
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia2 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok. 

Plan dochodów na 2011 rok 

Dział Rozdział Paragraf Tre ść Warto ść 

010   Rolnictwo i łowiectwo 857 882,00

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 855 296,00

  0830 Wpływy z usług 10 000,00

  0970 Wpływy z różnych dochodów 129 000,00

  6298 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 716 296,00

 01095  Pozostała działalność 2 586,00

  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 

2 586,00

500   Handel 9 300,00

 50095  Pozostała działalność 9 300,00

  0690 Wpływy z różnych opłat 9 300,00

700   Gospodarka mieszkaniowa 375 055,41

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 375 055,41

  0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 643,26

  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 

137 165,25

  0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2 000,00

  0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości 228 746,90

  0920 Pozostałe odsetki 500,00

750   Administracja publiczna 68 600,00

 75011  Urzędy wojewódzkie 63 100,00

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

63 100,00

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 500,00

  0690 Wpływy z różnych opłat 5 500,00

751   Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 1 200,00

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200,00

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

1 200,00

756   
Dochody od os ób prawnych, od os ób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich 
poborem 

3 440 484,00

 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 400,00

  0350 
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej 8 400,00

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

503 720,00

  0310 Podatek od nieruchomości 444 578,00

  0320 Podatek rolny 1 123,00

  0330 Podatek leśny 56 748,00

  0340 Podatek od środków transportowych 721,00

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150,00
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  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 400,00

 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 

1 075 503,00

  0310 Podatek od nieruchomości 609 507,00

  0320 Podatek rolny 165 117,00

  0330 Podatek leśny 7 912,00

  0340 Podatek od środków transportowych 98 567,00

  0360 Podatek od spadków i darowizn 39 800,00

  0430 Wpływy z opłaty targowej 82 300,00

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 68 600,00

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 700,00

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 121 500,00

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 500,00

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 95 000,00

  0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 000,00

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 731 361,00

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 709 561,00

  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 21 800,00

758   Różne rozliczenia 10 162 971,65

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 394 313,00

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 394 313,00

 75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 337 631,00

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 337 631,00

 75831  Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 293 200,00

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 293 200,00

 75862  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 137 827,65

  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 budżetu środków europejskich 

137 827,65

801   Oświata i wychowanie 30 000,00

 80104  Przedszkola  30 000,00

  0830 Wpływy z usług 30 000,00

852   Pomoc społeczna 2 958 463,00

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2 593 737,00

  0970 Wpływy z różnych dochodów 2 300,00

  0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 10 000,00

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

2 579 737,00

  2360 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 700,00

 85213  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 

14 146,00

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

7 089,00

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 7 057,00
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 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 106 186,00

  2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 106 186,00

 85216  Zasiłki stałe 77 968,00

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 77 968,00

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 120 241,00

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 

120 241,00

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 46 185,00

  0830 Wpływy z usług 21 500,00

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

24 685,00

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 097,40

 85395  Pozostała działalność 10 097,40

  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 

10 097,40

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 525 399,77

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 722 376,00

  0830 Wpływy z usług 15 000,00

  0970 Wpływy z różnych dochodów 73 300,00

  6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 634 076,00

 90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 

12 600,00

  0970 Wpływy z różnych dochodów 12 600,00

 90020  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 800,00

  0400 Wpływy z opłaty produktowej 800,00

 90095  Pozostała działalność 789 623,77

  0830 Wpływy z usług 3 200,00

  6298 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 786 423,77

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26 900,00

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 26 900,00

  6298 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 26 900,00

926   Kultura fizyczna 45 500,00

 92601  Obiekty sportowe 45 500,00

  6298 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 45 500,00

 
 

Razem: 21 511 853,23 
 
 

 
                                            Przewodniczący  

                                          Rady Miejskiej w Pyzdrach 
                                           /-/ Elżbieta Kłossowska 
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