ZaĘcznik do pisma
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nr 5T3148201212011

Wójt

Gminy BIRCZA

woj. podkarpackie

pow' pŻemyski

37-740 BTRCZA

\,/

Gmina BIRCZA

18130'12

ROCZNA KWOTA SUBWENCJI

DLA GMINY na 2011 rok

czĘŚc WYRoWNAWoZA

(l+lt+tlt)

10 225 730,00 zt
4 278 548'0a

ż

z tego:
-

Kwota podstawowa
Kwota uzupełnia1Ęca

3

czĘŚc RÓWNoWMĄCA
czĘŚc oŚWlAToWA
RoczNA KWoTA WPŁATY Do BUDZETU PAŃSTWA
D

L
L:

DK
LK

na2011

r.

ALKULACJA KWOTY
Wskaznik G

2 974 51s,63
r.

46],88
45 044 958 081,78

WYF OWNAWCZEJ
Sposób ustalenia kwotv

nie mniejszy niż 92% wskaznika Gg
wyższy od 75o/o i niższy od 92% wskaznika Gg
wyższy od 4oo/" i nie v,tyższy aiż7żo/o wskaŹnika Gg
równy lub nższy od 40o/o wskaznika Gg
Wysokośćkwoty podstawowej

L"76olo*(92olo*Gg-G)
L" (1 2,92o/o*

Gg+83%-(75 %-G g-c))

L" (4 1,97 o/o"

Gs+99%.(40%-Go-G))
3 254 956'00 zł

KWoTYUŻ

KALKULACJA
WYRÓWNAWCZEJ
Srednia gęstośćzaludnienia w kĘu na 'i km2 wg stińu na dzień 31.12.2009 r
Gęstośćzaludnienia w gminie na 'l km2 Wg stanu na dzień
17% wskaznika Gg
Wysokośćkwoty uzupełniającei

z

023 592,002
221 710'00zł
5 725 472,00 zł

j ł^
hnh ł"kJ:_ raL

Dochody podatkowe gminy za 2009 r., wg sprawożdania nń-pop
Liczba mieszkańcÓw faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31j2.2009
Wskażnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)
Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 200g r.
Liczba mieszkańcóww kraju wg stanu na dzień31.12.2009 r.

254 956,00

7

31

.12.2009

DLA GMIN. W KTÓRYCH

G<=150%
'122

r.

25
2D0,63 zł

1 023 592,00 zł

Wskaznik G

Sposób ustalenia kwotv

nle Wększy niż 'l50% wskaznika Gg
większy niż150o/o i nie Wększy niż200o/o wskaznika Gg
większy niż2oao/o i nie większy niz 300% wskaŹnika Gg
powyżej 300% wskaźnika Gg

L*20%*(G-'150%*Gg)
L"(1 0%*Gg+25%.(G-200%*Gg))
L*(3 5 o/o*G c +3 0 %" (G-3 00 %*Gq))

/Vysokość kwoty wpłaty

0.00 zl
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KALKULA6JA KWSTY czĘŚcl R6WN6W42ĄCEJ sUBWENcJl 9GÓLNEJ na2011
DOT*DOM

DOTDOMKl
Lk_1

SR_DOM1
SR_K1
SR-K1 80

SR-NAD1

S-dom
S domKl
WSP-dom
Kwpl

ProoKwotal

ROWl

r.

0'00 zł
601 209 480'06 zł

Kwota wydatkóW na dodatki mieszkaniowe za 2009 r ' w gminie
Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2009 r' w gminach miejskich
Liczba mieszkańców w gminach miejskich Wg stanu na 31'12'2009 r'
śi"o"iu kwota wydatkóń na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (D9T-D9M/L)
ś;a;i;xraiowa wyoatxow gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (D9TDoMK1/Lk_l)
soł" sr"aniL; krajowej wydaików gmin na dodatki mieszkaniowe na ] mieszkańca (80%sR_K1)
Ńuo*vzru *youixo* nu'aodatki ńieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej

18790 544

0,00 zł

32'o0zł
25,60 zł
0'00 zł

krajowej {SR-DOM1-SR-K180)
pkt 3
Ńuźr*vźr" wy?atkÓw na dod' mieszkaniowe w gminie ( sR-NADl-L) afi. 21a^ust' 2
S-dom)
śń"'*d'yż"kwydatków na dod'mieszkaniońe w gminach miejskich (Sr.lma
wipoł"'vnn1x udziółu wyd.na dod'mieszk' gminy w ńdwyżce Wyqą{óW (S-dom/S-domK1)
so"l" łwóty do podziału z cz. rownoważącej subwencji-ogólnej na 20'1 1 r'
Kwota wvnikaiacazarl.2la ust.2 pkt 5 (WSP-dom-KWp1)
,1
?nktń

0'00 zł
172 858 131 ,76 zl
0,0000000000
324 456799 zł
0.00 zł
0.00 zł

czĘŚcl RoWNoWMĄcEJ sUBWENcJl oGoLNEJ. na2011

DOT-DOM

DOTDOMK2
Lk_2

SR-DOM2

SR-K2

sR_K2_90
SR-NAD2
S_dom
S_domK2
WSP_dom
Kwp2

- atl.21a ust. 1 pkt 2 ustawY o
gminie
w
r'
2009
za
mieszkaniowe
Kwota wydatkó* na dodatki
x*ói" *iJitxow na dodatki mieszkaniowe za2009 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich
Liczba ńeszkańcÓw gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Wg stanu na 31 '12.2009 .L
*ydatk]ów na aóda*ł miesixaniowe na 1 mieszkańca w gminie- _(D_9T-D9M/L)
śr;d"i"
xiuio*u iłJutxów gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DoTDoMK2/Lk-2)
óoł" sńanili krajo'wej wydaików gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR-K2)
*yauiLo*nu dodatki-mieszkaniowe na j mieszkańca w gminie ponad 90% średniej

ilili;

'25382,87 zł
214 103 841 ,27 zł
19 376 78s
3,94 zł
11'05 zł
9'95 zł

'

ńJ;

0,00

Ńao*vzxa

krajowej (SR-DOM2-SR-K2-90)
Ń"ó-'rjx" i"va"tków na oóa. ńieśzt<aniowe w gminie (SR-NAD2-L)

ar1' 2

.1a

0'00 zł
105 624 524'14zł

ust. 3 pkt 3

(Suma
suma naow1źek wydatków na dod.mieszkaniońe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich
S_dom)
(S-dom/S-domK2)
ńlspołc'2vnnix udziału wyd.na dod'mieszk' gminy w nadwvżce wv!a^t]<9w
1
r'
na
201
ogólnej
sllwęncji
podziału
równoważącej
ź
cz'
zs;l all&y do
Kwota wvńikaiacazarl.21a ust' 3 pkt

0,0000000000

162228 400'00 zł
0-00 zł

5 (WsP-dsrn:jś^'p?)-

KALKULACJA KWow czĘŚcl RoWNoWMĄcEJ SUBWENCJ| oGoLNEJ na2011r.

PIT_r_l

Pl-r-r-lK
SR-PlTń
SR-PIT-K
sR_Ptr_80
SR_u

PlTrl_u

SPlTrl-u

WSP_row
Kwp3
PrnnKwota3
ROW3

.f
o
art.21a ust. 1
PtT, podat. roln., leśn. za 2009 r'
śuma dochodów lmin w kiaju z tyt.:udziałów w PlT, podat. roln', leśn'za 2009 r'
Średnia kwota ww-. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PlT-il/L)
(PlT-r-lK/L |=2)
śreJniakrajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na ] mieszkańca
'1
soł" śLonilikĘowej ww. dochodóń dla gmin w kraju na mieszkańca (80%SR-P1T-K)
Uzupełnienió średnicń dochodów na 1 mieszkańca (sR-PlT-80-sR_PlTrl) - gminy do 80% średnichdochodów w kraju (SR-u*L)
xńoii u.up"łnienia dochodów jta
gńin wiejskich i miejsko-wiejskich.-.(suma PlTr|u )
śu*u u'u|*łnienia dochodów
Ń"poł"'vń'ix udziału kwoty uzupłniającej w sumie uzupełnienia (PlTrl-u/SPlTrl_u)
zsł, nłl&y do podziału z cz- rÓwnoważącej subwencji ogólnej na 201 1 r'

@óww

1648703'47 zł

8 382 3sB 391

zł

'05
256'o1 zł
432'60 zł

346'08 zł
90,07 zł
580 050,80 zł
424 431 147,10 zł
0,001 3666546

162 Ż28 4o0 zl
221 71aj9 zł
221 710,00 zt

ROW

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 20,1.1r.KWoTYDoCHoDÓWZryTuŁUUDzlAŁUWEWPŁWVACHZPoDATKU
o oD oSÓB FlZYcZNYcH
Ńale'"y podańk dochodowy od osób fizycznych za 2009

r' w

52 802 056 521,47

kĄu

Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2D09 r'
(NG/NK)
wsxaznii należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2009 r'
gmin
w
PlT
wszystkich
Planowane udziałv
e?9lf!_1!ł
od osÓbfizvcznvch na 2011 r. (PP-z\
Planowane udziałv qminy w

Z upowa:Łnienia Ministra Finarrsów
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2 850

21

9.00

21 934 579 200 zł
't 184 014

