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4 

Wpływy z różnych opłat 

Pozostałe odsetki 

Wpływy z opłat za zarząd, 
użytkowanie i użytkowanie 
wieczyste nieruchomości 
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 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego 
nieruchomości 
Pozostałe odsetki 

Wpływy z różnych dochodów 

Wpływy z różnych opłat 

Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich 

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

Wpływy z różnych opłat 

Wpływy z różnych dochodów 

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

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

Podatek od działalności 
gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty 
podatkowej 
Odsetki od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat 

Podatek od nieruchomości 

Podatek rolny 

Nazwa działu rozdziału źródło 

5 
Transport i łączność 
Drogi publiczne gminne 
opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie Uchwały 
Rady Gminy 
Pozostałe odsetki 

Gospodarka mieszkaniowa 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
Wpływy podmiotów, które na podstawie aktów 
notarialnych użytkują wieczyście grunty będące 
własnością gminy 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości będących 
własnością gminy 

Odsetki od nieterminowych wpłat 

Wpływy za energię elektryczną wodę, gaz .telefon 

Działalność usłuąowa 
Cmentarze 
Opłaty cmentarne pobierane na podstawie uchwały rady 
gminy z 27 kwietnia 2005r. w sprawie opłat za 
korzystanie z cmentarzy gminnych na terenie Gminy 
Żurawica 

Informafy/ra 
Pozostała działalność 

Dofinansowanie w ramach 3 osi prioruyteteowej 
Społeczeństwa Informatycznego Reginalnego programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

Administracja publiczna 
Urzędy wojewódzkie 
Kwoty wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2013 
rok - pismo Wojewody Podkarpackiego Nr F. 1-3110-
21/2012 z dnia 23.10 2012r Dotacje na realizację przez 
gminy zadań z zakresu administarcji rządowej, dochody 
związane z realizacją tych zadań oraz inne dochody 
wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2013 rok 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 
Opłaty za czynności egzekucyjne, specyfikacje, prowizje, 
za udostępnianie danych 
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu 
wykonywania zadań określonych przepisami prawa 
Kwalifikacja wojskowa 
Kwoty wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2013 
rok - pismo Wojewody Podkarpackiego Nr F.1-3110-
21/12 z dnia 23.10 2012r Dotacje na realizację przez 
gminy zadań z zakresu administarcji rządowej, dochody 
związane z realizacją tych zadań oraz inne dochody 
wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2013 rok 

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sadownictwa 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 
Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru 
wyborców w gminie - pismo Krajowego Biura 
Wyborczego Delegatura w Przemyślu - DPR.3101-19/12 
zdnia08.10.2012r 

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadaiacych osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 
Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 
opłacany w formie karty podatkowej 

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od 
działalności gospodarczej wpłaconej w formie karty 
podatkowej 

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

Podatek rolny od osób prawnych 

Planowane 
dochody budżetu 
gminy na 2013 r. 

bieżące 1 
majątkowe 
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10 050.00 
10 050,00 

10 000,00 

50,00 

3 264 113.00 
3 264 113,00 

11 000,00 

193 013,00 

3 050 000,00 

1 100,00 

9 000,00 

20 000.00 
20 000,00 
20 000,00 

661 385.00 
661 385,00 

661 385,00 

116 066.00 
105 666,00 
105 666,00 

10 000,00 
8 500,00 

1 500,00 

400,00 
400,00 

1 790.00 

1 790,00 

1 790,00 

15 205 124.08 

2 010,00 

2 000,00 

10,00 

5 511 782,00 

5 219 297,00 

254 275,00 

Planowane kwoty 
dochodów 
bieżących 

7 
10 050.00 
10 050,00 
10 000,00 

50,00 

214 113.00 
214113,00 

11 000,00 

193 013,00 

1 100,00 

9 000,00 

20 000,00 
20 000,00 
20 000,00 

0.00 
0,00 

116 066.00 
105 666,00 
105 666,00 

10 000,00 
8 500,00 

1 500,00 

400,00 
400,00 

1 790.00 

1 790,00 

1 790,00 

15 205 124.08 

2 010,00 

2 000,00 

10,00 

5 511 782,00 

5 219 297,00 

254 275,00 

Planowane kwoty 
dochodów 
majątkowych 

8 

3 050 000.00 
3 050 000,00 

3 050 000,00 

661 385.00 
661 385,00 

661 385,00 

21 










































































































