
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Żyrzyn Nr XXV/177/2017
z dnia  28 grudnia 2017r

Symbol Nazwa Plan roku 2018

kol. 1 kol. 2 kol. 3

Dochody razem 41 347 318,31

Dochody bieżące razem 26 501 469,90

Dochody własne 16 976 764,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00

Rozdz.01095 Pozostała działalność 3 000,00

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 3 000,00
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

UG Czynsz za obwody łowieckie 3 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 135 030,00

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 135 030,00

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 30,00
UG Wieczyste użytkowanie gruntów 30,00

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 130 000,00
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

UG Wynajem mieszkań i lokali 130 000,00

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00
UG Wpływy z lat ubiegłych 5 000,00

Dział 750 Administracja publiczna 300,00

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 300,00

§ 0830 Wpływy z usług 300,00
UG Wynagrodzenie płatnika 300,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 5 811 574,00

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w 4 000,00
formie karty podatkowej

UG Wpływy z karty podatkowej 4 000,00

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 1 081 200,00
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 950 000,00
UG Podatek od nieruchomości osoby prawne 950 000,00

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego 9 000,00
UG Podatek rolny od osób prawnych 9 000,00

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego 120 000,00
UG Podatek leśny od osób prawnych 120 000,00

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1 000,00
UG Podatek od środków transportowych 1 000,00

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200,00

UG Koszty upomnień 200,00

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00
UG Odsetki 1 000,00

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 1 045 693,00
podatku od czynności cywilnoprawnych

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 290 531,00
UG Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 290 531,00



kol. 1 kol. 2 kol. 3

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego 587 700,00
UG Podatek rolny od osób fizycznych 587 700,00

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego 45 562,00
UG Podatek leśny od osób fizycznych 45 562,00

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 45 900,00
UG Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 45 900,00

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00
UG Wpływy z podateku od spadku i darowizn 10 000,00

§ 0500 Wpływy z podatku  od czynności cywilnoprawnych 60 000,00
UG Wpływy z podateku od czynności cywilnoprawnych 60 000,00

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00

UG Koszty upomnień 1 000,00

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00
UG Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 128 585,00
na podstawie ustaw

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00
UG Opłata skarbowa 15 000,00

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 103 685,00
UG Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 103 685,00

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 9 900,00
UG Wpływy z tytułu pozostawienie urzadzeń w pasie dróg  gminnych, opłaty planistycznej 9 900,00

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 552 096,00

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 551 096,00
UG Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 551 096,00

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 000,00
UG Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 1 000,00

Dział 758 Różne rozliczenia 10 249 360,00

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 611 819,00

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 611 819,00
O Subwencja oświatowa 5 611 819,00

Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 587 541,00

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 587 541,00
O Część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 587 541,00

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00
UG Wpływy z odsetek z lokat 50 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 85 500,00

Rozdz.80104 Przedszkola 34 500,00

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 34 500,00
PwŻ Odpłatność za przedszkole 34 500,00

Rozdz.80195 Pozostała działalność 51 000,00

§ 0830 Wpływy z usług 51 000,00
UG Wpływy z kasy zapomogowo-pożyczkowej 51 000,00

Dział 855 Rodzina 2 000,00

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 2 000,00
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2 000,00
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

OPS Zwrot z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 2 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 690 000,00

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 684 000,00

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 670 000,00
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
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UG Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 670 000,00

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00

UG Koszty upomnień 1 000,00

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 000,00
UG Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13 000,00

Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 6 000,00
ze środowiska

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00
UG Srodki z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 6 000,00

Dotacje i środki na zadania własne 531 102,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 251 502,00

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 19 578,00

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 19 578,00
bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)

O Dotacja dla dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego 19 578,00

Rozdz.80104 Przedszkola 231 924,00

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 231 924,00
bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)

O Dotacja dla dzieci uczęszczajace do  przedszkola 231 924,00

Dział 852 Pomoc społeczna 241 600,00

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 5 000,00
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 5 000,00
bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)

O Dotacje na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierajace zasiłki stałe 5 000,00

Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 41 000,00
emerytalne i rentowe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 41 000,00
bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)

O Dotacja na wypłate zasiłków okresowych 41 000,00

Rozdz.85216 Zasiłki stałe 48 000,00

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 48 000,00
bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)

O Dotacje na wypłate zasiłków  stałych 48 000,00

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 98 600,00

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 98 600,00
bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)

O Dotacje na utrzymanie OPS 98 600,00

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania 49 000,00

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 49 000,00
bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)

O Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 49 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38 000,00

Rozdz.90095 Pozostała działalność 38 000,00

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 38 000,00
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych

O Dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu 38 000,00

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE 2 562 149,50

Dział 758 Różne rozliczenia 2 117 882,37

Rozdz.75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków 2 117 882,37
Europejskiego Funduszu Społecznego



kol. 1 kol. 2 kol. 3

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 117 882,37
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu teryt.

O Dotacja celowa na realizację projektu "Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 450 342,24
gmin wiejskich powiatu puławskiego"

O Dotacja celowa na realizację projektu "Wsperamy mamy" 1 349 391,00

O Dotacja celowa na realizację  projektu "Edukacja w Gminie Żyrzyn" 318 149,13

Dział 801 Oświata i wychowanie 11 700,00

Rozdz.80104 Przedszkola 11 700,00

§ 2887 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej 11 700,00
jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

O Dotacja celowa otrzymana z  Gminy Końskowola  jako lidera projektu "Świat przedszkolaka" 11 700,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 432 567,13

Rozdz.85395 Pozostała działalność 432 567,13

§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 432 567,13
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu teryt.

O Dotacja celowa na realizację projektu "Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 79 472,16
gmin wiejskich powiatu puławskiego"

O Dotacja celowa na realizację  projektu "Wspieramy mamy" 296 951,00

O Dotacja celowa na realizację projektu "Edukacja w Gminie Żyrzyn" 56 143,97

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 6 431 454,40

Dział 750 Administracja publiczna 60 372,40

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 60 372,40

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 60 372,40
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami

O Dotacje celowe na realizację zadań zleconych - sprawy obywatelskie 31 765,40

O Dotacje celowe na realizacje zadań zleconych - pozostałe zadania 28 607,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 082,00

oraz sądownictwa

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 082,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2 082,00
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami

O Dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców 2 082,00

Dział 852 Pomoc społeczna 9 000,00

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 9 000,00
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 9 000,00
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami

O Dotacje celowe na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 9 000,00

Dział 855 Rodzina 6 360 000,00

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze 4 264 000,00

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 4 264 000,00
administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.),
zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w
wychowaniu dzieci

O Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 4 264 000,00

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 2 096 000,00
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
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§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2 096 000,00
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami

O Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych 2 096 000,00

Dochody majątkowe razem 14 845 848,41

Dochody ze sprzedaży majątku 400 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 400 000,00

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 000,00

§ 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu 400 000,00
publicznego

O Odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości pod 400 000,00
budowę drogi ekspresowej S 17

Dotacje i środki na zadania własne 2 519 000,00

Dział 600 Transport i łączność 269 000,00

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 269 000,00

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 70 000,00
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

O Dotacja celowa otrzymana z budżetu samorządu województwa lubelskiego na budowę dróg 70 000,00
dojazdowych do gruntów rolnych

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 199 000,00
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

O Dotacja otrzymana z  budżetu państwa  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 199 000,00
Gminnych i Powiatowych

Dział 926 Kultura fizyczna 2 250 000,00

Rozdz.92601 Obiekty sportowe 2 250 000,00

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 2 250 000,00
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

O Dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach  Wojewódzkiego Wieloletniego Programu 2 250 000,00
Rozwoju Bazy Sportowej na rok 2016 i lata następne

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE 11 926 848,41

Dział 758 Różne rozliczenia 10 802 441,76

Rozdz.75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków 10 802 441,76
Europejskiego Funduszu Rozwoju

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 4 988 576,54
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu teryt.

O Dotacja  celowa z RPO WL  na realizację projektu "Rozwój zaplecza dydaktycznego Placówek 577 423,70
Oświatowych w Gminie Żyrzyn"

O Dotacja celowa w ramach RPO WL na realizację  projekt "Termomodernizacja budynku Szkoły 498 415,00
Podstawowej w Skrudkach"

O Dotacje celowa z RPO WL na realizację  projektu "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż 2 856 469,77
kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"

O Dotacje celowa z RPO WL na  realizację projektu "Zielona energoa w Gminie Żyrzyn - montaż 1 056 268,07
instalacji fotowoltanicznych i aerotermalnych pomp ciepła"

§ 6647 Dotacja celowa  otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej 5 813 865,22
jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje  i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

UG Dotacja otrzymane z Miasta Puławy jako lidera na realizację  projektu ":Utworzenie placówek 5 697 871,58
świadczących pomoc osobom wyklucvzonym społecznym lub zagrożonym  wykluczeniem
społecznym na terenie Miejskiego Obszaru  Funkcjonalnego Miasta Puławy"

UG Dotacja otrzymane z Miata Puławy jako lidera na realizację projektu "Rozwój zrównoważonego 115 993,64
transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny"

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 003 438,65

Rozdz.90095 Pozostała działalność 1 003 438,65

§ 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 1 003 438,65
związków  pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
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O Wpłaty beneficjentów na realizację projektu "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów 775 187,11
słonecznych i kotłów na biomasę"

O Wpłaty beneficjentów na realizację  projektu "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż instalacji 228 251,54
fotowoltanicznych i aerotermalnych pomp ciepła"

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 120 968,00

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 120 968,00

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 120 968,00
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu teryt.

O Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu  "Budowa świetlicy 120 968,00
wiejskiej w Zagrodach"


