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1. Realizacja dochodów budŜetu gminy  w roku 2009  

 
  Planowane dochody budŜetu gminy Krzemieniewo zgodnie z § 1 ust.1 uchwały   

  budŜetowej   określono w kwocie 19.503.339,- zł .   

  Plan dochodów zrealizowano kwotą  19.022.903,72  co stanowi 97,54 % planu .  

 

  Realizacja wg działów klasyfikacji budŜetowej przedstawiała się następująco:  

Dział    Skrócona nazwa  Plan w zł   Wykonanie na 

31.12.2009  

  % realizacji 

planu  

010 Rolnictwo    833.265,-     533.218,78   63,99   

020 Leśnictwo      4.500,-         4.198,32   93,30  

600 Transport     13.502,-        13.472,46      99,78  

630 Turystyka       2.208,-          1.702,-   77,08  

700 Gosp. Mieszkaniowa    108.901,-     111.960,15  102,81  

750 Administracja publiczna      89.905,-       92.562,72  102,96  

751 Urzędy naczelnych …     13.724,-       13.578,80   98,94  

756 Dochody od osób….  5.505.101,-  5.357.604,89   97,32  

758 RóŜne rozliczenia  9.452.823,-  9.456.515,85  100,04  

801 Oświata     269.724,-     265.279,97   98,35  

852 Pomoc społeczna  2.345.029,-  2.332.932,63   99,48  

853 Pozostałe zadania w zakresie  

polityki społecznej  

     49.986,-       48.219,39   96,47 

854 Edukacyjna opieka …      61.019,-       44.686,21  73,23  

900 Gosp. Komunalna        8.952,-        9.171,72  102,45 

921 Kultura      22.600,-      22.964,83  101,61  

926 Kultura fizyczna i sport    722.100,-     714.835,-   98,99  

 Razem  19.503.339,-  19.022.903,72   97,54  

 
  W dz. 010 rozdz. 01095  zaplanowano dochody bieŜące  i dochody majątkowe.  

 Na kwotę dochodów bieŜących złoŜyła się dotacja otrzymana od Wojewody 

Wielkopolskiego  na wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego . Plan dotacji 

zgodnie z zawiadomieniem dysponenta ustalono w kwocie 533.265,- zł a realizacja wyniosła 

533.218,78 zł.  

Planowano równieŜ dochody majątkowe w kwocie 300.000,- zł , których nie zrealizowano , z 

uwagi na to, Ŝe grunty które planowano  sprzedać  nie zostały uzbrojone w niezbędne media.  

 

W dz. 020 rozdz. 02001 zaplanowano wyłącznie dochody bieŜące w kwocie 4.500,- zł .  

Plan zrealizowano  kwota 4.198,32 zł na którą złoŜyły się :  

- dochody z dzierŜawy polnych obwodów łowieckich 2.133,32 zł  

- dochody ze sprzedaŜy drewna z lasów gminnych  2.065,- zł  

 

W dz. 600, rozdz. 60095 planowano wyłącznie dochody bieŜące w kwocie 13.502,- zł , które 

zrealizowano kwotą 13.472,46 zł . Na sumę wykonanych dochodów złoŜyły się  opłaty za :  

-najem urządzeń do Internetu radiowego w kwocie 3.660,- zł  

- wpływy z usług za korzystanie z łącza DSL w kwocie 9.812,46 zł  

 

W dz. 630, rozdz. 63095 dochodami bieŜącymi były wpływy z  najmu wigwamu w Górznie 

w kwocie 1.300,- zł oraz wpływy z opłat za energię na kąpielisku w Górznie w kwocie 402,- 

zł.  
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Dochody w tej podziałce klasyfikacyjnej są trudne do planowania z uwagi na to,  

Ŝe  korzystanie z urządzeń na kąpielisku jest  róŜne w poszczególnych latach, głównie 

 z uwagi na panujące warunki pogodowe.  

 

W dz. 700, rozdz. 70005  ogółem zaplanowano dochody w kwocie 108.901,- zł a 

zrealizowano do końca roku 2009 kwotę 111.960,15 zł tj. 102,81 % planu.  

Na kwotę planowanych dochodów złoŜyły się :  

- dochody majątkowe 56.021,- zł   które zrealizowano na sumę 56.004,21 zł w tym :   

a) opłaty a przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności 7.621,20 zł  

b) dochody ze sprzedaŜy mieszkań komunalnych  48.383,01 zł   

Planowane dochody bieŜące  określono na kwotę 52.880,- zł z ich realizacja wyniosła 

55.955,94 zł . Na sumę dochodów bieŜących złoŜyły się :  

- opłaty za wieczyste uŜytkowanie gruntów 2.767,82 zł  

- opłaty na najem lokali i dzierŜawę gruntów  53.120,95 zł  

- odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań w kwocie 67,17 zł  

Dochody bieŜące wykonano w kwocie wyŜszej niŜ planowano z uwagi na podpisanie w 

trakcie roku umowy na dzierŜawy  gruntu pod więŜę telefonii komórkowej, której nie 

uwzględniono w planowaniu.   

 

W dz. 750 , rozdz. 75011 plan dochodów bieŜących wynosił 69.200,- zł a realizacja 

68.840,10 zł . Dochodami w tej podziałce klasyfikacji budŜetowej była dotacja otrzymana od 

Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez administrację rządową w kwocie  

 68.300,- zł  oraz 5% dochodów jakie naleŜne były gminie za wydawane dowody osobiste.  

Z tego tytułu dochody budŜetu gminy wyniosły 540,10 zł  

 
W dz. 750, rozdz. 75023  ogółem zaplanowano dochody bieŜące w kwocie 9.300,- zł a 

zrealizowano 12.317,66 zł . Realizacja planu w rozdziale wyniosła 132,45 % .  

Kwotę wyŜszą od planu  uzyskano z tytułu wpływów ze sprzedaŜy usług.  

Nie wykonano dochodów zaplanowanych z odsetek , gdyŜ wszystkie opłaty uiszczano 

terminowo.  

W § 0970  gmina uzyskała dochód w kwocie 695, 68 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych 

kosztów bankowych w roku  poprzednim.   

 

W dz. 75075 , rozdz. 75075 sklasyfikowano środki jakie gmina otrzymała bezpośrednio  

z Komisji Europejskiej  w Brukseli na realizację programu  „Europa dla Obywateli „ 

realizowanego w ramach priorytetu 1. Partnerstwo Miast , działanie 1.1 Spotkania 

mieszkańców miast partnerskich  w kwocie 11.404,96 zł. Kwota ta stanowiła dochody bieŜące 

budŜetu .   

 

W dz. 751, rozdz. 75101  ujęto dotację na zadania bieŜące związane z prowadzeniem stałego 

rejestru wyborców w kwocie 1.359,39 zł  przy planowanej 1.368,- zł . Wykonanie niŜsze od 

planu wynika z faktu dokonania zwrotu nie wykorzystanej części dotacji w kwocie 8,61 zł .   

 

W dz. 751, rozdz. 75113 dochodem bieŜącym była dotacja jaka gmina otrzymała z 

Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Europarlamentu w kwocie 

12.219,41 zł .  

 

W dz. 756, rozdz. 75601  planowane dochody bieŜące wyniosły 6.000,- zł a do dnia 31 

grudnia 2009 zrealizowano 8.525,37 zł . Na dochody tego rozdziału złoŜyły się wpływy  z  

tytułu podatku do działalności gospodarczej opłacanego w formie  karty podatkowej .  
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Dochody realizował Urząd Skarbowy  w Lesznie . Do budŜetu gminy przekazano kwotę 

8.524,36 zł. Ustalenie planu dla tej podziałki klasyfikacyjnej jest trudne gdyŜ urząd skarbowy 

przekazuje  największe kwoty w końcówce roku. 

Tytułem odsetek za nieterminowo regulowany podatek przekazano gminie 1,01 zł.   

 

W dz. 756, rozdz. 75615  zaplanowano dochody bieŜące z tytułu podatków od osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych  w łącznej kwocie 1.133.660,- zł z czego do 

końca roku udało się zrealizować 1.121.337,43 zł . Plan wykonano w 98,91 % .  

Na kwotę zrealizowanych dochodów złoŜyły się następujące pozycje:  

1) podatek od nieruchomości………… 1.004.444,42 zł  

2) podatek rolny ……………………….    40.439,- zł  

3) podatek leśny ……………………….     24.531,- zł  

4) podatek od środków transportowych  …..21.232,32 zł  

5) podatek od czynności cywilno prawnych ..4.002,08 zł  

6) odsetki od nieterminowych wpłat …………908,01 zł  

7) wpływy z róŜnych opłat…………………..   105,60 zł   

8) rekompensata utraconych dochodów z tytułu funkcjonowania na terenie gminy ZPCH  

w kwocie 25.675,- zł.  

Na dzień 31.12.2009 roku stwierdzono zaległość jednej firmy w podatku od środków 

transportowych w kwocie   19.039,- zł .  

Ponadto w sprawozdaniu wykazano zahipotekowaną zaległości podatkową upadłej w latach 

poprzednich Spółdzielni Mleczarskiej  w kwocie 15.913,70 zł .  

Na koniec roku wystąpiły równieŜ nadpłaty w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 

1753,21 zł. Nadpłata wystąpiła  u 5 podatników.  

  

W dz. 756, rozdz. 75616  zaplanowano dochody bieŜące z tytułu podatków   od osób 

fizycznych w łącznej kwocie 1.633.205,-zł  z do końca roku zrealizowano 1.623.985,35 zł . 

Realizacja planu wyniosła 99,44 % .  

Na kwotę zrealizowanych dochodów złoŜyły się następujące pozycje:  

1) podatek od nieruchomości……………. 1.004.441,34 zł  

2) podatek rolny ………………………….   383.494,32  zł  

3) podatek od czynności cywilno prawnych 117.497,92  

      3 ) podatek od środków transportowych  …....37.610,90  zł  

4) podatek od spadków i darowizn       ……   25.220,50 zł  

5) wpływy z podatków zniesionych i zahipotekowanych 20.191,19  zł   

6) rekompensata utraconych dochodów z tytułu funkcjonowania na terenie gminy ZPCH  

w kwocie 11.500,- zł.  

      7)  odsetki od nieterminowych wpłat    6.060,98 zł  

      8) wpływy z róŜnych opłat 4.293,30 zł  

      9 ) darowizny 690,- zł  

    10 ) podatek leśny 9.989,90 zł  

    11) opłata targowa 2.995,- zł  

 

W całym rozdziale 75616  ustalono na  dzień 31.12.2009 zaległości w kwocie   96.981,90 zł z 

 czego największe zaległości wystąpiły w  podatku : 

- od nieruchomości 41.907,41 zł  - wzrost w stosunku do roku 2008 o  11.536,48 zł.  

- rolnym 8.310,20 zł - wzrost w stosunku do roku 2008 o  1.617,75 zł  

- leśnym  539,40 zł – wzrost w stosunku do roku 2008 o 7,70 zł  

- podatku od środków transportowych  10.204,40 zł – wzrost w stosunku do roku 2008 o  

2.329,20 zł . 
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- od spadków i darowizn  1.656,30 zł  

- od czynności cywilnoprawnych 517,50 zł   

 

Wszystkie zaległości jakie wystąpiły na koniec roku 2009 zostały skierowane tytułami 

egzekucyjnymi do realizacji Urzędu Skarbowego.  W § 0560 na koniec roku wystąpiły 

zaległości , które zabezpieczono hipotecznie w kwocie 33.846,69 zł .  

 

W rozdziale podatków od osób fizycznych stwierdzono równieŜ na 31.12 2009 nadpłaty  

i tak : - w podatku do nieruchomości 586,- zł  

          - w podatku rolnym  884,30 zł  

          - w podatku leśnym  6 zł  

          - w podatku od środków transportowych  84,- zł 

          - w podatku od czynności cywilnoprawnych  1229,58 zł  

 

 

W dz. 756, rozdz. 75618  zaplanowano dochody bieŜące w kwocie 134.918,- zł z 

zrealizowano 133.911,04 zł tj. 99,25 % .   W rozdziale tym ujęto dochody z :  

- opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu  104.546,43 zł  

- opłaty skarbowej  18.423,50 zł  

- opłat eksploatacyjnych  9.072,- zł  

- opłat za umieszczeni urządzeń w pasie drogowym 1.867,55 zł  

- odsetek od nieterminowych  wpłat 1,56 zł  

Zaległości jakie wystąpiły w tym rozdziale w kwocie 4.394,14 zł zostały zabezpieczone 

hipoteką.   

 

W dz. 756 rozdz. 75621   planowane dochody bieŜące wyniosły 2.597.318,- zł a wykonanie 

na koniec roku 2009 wyniosło 2.469.845,70 zł tj.  95,09 % planu.  

Na  zrealizowane dochody tego rozdziału  złoŜyły się:  

- udział gminy podatku dochodowym od osób fizycznych 2.212.466 zł ( niedobór w stosunku 

do planu  221.487 zł )  

- udział  w podatku dochodowym od osób prawnych   257.379,70 zł wykonany w 157 ,55 %  

Udział podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w tak wysokim procencie z uwagi 

na to, Ŝe gmina otrzymała pieniądze  z urzędów skarbowych juŜ po zakończeniu roku   2009  i 

nie miała juŜ moŜliwości dostosowania planów.  

 

W dz. 758, rozdz. 75801 ujęto przekazaną w 100 % subwencję oświatową w kwocie 

6.223.274,- zł . Subwencja roku 2009 była wyŜsza od subwencji roku poprzedniego o 

496.151,-zł .  

 

W dz. 758, rozdz. 75807 wykazano dochody z tytułu subwencji wyrównawczej w kwocie 

3.205.689,- zł . Plan wykonano w 100 %.  

 
W dz. 758, rozdz. 75814 klasyfikowano dochody bieŜące z tytułu odsetek od środków 

zgromadzonych na rachunku bankowym. Zaplanowano uzyskać w skali roku 23.860,- zł . 

Plan wykonano w 115,48 % a  z tego tytułu wpłynęła do budŜetu gminy kwota 27.552,85 zł.  

Ponadplanowe dochody uzyskano dzięki tworzeniu lokat terminowych , z których odsetki są 

znacznie wyŜsze niŜ oprocentowanie rachunku bieŜącego . Na kwotę wykonanych dochodów  

z odsetek złoŜyły się – odsetki z lokat w łącznej kwocie 27.480,30 zł ( jak w tabeli poniŜej )    

                                  - odsetki od środków na rachunku bieŜącym  72,55 zł  
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ZESTAWIENIE LOKAT TERMINOWYCH W ROKU 2009  
Lp. Nr konta Od dnia do dnia kwota odsetki 

      

1 PBS 5150 25.03.09 25.04.09 500 000,00 1 995,89 
2 PBS 5150 25.04.09 25.05.09 500 000,00 1 797,26 
3 PBS 5150 27.05.09 26.06.09 800 000,00 3 057,53 
4 PBS 5150 10.07.09 24.07.09 500 000,00 441,10 
5 PBS 5150 27.07.09 26.09.09 600 000,00 4 331,51 
6 PBS 5150 02.10.09 23.10.09 1 200 000,00 2 209,32 
7 PBS 5150 20.11.09 19.12.09 500 000,00 1 643,84 
8 BPH 5150  17.02.09 24.03.09 300000,00 1216,85 

  Razem:     4 900 000,00 16.693,30  

      

 
FUDUSZ OCHRONY 
ŚRODOWISKA    

Lp. Nr konta Od dnia do dnia kwota Odsetki 

1 FOŚ 25.03.09 25.04.09 380 000,00 1 516,88 
2 FOŚ 25.04.09 25.05.09 380 000,00 1 365,92 
3 FOŚ 25.05.09 25.06.09 380 000,00 1 420,05 
4 FOŚ 25.06.09 24.07.09 380 000,00 1 249,32 
5 FOŚ 24.07.09 23.08.09 380 000,00 1 226,41 
6 FOŚ 24.08.09 25.09.09 380 000,00 1 290,96 
7 FOŚ 02.10.09 23.10.09 390 000,00 718,03 

8 FOŚ 20.11.09 19.12.09 300 000,00 986,30 
9 FOŚ 17.02.09 24.03.09 250000,00 1013,13  

  Razem:     3.220. 000,00 10.787,00 

 

 

W dz. 801, rozdz. 80101  zaplanowano dochody bieŜące w kwocie 118.355,- zł i dochody 

majątkowe w kwocie 1.960,- zł .  Realizacja dochodów  bieŜących wyniosła 112.598,48  zł tj. 

95,14  %  a realizacja dochodów majątkowych pochodzących głownie ze sprzedaŜy zbędnych 

składników majątku 1.943,13 zł  tj. 99,14 % planu    

Na dochody  bieŜące złoŜyły się :  

- wpływy z róŜnych dochodów   237,- zł  

- wpływy ze sprzedaŜy usług  10.925,75 zł  

- odsetki od środków na rachunkach bankowych  2.898,23 zł  

- pienięŜne darowizny( do rad rodziców i sponsorów ) 26.878,75 zł  

- róŜne dochody 71.658,75 zł     

Nie zrealizowano dochodów zaplanowanych w § 0750 w kwocie 300,- zł gdyŜ nie 

wynajmowano pomieszczeń szkolnych . 

  

W dz. 801, rozdz. 80104 zaplanowano dochody  bieŜące w kwocie 99.099,- zł i dochody 

majątkowe w kwocie 310,- zł. Do budŜetu gminy tytułem dochodów bieŜących wpłynęła 

kwota 94.664,36 zł na którą złoŜyły się :  
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- wpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych 350,- zł 

- wpływy z usług 84.417,40 zł ( wpłaty od rodziców )  

-odsetki od środków na rachunkach bankowych   5,71 zł  

- darowizny od komitetów rodzicielskich 3.048,- zł  

- róŜne dochody 6.843,25 zł  

Zrealizowane dochody majątkowe pochodziły ze sprzedaŜy  zbędnych składników 

majątkowych.   

  

   

W dz. 801 , rozdz. 80113 jedynym dochodem bieŜącym były wpływy ze sprzedaŜy usług 

transportowych  zrealizowane w kwocie 55.765,- zł. Uzyskano w tej podziałce klasyfikacyjne 

ponad planowe wpływy , które są spowodowane duŜą liczbą dzieci korzystających z 

odpłatnego dowoŜenia do szkół .  Dochody zrealizowano w 111,53 % .  

 

 
W dz. 852 rozdz. 85212  zaplanowano wyłącznie dochody bieŜące w kwocie 2.191.561,- zł  

które zrealizowano kwotą 2.181.986,42 zł . Plan zrealizowano 99,56 %.  

Główny źródłem dochodów tego rozdziału była dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na 

wypłatę świadczeń rodzinnych której gmina otrzymała 2.178.218,99 zł .  

Ponadto rozdziale tym ujęto dochody  z tytułu spłacanego funduszu alimentacyjnego w 

kwocie 3.706,86 zł oraz odsetki  w kwocie 60,57 zł .  

 

W dz. 852, rozdz. 85213  dochodem była dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na 

opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków . W trakcie roku 2009 zadanie to 

zmieniło charakter z zadania zleconego na zadanie własne . Łączne dochody wyniosły  582,08 

zł. 

 

W dz. 852 rozdz. 85214 gmina zaplanowała dotacje na zadania bieŜące w tym na : 

- wypłatę zasiłków zleconych  w kwocie 7.665,- zł a otrzymano  7.664,93 zł  

- wypłatę zasiłków stanowiące zadania własne 58.000,- zł a otrzymano 57.174,47zł  

Wykonania dochodów nieznacznie mniejsze od kwot planowanych wynikają z faktu zwrotu 

nie wykorzystanych części dotacji.  

 

W dz. 852, rozdz. 85219  zaplanowano dochody bieŜące  w kwocie 46.886,- zł a wykonane 

dochody wyniosły 45.524,73 zł. Na kwotę wykonanych dochodów złoŜyły się następujące 

pozycje :  

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na działalność GOPS w kwocie 38.023,40 zł  

- wpływy z tytułu odpłatności za  media  w kwocie 7.484,97 zł  

- odsetki od środków na rachunku bankowym  GOPS  w kwocie 16,36 zł    

 

W dz. 852, rozdz. 85295 jedynym planowanym dochodem bieŜącym była dotacja Od 

Wojewody Wielkopolskiego na zadania GOPS w zakresie doŜywiania uczniów.  

Planowaną dotację w kwocie 40.000,- zł gmina otrzymała w 100 % .  

 

W dz. 853, rozdz. 85395  zaplanowano dotację rozwojową na realizację programu pod nazwą 

„Angielski szansą na sukces „ z POKL .  Gmina planowała na ten cel następujące dochody :  

- bieŜące w łącznej kwocie  46.486,- zł a wykonanie wyniosło 44.719,39 zł ,  

-   majątkowe w łącznej kwocie 3.500,-z ł  i tyle samo wyniosło wykonanie .  

Otrzymana  przez gminę łączna dotacja na to zadanie wyniosła 48.219,39 zł z czego : 

a) środki pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej wyniosły 40.986,48 zł  
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b) środki pochodzące z budŜetu krajowego wyniosły 7.232,91 zł   

  

  

 

  

w dz. 854, rozdz. 85415 dochody bieŜące w postaci dotacji na wypłatę stypendiów 

socjalnych dla uczniów i tzw.” Wyprawki szkolne „ zaplanowano w kwocie 61.019,- zł .  

Wykonanie dotacji wyniosło 44.686,21 zł , co stanowiło 73,23 % planu.  

Niskie wykonanie dotacji jest  spowodowane tym , Ŝe gmina zwróciła nie wykorzystaną część 

dotacji . Zwrócono do budŜetu Wojewody Wielkopolskiego następujące kwoty  

a) z części dotacji dotyczącej stypendiów socjalnych  79,- zł  

b) z części dotacji dotyczącej wyprawek szkolnych 16.253,79 zł    

 

 

w dz. 900, rozdz. 90002 ustalono plan dochodów bieŜących w kwocie 4.000,- zł.  

W rozdziale ujmowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z energii elektrycznej na 

składowisku odpadów . Do końca roku 2009 wpłynęła  do budŜetu gminy kwota 4.452,06 zł .  

 

W dz. 900, rozdz. 90015 zaplanowano dochody z tytułu uzyskanego przez gminę 

odszkodowania za zniszczone w wyniku wypadku lampy oświetlenia ulicznego.  

Plan dochodów bieŜących ustalono na kwotę 2.600,- zł a  ubezpieczyciel przekazał 

 do budŜetu gminy kwotę  2.590,- zł .  

 

W dz. 900, rozdz. 90020 plan dochodów bieŜących z tytułu  opłat produktowych ustalono  

 w kwocie 1.500,-zł a otrzymano w trakcie roku 2009 kwotę 1.751,02 zł     

 

W dz. 900, rozdz. 90095 przyjęto plan dochodów bieŜących w kwocie 552,- zł i dochodów 

majątkowych w kwocie 300,- zł . Zrealizowano dochody bieŜące w łącznej kwocie 258,64 zł 

a dochody majątkowe ( sprzedaŜ złomu ) w kwocie 120,- zł .   

 

W dz. 921, rozdz. 92109 dochody pochodziły wyłącznie z odpłatności za korzystanie ze 

świetlic wiejskich.  Zaplanowano pozyskać w roku 2009 ogółem 22.600,- zł co zostało 

zrealizowane w kwocie 22.964,83 zł .  

Na sumę wykonanych dochodów bieŜących złoŜyły się :  

- wynajem pomieszczeń na imprezy rodzinne i zakładowe 9.100,- zł  

- odpłatność za ogrzewanie , energię , wodę , zuŜyte w trakcie imprez  13.802,82 zł  

- odsetki do  nieterminowo regulowanych faktur 62,01 zł  .  

Z uwagi na to, Ŝe baza lokalowa świetlic wiejskich w ostatnich latach uległa znacznej 

poprawie dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń są z roku na rok wyŜsze, co przedstawia 

poniŜsze zestawienie .  

Rok    Dochody z sal wiejskich  

2007              13.428,75 zł  

2008              16.793,28 zł  

2009               22.964,83 zł  

 

 

W dz. 926, rozdz. 92601 zaplanowano dochody bieŜące z  wynajmu sal gimnastycznych w 

kwocie 41.100,- zł , których realizacja wyniosła 35.075,- zł.  

Ponadto w  rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe na łączna kwotę 666.000,- zł , 

które gmina otrzymała na budowę kompleksu boisk sportowych realizowanych w ramach 
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programu „ Orlik 2012 „  . W roku 2009 wybudowano w ramach tego programu  boisko w 

Garzynie . Była to druga inwestycja w ramach Orlika na terenie gminy.  

 

 

W dz. 926, rozdz. 92695 zaplanowano dochody bieŜące w postaci dotacji otrzymanej z 

funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 15.000,- zł na realizację 

programu „ Delfinek” polegającego na nauce pływania uczniów szkół  podstawowych . 

Wykonanie z związku z dokonanym zwrotem nie wykorzystanej części dotacji wyniosło 

13.760,-zł. Gmina zwróciła do Ministerstwa Sportu kwotę 1.240,- zł  

  

 

A. Sprawozdanie z umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat naleŜności 

pienięŜnych przypadających jst i jej jednostkom organizacyjnym w roku 2009  

 

 

 
W okresie od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 Wójt Gminy skorzystał z przysługujących 

mu uprawnień w zakresie odraczania i rozkładania na raty podatków i opłat lokalnych .  

W trakcie roku 2009 do Wójta Gminy wpłynęło 37 wniosków  o odroczenie terminów 

płatności podatków  i 6 wniosków o rozłoŜenie na raty zaległości podatkowych .  

Terminy płatności ustalano indywidualnie , zgodnie z moŜliwościami wnioskujących.  

 

 

Na kolejny okres sprawozdawczy odroczono termin płatności  podatku od nieruchomości  na 

łączna kwotę  34,20 zł  

 

Na dzień 31 grudnia 2009  rozłoŜono na raty zaległości w podatkach na łączna kwotę 

6.896,50 zł  w tym:  

- zaległości w podatku od nieruchomości  2. 201,20 zł  

- zaległości w podatku rolnym 2.280,30 zł  

- zaległości w podatku leśnym 281,- zł  

- odsetki na kwotę 2.134,- zł  

 

W roku 2009 Wójt Gminy umorzył w drodze decyzji następujące podatki w łącznej 

kwocie10.369,01  zł  w tym:  

- od nieruchomości 1.898,06 zł   

- podatek rolny  401,95 zł  

- podatek leśny 51,80 zł  

- od środków transportowych 4.885,20 zł   

- odsetki od w/w podatków  3.132,- zł  

Umorzenie podatków kaŜdorazowo wiązało się z tragicznymi sytuacjami jakie zaistniały 

 u podatników  .   

 

 Ogółem w ciągu roku 2009 wystawiono 783 upomnienia i dalej 331 tytułów egzekucyjnych 

oraz 68 wezwań do zapłaty .  
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B. Wyjaśnienie dodatkowe dotyczące dochodów majątkowych w roku     

                        w roku 2009    

 

 
W ogólnej kwocie planowanych dochodów  roku 2009 kwotę .  

 dochody majątkowe  stanowiły tylko  70,80 % planu.  

 Realizacje dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia poniŜsza  tabela :  

 

Klasyfikacja    Plan w złotych  Wykonanie w złotych  

01095 § 0770    300.000,-             0  

70005 § 0760         7.630,-         7.621,20  

70005 § 0770       48.391,-       48.383,01   

80101 § 0870        1.960,-         1.943,13   

80104 § 0870         310,-            309,-   

85395 § 6208        2.975,-         2.975,-   

85395 § 6209           525,-            525,-  

90095 § 0870          300,-             120,-  

92601 § 6300   333.000,-       333.000,-  

92601 § 6330   333.000,-      333.000,-  

Razem  1.028.091 ,-    727.876,34 zł  

      tj. 70,80 %  

 

 

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z tego, Ŝe nie doszło do 

planowanej sprzedaŜy działek w strefie przemysłowej.   
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C. Wyjaśnienie dodatkowe dotyczące otrzymanych w roku 2009 dotacji  

 
I. Dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone i własne  

Rozdz.     §     Plan w złotych  Dotacje otrzymane w 

zł 

01095  2010    533.265,-       533.218,78  

75011  2010      68.300,-          68.300,-  

85212  2010 2.188.011,-     2.178.218,99  

85213  2010           667,-              332,08  

85213  2030           250,-              250,-  

85214  2010        7.665,-           7.664,93  

85214  2030       58.000,-         57.174,47  

85219  2030       38.436,-         38.023,40  

85295  2030       40.000,-         40.000,-  

85415  2030       61.019,-         44.686,21  

92601  6330     333.000,-        333.000,-  

 Razem  3.328.613,-   3.300.868,86   

 

II. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego  na zadania zlecone  
Rozdz.     §     Plan w złotych  Dotacje otrzymane w 

zł 

75101    2010         1.368,-         1.359,39  

75113    2010      12.356,-      12.219,41  

 Razem      13.724,-      13.578,80  

 

III. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego   na zadania własne   
Rozdz.     §     Plan w złotych  Dotacje otrzymane w 

zł 

92601   6300      333.000,-     333.000,-  

 

IV. Dotacje rozwojowe z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu  

           na realizacje programów z udziałem środków unijnych – POKL   
Rozdz.     §     Plan w złotych  Dotacje otrzymane w 

zł 

85395     2008        39.513,10     38.011,48   

85395   2009           6.972,90      6.707,91 

85395   6208          2.975,-      2.975,-  

85395    6209             525,-         525,-  

 Razem        49.986,-      48.219,39  
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D . Realizacja innych zadań w roku 2009  

 

 

W zakresie wydawania dowodów osobistych  

W roku 2009  gmina wydawała mieszkańcom dowody osobiste  oraz pobierała za ich 

wydanie kwotę 30,- zł. 

Z powyŜszej kwoty 95 % przekazywano do budŜetu  państwa  a 5 % stanowiło dochody 

budŜetu gminy.  

Ogółem w trakcie roku 2009 gmina przekazała do budŜetu państwa kwotę 10.261,90 zł a 

w budŜecie gminy pozostała kwota 540,10 zł  

 

 

W zakresie wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu 

alimentacyjnego     

 
NaleŜności gminy Krzemieniewo na dzień 31.12.2009 z w/w tytuły wyniosły 63.478,17 zł 

. W trakcie roku 2009 komornicy sadowi wyegzekwowali od dłuŜników alimentacyjnych  

kwotę 4.739,40  zł z czego   

- kwotę 2.892,88 zł  zwrócono do budŜetu państwa  


