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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach
Plan dochodów na 2020 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 235,00

1 235,00

0750
Wpływy 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
1 235,00

500 Handel 3 518,00

3 518,00

0690 Wpływy z różnych opłat 3 518,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 109 622,00

1 109 622,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 8 701,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 597,00

0750
Wpływy 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
160 244,00

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
 

własności 8 300,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
 

użytkowania wieczystego nieruchomości 924 400,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 380,00

750 Administracja publiczna 132 254,00

132 254,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 485,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 58 177,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
73 592,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
 

prawa oraz sądownictwa 1 435,00

1 435,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 435,00

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

 

związane z ich poborem
8 043 798,00

8 043 798,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 823 062,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 65 212,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 994 908,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 224 468,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 124 370,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 167 800,00

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
 

opłacanego w formie karty podatkowej 803,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 32 712,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 33 420,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 79 067,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 193 680,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 102 700,00
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0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 18 008,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 172 793,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
 

upomnień 4 622,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 173,00

758 Różne rozliczenia 12 431 325,00

12 431 325,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 431 325,00

801 Oświata i wychowanie 363 832,00

363 832,00

0830 Wpływy z usług 27 200,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 296 022,00

2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

 

terytorialnego
40 610,00

852 Pomoc społeczna 268 259,25

268 259,25

0830 Wpływy z usług 22 124,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 6 447,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
31 205,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 208 450,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 33,25

855 Rodzina 9 277 533,85

9 277 533,85

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
3 202 524,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
 

zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z

 

realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

6 072 870,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 139,85

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 941 115,00

941 115,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 927 620,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
 

upomnień 5 924,00

0690 Wpływy z różnych opłat 5 112,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 459,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500 000,00

500 000,00

6208

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, z

 

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

500 000,00

926 Kultura fizyczna 12 602,00

12 602,00

0690 Wpływy z różnych opłat 12 602,00

33 086 529,10Razem:


