DOCHODY BUDŻETOWE
Dochody budżetowe wg źródeł 2018 r.
Wyszczególnienie

Lp.

Plan
2018 rok

1.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

4.780.399,-

2.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

2.530.015,-

3

Podatek rolny od osób fizycznych

115.000,-

4

Podatek rolny od osób prawnych

12.000,-

5

Podatek leśny od osób fizycznych

1.000,-

6

Podatek leśny od osób prawnych

300,-

7

Podatek od środków transportu od osób fizycznych

180.000,-

8

Podatek od środków transportu od osób prawnych

100.000,-

9

Opłata za cmentarz (miejsce)

120.000,-

10

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

220.000,-

11

Opłata od posiadania psa

12

Wpływy z opłaty skarbowej

250.000,-

13

Wpływy z różnych opłat

180.000,-

14

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

460.000,-

15

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

10.000,-

16

Karta podatkowa

20.000,-

17

Wpływy z opłaty targowej

18

Dochody z najmu, dzierżawy

19

Mandaty

6.000,-

20

Odsetki na rachunku bankowym

7.000,-

21

Podatek dochodowy od osób fizycznych

22

Podatek dochodowy od osób prawnych

23

Podatek od spadków i darowizn

24

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

25

Opłaty za gospodarowanie odpadami

26

Wpływy z usług MOPS

28.000,-

260.000,3.500.000,-

14.484.552,300.000,60.000,390.000,2.736.000,138.500,-

27

Odsetki od nieterminowych wpłat

28

Dochody z tytułu przeksz. prawa użytkowania wieczystego na własność

29

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

30

Dochody z Hali Sportowej

31

Zbywanie mienia komunalnego

32

Wpływy z usług żłobka

33

Subwencje; ogółem
W tym: - oświatowe

9.604.496,7.030.740,-

- wyrównawcze
- równoważące

2.345.502,228.254,-

29.005,7.000,40.000,150.000,2.800.000,309.000,-

34

Odpłatność rodziców za przedszkola „1”

102.195,-

35

Zajęcie pasa drogowego

100.000,-

37

Dochody z tytułu usług (co)

790.000,-

38

Dochody z usług (szalet)

13.000,-

39

Opłaty adiacenckie

25.000,-

40

Dochody z tytułu miejsc parkingowych

41

5% dochodów z zakresu administracji rządowej zleconej gminie
§ 2360

42

Dotacje powiatowe do zadań ZNP

17.000,-

43

Dotacje gmin do zadań ZNP

17.000,-

44

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone:

11.967.105,-

- opieka społeczna
- rodzina
- administracja
- obrona narodowa
- bezpieczeństwo publiczne
- naczelne organy administracji i kontroli
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne:
- dotacje przedszkola
- opieka społeczna

677.452,11.028.000,257.113,300,1.000,3.240,-

45
46

Opłaty z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych na
terenie miasta Złotoryja

47

Dotacje na inwestycje z Gminą Złotoryja
(rozbudowa cmentarza i utrzymanie bieżące cmentarza)

48

Dotacje z budżetu państwa na przebudowę drogi ul. Podwale

49
50

Dotacje celowe z porozumienia na wydatki bieżące
- prace społecznie użyteczne
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (budowa sieci
wodociągowej i sanitarnej)
1) Projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i

285.000,7.400,-

558.960,1.605.700,450.000,36.366,418.000,16.000,-

81.250,-

Lubelskiej. II etap
2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Jerzmanickiej
3) Przepięcie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leszczyńskiej, Dolnej
4) Projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Podmiejskiej
etap I
5) Projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Bukowej etap I
6) Odtwarzanie walorów botanicznych zbiornika wodnego przez regulację retencji
wody

110.000,25.000,90.000,48.000,54.000,-

Dotacje celowe z porozumienia z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim
51

52

53

1) Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 328
2) Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 ul. Wojska Polskiego
z drogą gminną ul. Lubelską
3) Budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i pl. Sprzymierzeńców wraz z budową
chodnika ul. Legnickiej w m. Złotoryja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364:
przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 364 ul.
Legnickiej –etap I
Dotacje ze środków Unii Europejskiej :
1) Wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków
edukacyjnych RPOWD 2014 – 2020
2) Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza – kompleksowa rozbudowa oferty
turystycznej Złotoryi i Mimonia. Geopoli Aurelius
3) Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych
4) Usługi elektroniczne dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Gminy Miejskiej
Złotoryja
5) Odtworzenie zabytkowej szubienicy w Złotoryi jako atrakcji turystycznej Pogórza
Kaczawskiego
6) Dobry Start- poprawa kompetencji kluczowych w SP nr 1 w Złotoryi
7) ERASMUS projekt pn. Demokracja w szkole oraz edukacyjne place zabaw
8) Rewitalizacja obszaru zdegradowanego Miasta Złotoryja
RPO WD 2014-2020
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1) Dotacja celowa w kwocie
Ogółem dochody:
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
Ogółem przychody:
- wolne środki
- obligacje, kredyty
- pożyczki WFOS i GW
Ogółem dochody i przychody

1.140.000,253.000,384.500,-

969.256,357.000,1.068.871,1.596.664,114.534,312.076,166.490,3.013.536,1.530.000,-

71.551.170,-

3.445.000,892.500,75.888.670,-

