
 Planowane dochody  
 

Gminy Poddębice  na 2006 r.  
 

( załącznik nr. 1 ) 
 
 
 

1. Dział 010 – Rolnictwo. 
 
Wpływy w tym dziale zaplanowane w kwocie  31 000,00 zł. będą pochodziły  z opłat za 
uŜytkowanie wodociągów wiejskich, które przekazuje Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji  zgodnie z umową. 
 
2. Dział 600 – Transport i łączność. 
 
Planowane w tym dziale wpływy w kwocie 4 000,00 zł. dotyczą opłat za zajęcie pasa 
drogowego. 
 
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 
 
Zaplanowano wpływy w kwocie 1 138 000,00 zł. pochodzić będą z dochodów za 
uŜytkowanie i wieczyste uŜytkowanie nieruchomości oraz z najmu i dzierŜawy składników 
majątkowych, jak równieŜ sprzedaŜy mienia komunalnego. 
Przewiduje się sprzedaŜ : 

- 5 nieruchomości, 
- 7 działek rekreacyjnych w miejscowości Leśnik, 
- 7 działek w Kolonii Niewiesz, 
- na uzupełnienie zabudowy nieruchomości w Poddębicach, 
- 2 działek na rzecz długoletnich uŜytkowników, 
- 4 lokali mieszkalnych 

oraz oddanie w wieczyste uŜytkowanie 18 działek budowlanych pzy ul. Targowej w 
Poddębicach. 
 
4. Dział 750 – Administracja publiczna. 
 
Zgodnie z informacją zaplanowana dotacja z budŜetu Wojewody na zadania zlecone stanowi 
kwotę -  160 029,00 zł. 
Przewiduje się równieŜ wpływy wynikające z z realizacji przez gminę zadań z zakresu 
administracji rządowej ( 5% dochodów za wydawane dowody osobiste).  
Dochody gminy będą pochodziły  równieŜ z opłaty administracyjnej oraz najmu pomieszczeń 
w budynku Urzędu Miejskiego . 
Łączna kwota dochodów w tym dziale szacowana jest na  – 183 075,00 zł. 
 
5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. 
 
Dotacja celowa– 2 700,00 zł.,  z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona jest na 
aktualizację rejestru wyborców . 
  

 



6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne. 
 
Dotację celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zgodnie z 
informacją Urzędu Wojewódzkiego oszacowano na kwotę – 1 600,00 zł.  
 
 
7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek  

            nieposiadających osobowości prawnej. 
 
Łączna kwota planowanych dochody stanowi  kwotę – 8 366 247,00 zł. Zaplanowane wpływy 
uwzględniają zmiany przyjętych stawek podatkowych.  Wprowadzono równieŜ dane 
wynikające z informacji  Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych subwencji i udziału 
gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych . Dochody w tym dziale obejmują teŜ 
przewidywane wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe i przekazywanych na 
rachunek gminy w wielkościach wynikających z informacji Urzędu Skarbowego .  
Rozdział 75601 – Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 
został oszacowany na kwotę 43 000,00 zł.  
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych  zaplanowano na kwotę – 2 171 100,00 zł. 
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego , leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 
przyjęto do planu w wysokości – 1 896 600,00 zł. 
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy obejmują planowane 
dochody z opłaty skarbowej w kwocie  -  550 000,00 zł. 
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 
obejmują : 

- oszacowany przez Ministerstwo Finansów podatek dochodowy od osób fizycznych – 
3 525 547,00 zł. 

- podatek dochodowy od osób prawnych przyjęty na podstawie informacji Urzędu    
            Skarbowego oraz wykonania za rok 2004 – 180 000,00zł. 
 
 
8. Dział 758 – RóŜne rozliczenia. 
 
Przyjęto oszacowaną dla budŜetu przez Ministerstwo Finansów część : 
- oświatową subwencji ogólnej        - 6 139 164,00 zł. 
- wyrównawczą  subwencji ogólnej - 3 844 066,00 zł.  
- równowaŜącą subwencji ogólnej   -    195 177,00 zł. 
Zaplanowano równieŜ wpływy z tytułu oprocentowania środków gromadzonych na 
rachunkach bankowych. 
Łączna kwota dochodów wynosi  10 183 407,00 zł. 
 
 
9. Dział 801 – Oświata i wychowanie. 
 
Dochody w tym dziale  w kwocie  - 333 757,00 zł. wynikają z zaplanowanych: 

- wpływów z  najmu hali sportowej i lokali w budynkach szkolnych  zaplanowanych na 
kwotę 36 133,00 zł.  

- odpłatności za wyŜywienie dzieci w przedszkolu i opłaty stałej (czesne) wnoszonej 
jako partycypacja w kosztach utrzymania przedszkola – na kwotę  297 624,00 zł. 



 
 
10. Dział 851 – Ochrona zdrowia. 
 
Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaŜ alkoholu zaplanowano   
w wysokości – 185 000,00 zł. 
 
11. Dział 852 – Pomoc społeczna. 
 
Dotacja z budŜetu Wojewody na: 

- zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej została zaplanowana  w kwocie –  
      3 926 968,00 zł.  
-    własne zadania bieŜące 337 246,00 zł, 

Ogółem dochody tego działu szacuje się na  - 4 264 214,00 zł.   
 
12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 
 
Dochody w tym dziale -  151 000,00 zł. dotyczą odpłatności za posiłki w stołówkach 
szkolnych. 
                                                                                                           
 
13. Dział 900 – Gospodarka komunalna. 
 
Przewidywane dochody pochodzić będą z wpływów z tytułu korzystania z szaletu miejskiego 
– 6 000,00 zł. 
 
 
Dochody ogółem oszacowano na kwotę 24 850 000,00 zł.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
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