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PROJEKT DOCHODÓW GMINY NA ROK 2020

§ Wyszczególnienie tytułu dochodu

852 POMOC SPOŁECZNA

85202 0940 Wpływy z usług 0,00 0,00

0,00 0,00

85203 480,40

0830 480,40

0940 0,00 0,00 0,00

85213 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lata ubiegłych 200,00 0,00 0,00

200,00 0,00 0,00

85214 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lata ubiegłych

85216 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lata ubiegłych

85219

0640 50,00 50,00 100,00

0830 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 500,00 500,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek  0,00 0,00 0,00

0970 500,00

85228 0830 Wpływy z usług

( za pobrane opłat z tyt. świadczonych usług opiekuńczych )

85230 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lata ubiegłych 100,00

Dział; 
rozdział

Plan w/g 
ustawy 
budżetowej 
po zmianie

Prognozowana 
wielkość 
wykonania w 
roku 2019

Prognozowana 
wielkość 
dochodu na rok 
2020

3 386,02

(za dokonane odpłatności z tyt. pobytu w DPS-ie  )
3 386,02

2 500,00 1 000,00

Wpływy z usług ( odpłatności za pobyt w schronisku )
2 500,00 1 000,00

Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lata ubiegłych 
( odpłatności za pobyt w schronisku)

( za opłacone w nadmiernej wysokości składki na 
ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające  z pomocy 
społecznej w latach ubiegłych)

3 000,00 2 000,00 2 000,00

( świadczenia nienależnie pobrane w latach ubiegłych zasiłki 
celowe, zasiłki okresowe ) 3 000,00 2 000,00 2 000,00

14 500,00 2 000,00 8 000,00

( świadczenia nienależnie pobrane w latach ubiegłych - 
zasiłki stałe ) 11 000,00 2 000,00 8 000,00

1 050,00 4 517,83 2 400,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień

2 667,83

Wpływy z różnych dochodów ( zwrot 0,3% prowizji od 
terminowej zapłaty podatku dochodowego od wynagrodzeń 
oraz  0,1% z terminowej zapłaty świadczeń z ubezpieczenia 
chorobowego, zwrot wynagr. )

1 800,00 1 800,00

40 000,00 45 000,00 48 000,00

40 000,00 45 000,00 48 000,00

1 120,00 1 300,00

( zasiłki celowe z programu rządowego  - dożywianie  
nienależnie pobrane w latach ubiegłych ) 1 100,00 1 120,00 1 300,00
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855 RODZINA

85501 0640 500,00 100,00 500,00

500,00 100,00 500,00

85501 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  500,00

500,00

85501 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lata ubiegłych

85502 0640 200,00

200,00

85502 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  

85502 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lata ubiegłych

85502 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lata ubiegłych 0,00

0,00

0980 Błąd:522

0,00

85503 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 105,00

( za wydane duplikaty ”KARTY DUŻEJ RODZINY” )
0,00 0,00 105,00

85504 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  200,00 50,00 200,00

200,00 50,00 200,00

85504 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lata ubiegłych 800,00 600,00 900,00

800,00 600,00 900,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 
i kosztów upomnień

1 500,00 1 500,00

( odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tyt. 
nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych ) 1 500,00 1 500,00

20 000,00 12 000,00 20 000,00

( świadczenia nienależnie pobrane w  latach ubiegłych -  
świadczenia  wychowawcze ) 20 000,00 12 000,00 20 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień

2 000,00 1 500,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 
i kosztów upomnień

2 000,00 1 500,00

10 000,00 3 000,00 10 000,00

( odsetki od nienależnie pobranych świadczeń  z tyt. św. 
rodzinnych itp., św. z funduszu alimentacyjnego, zasiłków 
dla opiekuna , św. rodzicielskie )

10 000,00 3 000,00 10 000,00

50 000,00 20 000,00 40 000,00

( świadczenia nienależnie pobrane w  latach ubiegłych - 
zasiłki rodzinne itp., św. z funduszu alimentacyjnego, zasiłek 
dla opiekuna, św. rodzicielskie )

50 000,00 20 000,00 40 000,00

10 000,00 10 000,00

( 50% spłaty zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez 
komornika od dłużnika alimentacyjnego ) 10 000,00 10 000,00

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego

60 000,00 60 000,00

( 40% spłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
wyegzekwowanego przez komornika od dłużnika 
alimentacyjnego )

60 000,00 60 000,00

( odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tyt. 
nienależnie pobranych św. wspier. rodz. )

( świadczenia nienależnie pobrane w  latach ubiegłych -  
świadczenia  wspier.rodz. )
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852 Razem :

855 Razem :

OGÓŁEM :

Sporządził: Gabriela Grochowska – Główny księgowy Zatwierdził :    mgr  Michał Król

Telefon ( 32 ) 301 83 16 Dyrektor                    

Pyskowice, dnia  25.09.2019 rok Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach

61 350,00 58 504,25 62 700,00

85 000,00 106 450,00 144 705,00

146 350,00 164 954,25 207 405,00
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