozostałe odsetki 150 000
Wpływy z różnych dochodów 30 000

70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 40 000
Wpływy z różnych dochodów 40 000

710 Działalność usługowa 92 000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 35 000

Wpływy z różnych opłat 35 000
71035 Cmentarze 57 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej

21 700

Wpływy z usług 35 300
750 Administracja publiczna 1 680 200

75011 Urzędy wojewódzkie 222 400

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

217 900

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

4 500

75023 Urzędy gmin 1 457 800
Wpływy z różnych opłat 5 000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 452 800

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

                                                                         z dnia 30 grudnia 2004r.
Prognozowane dochody budżetu

Gminy Gryfino w 2005 r.
(ogółem)

                                                                         Załącznik Nr 1
                                                                         do Uchwały Nr XXIX/398/04
                                                                         Rady Miejskiej w Gryfinie

60016
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751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 990

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 4 990

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 990

752 Obrona narodowa 500
75212 Pozostałe wydatki obrony 500

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

500

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 30 000

75416 Straż Miejska 30 000
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 30 000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

36 720 335

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100 000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty podatkowej 100 000

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

22 113 000

Podatek od nieruchomości 21 400 000
Podatek rolny 400 000
Podatek leśny 68 000
Podatek od środków transportowych 65 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych 80 000

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 000

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

3 118 200

Podatek od nieruchomości 1 500 000
Podatek rolny 490 000
Podatek leśny 2 200
Podatek od środków transportowych 305 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych 400 000
Podatek od spadków i darowizn 50 000
Podatek od posiadania psów 30 000
Wpływy z opłaty targowej 30 000

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 3 000

Zaległości z podatków zniesionych 3 000
Wpływy z różnych opłat 5 000

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300 000

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 330 000

Wpływy z opłaty skarbowej 900 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 380 000
Wpływy z różnych opłat 50 000
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75619 Wpływy z różnych rozliczeń 3 000
Wpływy z różnych opłat 3 000

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa 10 056 135

Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 815 885
Podatek dochodowy od osób prawnych 240 250

758 Różne rozliczenia 12 983 751
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 11 320 744

Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 320 744
75814 Różne rozliczenia finansowe 200 000

Pozostałe odsetki 200 000
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 463 007

Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 463 007
801 Oświata i wychowanie 200 000

80110 Gimnazja 200 000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

200 000

852 Pomoc społeczna 7 369 000
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 999 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 999 000

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 70 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

70 000

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne 745 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

455 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 290 000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 491 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 491 000

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 64 000
Wpływy z usług 12 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

52 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 000
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

produktowych 12 000

Wpływy z opłaty produktowej 12 000
66 950 000OGÓŁEM


