
 

V. Wykonanie podstawowych grup dochodów bud�etu miasta i gminy 
Pleszew za rok 2003  

 
 

Dochody bud�etu miasta i gminy Pleszew w roku 2003 wykonano w kwocie 
40.799.618 zł, co stanowi 99,8 % planu (40.901.818 zł). 
 
Struktura wykonanych dochodów bud�etu MiG Pleszew przedstawia si� nast�puj�co: 
 

�ródło dochodu % dochodów 
ogółem 

dochody własne  29,4 % 
udziały w podatkach 11,6 % 
dotacje celowe 18,4 % 
dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,9 % 
subwencje 37,2 % 
pozostałe dochody (fundusz UE Sapard) 2,5 % 

 
 
Dochody własne: 
Dochody własne w wysoko�ci 12.006.922 zł zostały wykonane w 100,9 % planu i były 
wy�sze o kwot� 296.780 zł od dochodów własnych z roku 2002 (wzrost o 2,5 %). Na 
dochody własne składaj� si�: 
 
a) Podatek od nieruchomo�ci (98,8 % wykonania).  

Dochody z tytułu tego podatku wyniosły 5.937.994 zł, co stanowi 14,6 % dochodów 
gminy ogółem. W stosunku do poprzedniego roku wpływy z tytułu podatku od 
nieruchomo�ci spadły o 3,8 %. Na koniec 2003 roku stan nale�no�ci z tytułu 
zaległo�ci w podatku od nieruchomo�ci wynosiły 1.882.391 zł w przypadku osób 
prawnych oraz 1.059.218 zł w przypadku osób fizycznych. 
W zwi�zku z tym osobom prawnym wystawiono 95 tytułów wykonawczych do 
Urz�dów Skarbowych celem wszcz�cia egzekucji administracyjnej na kwot� 
438.040 zł., natomiast osobom fizycznym wystawiono 47 tytuły wykonawcze na 
kwot� 56.352 zł. Ponadto wystawiono 2432 upomnienia dla osób fizycznych oraz 
113 upomnie� dla osób prawnych. Przygotowano równie� 70 decyzji okre�laj�cych 
celem wpisania zaległo�ci na hipotek� (celem zabezpieczenia zaległo�ci od osób 
fizycznych wpisano na hipotek� kwot� 194.983 zł, z kolei zabezpieczenia zaległo�ci 
od osób prawnych wpisano na hipotek� kwot� 75.491 zł). 
Skutki ustawowych zwolnie� z tytułu podatku od nieruchomo�ci okre�lonych w 
ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych wyniosły w 2003 roku – 389.909 zł. Natomiast skutki 
ustawowych ulg i zwolnie� z tytułu podatku od nieruchomo�ci okre�lonych w 
ustawie o podatkach i opłatach lokalnych a dotycz�cych zwolnie� jednostek 
badawczo-rozwojowych wyniosły w 2003 roku – 55.809 zł. 
Nie wyst�piły natomiast ulgi z tytułu obowi�zywania uchwały Rady Miejskiej nr 
XXXVIII/293/2003 z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomo�ci podmiotów gospodarczych tworz�cych nowe miejsca pracy. 

 
b) Podatek rolny (104,9 % wykonania). 

Dochody z tego podatku wyniosły 666.122 zł, co stanowi 1,6 % dochodów gminy 
ogółem. W stosunku do poprzedniego roku wpływy z podatku rolnego spadły o 



 

2,1%. Nale�no�ci z tytułu zaległo�ci w podatku rolnym na koniec 2003 roku 
wynosiły ł�cznie 115.425 zł. Skutki ustawowych ulg i zwolnie� zgodnie z ustaw� o 
podatku rolnym w roku 2003 wyniosły ł�cznie 60.964 zł. 

 
c) Podatek od �rodków transportowych (95,7 % wykonania). 

Dochody z tytułu tego podatku wyniosły 587.175 zł, co stanowi 1,4 % dochodów 
gminy ogółem. W stosunku do poprzedniego roku wpływy z tytułu podatku od 
�rodków transportowych zwi�kszyły si� a� o 16,4 % (ponad 80 tys. zł). Nale�no�ci z 
tytułu zaległo�ci w podatku od �rodków transportowych na koniec 2003 roku 
wynosiły ł�cznie 594.996 zł. W roku 2003 wystawiono osobom fizycznym i prawnym 
189 postanowie� wszczynaj�cych post�powanie w sprawie okre�lenia 
zobowi�zania podatkowego. 
 

d) Pozostałe podatki i opłaty 
Na dochody w tej grupie składaj� si� nast�puj�ce pozycje: 
− podatek le�ny (kwota w wysoko�ci 24.309 zł, wzrost o 19,1 %), skutki 

ustawowych ulg i zwolnie� zgodnie z ustaw� o podatku le�nym wyniosły 3.060 zł 
− podatek od posiadania psów (kwota w wysoko�ci 3.219 zł, spadek o 9,9 %), 
− podatek od działalno�ci gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty 

podatkowej (w kwocie 60.829 zł, spadek o 18,6 %), 
− podatek od spadków i darowizn (w kwocie 68.134 zł, spadek o 15,2 %), 
− podatek od czynno�ci cywilnoprawnych (w kwocie 686.313 zł, wzrost o 24%), 
− wpływy z opłaty skarbowej (kwota 468.024 zł, wzrost o 1,0 %) 
− wpływy z opłaty targowej (kwota w wysoko�ci 297.344 zł, wzrost o 35,2 %), 
− wpływy z opłaty administracyjnej za czynno�ci urz�dowe (kwota w wysoko�ci 

26.159 zł), 
− wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda� alkoholu wyniosły 347.164 zł, o 1,2 % 

mniej ni� w roku 2002, 
− w roku 2003 wyst�piły wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysoko�ci 1.445 zł. 
Wysoko�� dochodów realizowanych przez urz�dy skarbowe s� trudne do 
oszacowania na etapie planowania. 
 

e) Dochody z maj�tku gminy. 
Dochody z maj�tku gminy, które wpłyn�ły do bud�etu w roku 2003 w ł�cznej 
wysoko�ci 1.419.921 zł były o 31,7 % wy�sze od podobnych dochodów z roku 
2002. Zło�yły si� na nie: wpływy ze sprzeda�y nieruchomo�ci gminy, które wyniosły 
858.895 zł (wzrost o 50,4 %), dochody z najmu i dzier�awy składników maj�tku 
gminy wyniosły 343.402 zł (spadek o 13,5 %), wpływy z opłat za zarz�d i 
u�ytkowanie wieczyste wyniosły 156.393 zł (wzrost o 49,7 %), wpływy z tytułu 
przekształcenia prawa u�ytkowania wieczystego w prawo własno�ci wyniosły 
52.402 zł, natomiast wpływy ze sprzeda�y wyrobów i składników maj�tkowych 
8.776 zł, a dywidendy 53 zł (od zysku w spółce z o.o. - O�wietlenie Uliczne i 
Drogowe). 
  

f) Pozostałe dochody własne. 
W pozostałych dochodach własnych wpływy w poszczególnych pozycjach 
przedstawiały si� nast�puj�co: 
− Grzywny, mandaty i inne kary pieni��ne - kwota 1.499 zł. 
− Wpływy z ró�nych opłat - kwota 145.053 zł. 
− Wpływy z usług - kwota 1.002.593 zł. 



 

− Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - kwota 147.862 zł. 
− Pozostałe odsetki (lokaty na rachunkach bie��cych) - kwota 23.294 zł. 
− Wpływy z ró�nych dochodów - kwota 92.469 zł. 

 
Udziały w podatkach: 
Dochody z tego tytułu w ł�cznej wysoko�ci 4.748.676 zł zostały wykonane w 95,7 % 
planu i były o 10,9 % wy�sze od udziałów uzyskanych w roku 2002. 
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w 92,9 % 
(kwota 4.476.679 zł), natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 
zostały wykonane w 208,6 % (kwota 271.997 zł). 
W roku 2003 z Ministerstwa Finansów wpłyn�ło z tytułu udziałów gminy w podatku 
dochodowym od osób fizycznych w stosunku do planu o 342.622 zł mniej. 
 
Dotacje celowe: 
Suma wszystkich dotacji celowych otrzymanych przez gmin� Pleszew w roku 2003 
wyniosła 7.523.097 zł co stanowi 18,4 % dochodów bud�etu ogółem i jest to kwota o 
6,4 % wy�sza od dotacji celowych uzyskanych w roku 2002. 
Dochody z tytułu dotacji celowych zostały wykonane w 100 % (w tym:).  
• Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z 

zakresu administracji rz�dowej (zadanie zlecone) wykonano w 100 % planu. 
• Dotacj� celow� otrzyman� z bud�etu pa�stwa na zadania bie��ce realizowane na 

podstawie porozumie� o organami administracji rz�dowej w wysoko�ci 1.000 zł 
wykonano w 100 % planu. 

• Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� własnych zada� 
bie��cych w kwocie 2.383.737 zł wykonano w 100 % planu. 

• Dotacje celowe otrzymane z gminy Dobrzyca na zadania bie��ce realizowane na 
podstawie porozumie� w kwocie 3.200 zł wykonano w 100 % planu. 

• Dotacje celowe otrzymane z powiatu pleszewskiego na zadania bie��ce 
realizowane na podstawie porozumie� (drogi powiatowe, urz�d skarbowy, 
biblioteka) w kwocie 443.710 zł wykonano w 100 % planu. 

• Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na inwestycje z zakresu 
administracji rz�dowej (zadanie zlecone) w kwocie 290.045 zł wykonano w 100,0% 
planu. 

• Dotacje celowe otrzymane z gmin Dobrzyca, Chocz, Gołuchów, na inwestycje 
realizowane na podstawie porozumie� (wysypisko odpadów komunalnych) w 
kwocie 122.570 zł wykonano w 100 % planu. 

 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych: 

Ł�cznie z funduszy celowych miasto i gmina Pleszew pozyskała 354.473 zł 
bezzwrotnych dotacji na inwestycje i zadania bie��ce (stanowi to prawie 1% dochodów 
bud�etowych). 

Miasto i Gmina Pleszew otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
�rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacj� na inwestycje pn. „Likwidacja 
niskich emisji na terenie miasta i gminy Pleszew poprzez wykonanie kompleksowej 
modernizacji gospodarki cieplnej i gazyfikacj�” w wysoko�ci 100.000 zł. 

Z Wojewódzkiego Urz�du Pracy w Poznaniu pozyskano dotacj� na utworzenie 
Gminnego Centrum Informacji w Pleszewie w ł�cznej wysoko�ci 60.800 zł (w tym 
53.300 zł na zakupy inwestycyjne oraz 7.500 zł na zakupy bie��ce).  

Ponadto do bud�etu gminy wpłyn�ła dotacja z Pa�stwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysoko�ci 192.023 zł - skutki ustawowych 



 

zwolnie� w podatku od nieruchomo�ci dla zakładów pracy chronionej zatrudniaj�cych 
osoby niepełnosprawne. 
 
Subwencje: 
Dochody pochodz�ce z subwencji stanowi� najwi�ksz� pozycj� dochodów miasta i 
gminy Pleszew w 2003 roku (37,2 % dochodów ogółem). Wszystkie subwencje zostały 
wykonane w 100,0 %.  

− cz��� o�wiatowa wpłyn�ła w wysoko�ci 12.195.434 zł i była o 9,7 % wy�sza od 
podobnej subwencji otrzymanej w roku 2002, 

− cz��� podstawowa wpłyn�ła w wysoko�ci 1.627.313 zł i była o 3,6 % ni�sza od 
podobnej subwencji otrzymanej w roku 2002, 

− cz��� rekompensuj�ca wpłyn�ła w wysoko�ci 1.340.251 zł i była o 19,1% ni�sza 
od podobnej subwencji otrzymanej w roku 2002. 

 
Pozostałe dochody pozyskane z innych �ródeł: 
Pod koniec 2003 roku na konto bud�etu gminy wpłyn�ły �rodki w ł�cznej wysoko�ci 
1.003.452 zł pozyskane przez władze Pleszewa z funduszu Unii Europejskiej – 
SAPARD na dofinansowanie dwóch inwestycji: 
- kwota 303.588 zł na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa mi�dzygminnego 

wysypiska odpadów stałych (komunalnych) w Dobrej Nadzieji” 
- kwota 699.864 zł na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z 

przykanalikami w Kowalewie (II etap)”. 
 

* * * * * 

Dochody bud�etu Pleszewa zostały wykonane ogółem w 99,8 %, w ró�nym stopniu w 
poszczególnych rozdziałach i paragrafach. W znacz�cej cz��ci zostały zrealizowane 
zgodnie z planem.  
 

 

* * * * * 

 
Pozostałe przychody finansowe (pozabud�etowe): 
 
Na konto Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie 
w ci�gu 2003 roku wpłyn�ła kwota 196.348 zł. 
Wydatki z tego funduszu zostały poniesione na udro�nienie rzeki Ner, dofinansowanie 
remontów na Oczyszczalni �cieków w Zielonej Ł�ce, zakup pojemników do zbiorki 
selektywnej, czyszczenie stawu. 
 
Na konto �rodków specjalnych (zaj�cie pasa drogowego: drogi gminne i drogi 
powiatowe) wpłyn�ła ł�czna kwota w wysoko�ci 60.391 zł. Wydatki ze �rodków 
specjalnych były wydatkowane na zimowe utrzymanie dróg, profilowanie i 
zag�szczanie nawierzchni dróg w miejscowo�ci Janków i Bronów, wyrównanie drogi 
tłuczniem w miejscowo�ci Pardelak oraz wyrównanie nawierzchni gruntowej ulic na 
terenie miasta. 
 
Wykonanie planów przychodów i wydatków GFO�iGW w Pleszewie oraz planu 
przychodów i wydatków �rodków specjalnych zawieraj� tabele uj�te na stornach 59-60 
sprawozdania. 


