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Załącznik do zarządzenia 

Prezydenta Miasta Zgierza 

Nr 28/V/2010 

z dnia 12 lutego 2010 r. 

 

 

PLAN FINANASOWY DOCHODÓW ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2010 

 

 

Jednostka: Księgowość UMZ 15.514.847,13 zł 

=============================================================== 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 900.000 zł 

rozdz. 01095 pozostała działalność 900.000 zł 

§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 900.000 zł 

 

 

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz i wodę 10.000 zł 

rozdz. 40002 dostarczanie wody 10.000 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 10.000 zł 

 

 

Dz. 600 Transport i łączność 4.000 zł 

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne 4.000 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 4.000 zł 

 

 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 13.134.597,13 zł 

rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej 9.320.000 zł 

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze 8.800.000 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki 150.000 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 370.000 zł 

 

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.814.597,13 zł 

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 

i użytkowanie wieczyste nieruchomości 400.000 zł 

§ 0690 wpływy z różnych opłat 12.000 zł 

§ 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 807.597,13 zł 

§ 0760 wpływy z  tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym  

w prawo własności 90.000 zł 

§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  2.500.000 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki  5.000 zł 
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Dz. 750 Administracja publiczna 57.250 zł 

rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie 250 zł 

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami 250 

 

rozdz. 75023 urzędy gmin 54.000 zł 

§ 0690 wpływy z różnych opłat 1.000 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki 3.000 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 50.000 zł 

 

rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.000 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 3.000 zł 

 

 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 400.000 zł 

rozdz. 75416 Straż Miejska 400.000 zł 

§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 400.000 zł 

 

 

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 333.000 zł 

rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego 333.000 zł 

§ 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 330.000 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki 3.000 zł 

 

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie 4.000 zł 

rozdz. 80195 pozostała działalność 4.000 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 4.000 zł 

 

 

Dz. 851 Ochrona zdrowia 670.000 zł 

rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 670.000 zł 

§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń 

na sprzedaż alkoholu 670.000 zł 

 

 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000 zł 

rozdz. 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat produktowych 2.000 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 2.000 zł 
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Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 329.285 zł 

=============================================================== 

Dz. 852 Pomoc społeczna 279.285 zł 

rozdz. 85203 ośrodki wsparcia 64.200 zł 

§ 0830 wpływy z usług 64.200 zł 

 

rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 113.710 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 39.060 zł 

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami 74.650 zł 

 

rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 500 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 500 zł 

 

rozdz.85219 ośrodki pomocy społecznej 7.000 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki 4.000 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 3.000 zł 

 

rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 68.875 zł 

§ 0830 wpływy z usług 68.000 zł 

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami 875 zł 

 

rozdz. 85295 pozostała działalność 25.000 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 25.000 zł 

 

 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 50.000 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność 50.000 zł 

§ 0830 wpływy z usług 50.000 zł 

 

 

Jednostka: Ilustrowany Tygodnik Zgierski 159.300 zł 

============================================================== 

Dz. 750 Administracja publiczna 159.300 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność 159.300 zł 

§ 0830 wpływy z usług 103.000 zł 

§ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów 55.000 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki 100 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 1.200 zł 
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Jednostka: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 666.000 zł 

============================================================== 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 624.000 zł 

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 624.000 zł 

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

 o podobnym charakterze 624.000 zł 

 

 

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 42.000 zł 

rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej 42.000 zł 

§ 0830 wpływy z usług 42.000 zł 

 

 

 

 

Jednostka: Straż Miejska 3.000 zł 

============================================================== 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 3.000 zł 

rozdz. 75416 Straż Miejska 3.000 zł 

§ 0830 wpływy z usług 2.400 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 600 zł 

 

 

 

 

Jednostka: Oświata 5.700 zł 

============================================================== 

Dz. 801 Oświata i wychowanie 5.700 zł 

rozdz. 80101 szkoły podstawowe 3.200 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki 3.200 zł 

 

rozdz. 80110 gimnazja 1.700 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki 1.700 zł 

 

rozdz. 80120 licea ogólnokształcące 800 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki 800 zł 
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Wydział Finansowy: 92.415.720,87 zł 

============================================================== 

Dz. 600 Transport i łączność 2.010.000 zł 

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne 2.010.000 zł 

§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2.010.000 zł 

 

 

Dz. 710 Działalność usługowa 3.735.869 zł 

rozdz. 71095 pozostała działalność 3.735.869 zł 

§ 8545 środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 3.735.869 zł 

 

 

Dz. 720 Informatyka 599.965,50 zł 

rozdz. 72095 pozostała działalność 599.965,50 zł 

§ 6298 środki na dofinansowanie inwestycji gmin, powiatów, 

samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł 599.965,50 zł 

 

 

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 54.415.392 zł 

rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych 189.000 zł 

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanych w formie karty podatkowej 180.000 zł 

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9.000 zł 

 

rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 12.415.500 zł 

§ 0310 podatek od nieruchomości 12.100.000 zł 

§ 0320 podatek rolny 500 zł 

§ 0330 podatek leśny 10.000 zł 

§ 0340 podatek od środków transportowych 175.000 zł 

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 80.000 zł 

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50.000 zł 

 

rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności  

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób  

fizycznych 8.855.000 zł 

§ 0310 podatek od nieruchomości 6.000.000 zł 

§ 0320 podatek rolny 100.000 zł 

§ 0330 podatek leśny 2.000 zł 

§ 0340 podatek od środków transportowych 615.000 zł 

§ 0360 podatek od spadków i darowizn 350.000 zł 

§ 0370 opłata od posiadania psów 10.000 zł 

§ 0430 wpływy z opłaty targowej 170.000 zł 
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§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1.500.000 zł 

§ 0560 zaległości z podatków zniesionych 3.000 zł 

§ 0690 wpływy z różnych opłat 25.000 zł 

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80.000 zł 

 

 

rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody  

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.230.000 zł 

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej 1.230.000 zł 

 

rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód  

budżetu państwa 31.725.892 zł 

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 30.125.892 zł 

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 1.600.000 zł 

 

 

Dz. 758 Różne rozliczenia 27.338.002 zł 

rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 24.362.769 zł 

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 24.362.769 zł 

 

rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.475.233 zł 

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 2.475.233 zł 

 

rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe 500.000 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki 260.000 zł 

§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 

i opłatach lokalnych 240.000 zł 

 

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie 744.843,37 zł 

rozdz. 80195 pozostała działalność 744.843,37 zł 

§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 

powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 744.843,37 zł 

 

 

Dz. 852 Pomoc społeczna 3.571.649 zł 

rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej 103.725 zł 

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gminy 103.725 zł 

 

rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 544.973 zł 

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gminy 544.973 zł 
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rozdz. 85216 zasiłki stałe 1.311.930 zł 

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.311.930 zł 

 

rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej 1.611.021 zł 

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.611.021 zł 

 

============================================================== 

 Ogółem dochody: 109.093.853 zł 

 

 

 

Przychody 18.200.000 zł 

§ 9520 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 

na rynku krajowym 18.200.000 zł 

============================================================== 

Ogółem dochody i przychody  127.293.853 zł 


