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1. Informacja o realizacja dochodów budżetu gminy Krzemieniewo w  I półroczu 

2014   z wyjaśnieniem działów ,w których wykonanie znacząco odbiega od 50% 

planu.  

 

 
Planowane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2014,  zgodnie z § 1 ust.1 uchwały budżetowej  określono  

na poziomie  22.639.363 zł. Do końca I półrocza 2014 zrealizowano dochody w kwocie 12.661.907,76 zł  tj. 

55,93 % planu .  

 

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli :  

dział Skrócona nazwa  Plan w złotych 

na 30.06.2014  

Wykonanie w zł  % realizacji 

planu  

010 Rolnictwo 1.202.397,67 981.225,67 81,61 

020 Leśnictwo 5.600,00 722,41 12,90 

600 Transport 159.345,69 159.344,92 99,99 

630 Turystyka  3.210,26 2.094,79 65,25 

700 Gosp. Mieszkaniowa  168.767,00 60.647,84 35,94 

750 Administracja publiczna  83.559,00 40.592,59 48,58 

751  Urzędy naczelnych organów  14.099,00 13.280,40 94,19 

754 Bezpieczeństwo publiczne ….  740,00 0 0 

756  Dochody od osób …. 7.252.379,00 3.534.120,84 48,73 

758 Różne rozliczenia  10.583.776,44 6.029.889,20 56,97 

801 Oświata  575.325,00 288.261,68 50,10 

852 Pomoc społeczna  2.337.202,00 1.464.364,67 62,65 

854 Edukacyjna opieka … 21.911,00 21.911,00 100,00 

900 Gosp. Komunalna  168.500,00 32.485,96 19,28 

921 Kultura  38.100,00 18.164,85 47,68 

926 Kultura fizyczna i sport 24.450,94 14.800,94 60,53 

 razem 22.639.363,00 12.661.907,76 55,93 

 

 

   

Dział   010-Rolnictwo – wykonanie  81,61 % planu .  
Na sumę  wykonanych dochodów złożyły się :  

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego  na zwrot akcyzy  w kwocie 552.432,36 zł  

- środki  na  budowę kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach w kwocie 427.215,53 zł 

-  dochody  z tytuły  odpłatności mieszkańców za ścieki w kwocie 1.575,95 zł  

- odsetki od nieterminowo płaconych faktur za ścieki w kwocie 1,83zł   

Wysoki wskaźnik  jest efektem uzyskania od Wojewody Wielkopolskiego  dotacji  wypłatę akcyzy producentom 

rolnym w kwocie planowanej i otrzymania większości środków na  finansowanie inwestycji kanalizacyjnej.  

 

Dział 020 –Leśnictwo – wykonanie 12,90 %planu   

W trakcie I półrocza 2013 do budżetu wpłynęła kwota 722,41 zł,  z czego za 

- dzierżawę  obwodu łowieckiego  kwota  637,41 zł  

-  za sprzedaż  drewna z lasów gminnych    85 zł. 

Dochody w tym dziale od lat realizowane są w większości w III kwartale roku , stąd ich wykonanie na 

30.06.2014 znacząco odbiega od wskaźnika  upływu czasu .      

 

 

 

W dziale 600 – transport i łączność  -wykonanie 99,99 % planu 

Do budżetu gminy wpłynęła kwota 159.345,69 zł . Na sumę wykonanych dochodów złożyły się  

- odszkodowanie od ubezpieczyciela  za zniszczone przystanki  autobusowe w kwocie 1.799,92 zł  

- środki unijne stanowiące refundacje poniesionych w roku poprzednim wydatków na budowę ścieżki rowerowej 

Garzyn-Zbytki w kwocie 157.545 zł, które zdecydowały o wysokim wykonaniu dochodów.   
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Dział 630- Turystyka –wykonanie 65,25 % planu  

 

Uzyskano dochód w łącznej kwocie 2.094,79 zł .  

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat pobieranych na terenie kąpieliska w Górznie.  

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się następujące kwoty:  

- wpływy od mieszkańców na poczet czynności polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa imprezy masowej 

( rajdu rowerowego ) w kwocie 1.625 zł ( 325 uczestników) 

- zwrot dotacji udzielonej stowarzyszeniu w roku poprzednim w kwocie 0,26zł  

- opłaty za media na kąpielisku w Górznie 465,48 zł 

-odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 4,05 zł. 

Decydujący wpływ na wskaźnik realizacji dochodów miały wpłaty na imprezę rowerową, które uzyskano  

w kwocie zbliżonej do planu.   

 

 

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 35,94 % planu 

W dziale tym zaplanowano pozyskanie dochodów z tytułu dzierżaw, czynszów, oraz dochodów majątkowych ze 

sprzedaży majątku gminy łącznej kwocie 168.767,00 zł.  

Do końca I półrocza 2014 r. zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły  60.647,84 zł.  

Na sumę zrealizowanych dochodów złożyły się  

- opłaty  za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 2.658,31 zł.  

Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie nie wystąpiły.        

 

-  dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 31.476,51 zł .  

(Zaległości w uiszczeniu opłat miały 2 osoby. Łączna wartość zaległości wyniosła 442,00 zł . 

Zaległości  uregulowano w pierwszej połowie lipca. )  

 

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 489,20 zł ,  

- raty za mieszkania sprzedawane w latach poprzednich w kwocie 1.887,48 zł  

-opłat za media wykorzystywane do zasilania wieży telefonii komórkowej przez firmę Centertel w kwocie 

1.095,05 zł . 

- odsetki od nieterminowo regulowanych opłat w kwocie 255,29  zł , 

- zwrot wartości polis za ubezpieczenie majątku jednostek budżetowych w kwocie 22.786 zł.  
Dochody wykonano w stopniu niższym z uwagi na to, że w § 0750 planowano wpływy z dzierżawy sieci 

kanalizacyjnej od dnia 01 maja 2014 a faktyczne podpisanie umowy dzierżawy nastąpiło dopiero 01 lipca 2014.  

 

W dziale  750 – administracja publiczna  - wykonanie 48,58% planu    
Suma zrealizowanych dochodów wyniosła 40.592,59 i złożyły się na nią następujące pozycje   

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej 34.152 zł . 

- dochody gminy z tytułu udzielania informacji adresowych w kwocie 15,50 zł  

  - dochody z tytułu refakturowanych usług za media w kwocie 6.183,78 zł 

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za pobór podatków w kwocie 241,31 zł .  

  

Dział  751 -  urzędy naczelnych organów władzy –wykonanie 94,19 % 

 Gmina otrzymała dotację przyznaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców 

w kwocie 720 zł oraz  na przeprowadzenie wyborów do europarlamentu 12.560,40 zł.  

Dotacja na wybory do europarlamentu zawyżyła wskaźnik realizacji dochodów.  

 

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne …-wykonanie 0 

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 740 zł tytułem odszkodowania, za skradzione mienie. Sprawa 

skierowana jest do egzekucji przez komornika sądowego w Gostyniu ale jak na razie egzekucja okazała się  

bezskuteczna.  

 

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –wykonanie 48,73 % planu 

W I półroczu 2014 r. zrealizowano dochody w łącznej kwocie 3.534.120,84 zł  

W dziale tym klasyfikowane są wszystkie podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób 

fizycznych. Największym źródłem dochodów był udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, 

który zrealizowano na poziomie 44,29 % uzyskując do budżetu gminy kwotę 1.538.098 zł  
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Drugim pod względem wielkości źródłem dochodów był podatek od nieruchomości . 

Wpływy z tego tytułu wyniosły 1.238.898,89 zł .  

Zaległości w podatku od nieruchomości  na dzień 30.06 .2014 wyniosły100.313,45 zł   
(w porównaniu z rokiem poprzednim są niższe o 15.996,39 zł )  

w tym  

- od firm 38.858,70 zł ( Zaległość dotyczy 14 podatników i w całości zostały uregulowane w pierwszych dniach lipca br.)  

- od osób fizycznych 61.454,75zł. ( zaległości dotyczą 173 podatników. Wysokość zaległości poszczególnych podatników mieści się 

w przedziale od 1zł do 8.246 zł. Do dnia sporządzania informacji opisowej uregulowano kwotę 1.933,57 zł)  

Wszystkie zaległe podatki zostały skierowane do egzekucji przez komorników urzędów skarbowych wg 

właściwości.   

 

Wpływy z  podatku rolnego  wyniosły 290.742,70 zł. Zaległości w tym podatku na dzień 30.06.2014 wyniosły 

38.754,81 zł. ( Z zapłatą podatku zalegało 83 podatników. Do dnia sporządzani informacji opisowej uregulowano 22.272,67 zł ). 

 Na pozostałe nieuregulowane podatki wystawiono tytułu egzekucyjne.)  

 

Do końca I półrocza 2014 uzyskano wpływy z podatku leśnego w kwocie 20.442 zł.  
(Zaległości w podatku leśnym wyniosły 2.747,53 zł, z czego w pierwszych dniach lipca uregulowano1.548,73 zł. Na zaległe podatki 

wystawiono tytułu egzekucyjne ). 

 

 

 

Z podatku do środków transportowych osiągnięto dochody w kwocie 53.127 zł. 
( Suma zaległości w podatku od środków transportowych dotyczy 3 podatników – osób fizycznych i wynosi 695 zł.  W miesiącu lipcu 
uregulowano zaległości w kwocie 660 zł ).  

 

Ponadto dochodami tego działu były następujące pozycje   

- z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 1.474 zł 

- podatek od czynności cywilno-prawnych  65.402 zł 

- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień  3.129,35zł  

- podatek od spadków i darowizn  26.996,26 zł  

- opłata targowa 1.092zł  

- z opłaty skarbowej  7.412 zł 

- z opłaty eksploatacyjnej 9.879 zł 

- z koncesji alkoholowych  76.122,83 zł 

- z innych opłat ( za zajęcie i umieszczenie w pasie drogowym ) 8.692,55 zł 

- z udziału w  podatku od osób prawnych 187.161,49 zł   

- z odsetek  5.450,77 zł ( łączne w całym dziale).  

 

Ogółem w trakcie I półrocza  roku 2014  celem wyegzekwowania należności gminy  wysłano do 

podatników 419  upomnień i 36  wezwań  do zapłaty.   

W związku z brakiem wpłat wystawiono  160 tytułów  egzekucyjnych.   

 

W związku z podjęciem przez Radę Gminy decyzji o obniżeniu stawek w podatku do nieruchomości i od 

środków transportowych, podatki płacone przez mieszkańców gminy Krzemieniewo były niższe od podatków, 

które mogły trafić do budżetu.  

Skutkiem obniżenia stawek podatkowych do budżetu gminy w I półroczu 2014 nie trafiła kwota  318.529,57 zł  

w tym :  

- skutek obniżenia podatku od nieruchomości  272.107,02 zł  

- skutek obniżenia podatku od środków transportowych  46.422,55 zł  

 

Dział 758 – różne rozliczenia  -wykonanie 56,97% planu 

 

W dziale tym ujęto dochody z subwencji otrzymywanej z budżetu państwa. 

 Łącznie do dnia 30.06.2014  otrzymano   

- z części oświatowej 4.204.392 zł tj. 61,53% planu 

- z części wyrównawczej 1.811.082 zł tj.50 % planu  

Wszystkie subwencje trafiły do budżetu gminy terminowo i zgodnie z harmonogramem ich przekazywania.  

Na dochody tego działu złożyły się także odsetki od środków na rachunku bankowym gminy w kwocie 

14.415,20 zł.  
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Dział  801 – Oświata i wychowanie –wykonanie 50,10 % planu   

 Suma zrealizowanych dochodów wyniosła 288.261,68 zł.  

 Największym dochodem tego działu była dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z 

zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie  192.070 zł ( suma §§ 2030 w rodz. 80103 i 80104 )  

 Oraz odpłatność za przedszkola w rozdz. 80104 w § 0830 w kwocie  44.554 zł.  

Dochody z odpłatnego dowożenia uczniów do szkół wyniosły  27.636,30 zł.  

Pozostałe dochody działu oświata to :  

- dochody wynajmu pomieszczeń   7.532 zł ( § 0750 )  

- wpływy z pozostałych usług w szkołach  8017,32 zł ( § 0830 )  

- darowizny 3.579,45zł (§ 0960 )  

- różne dochody  4.219,61 zł ( § 0970 )  

- różne opłaty  44 zł ( § 0690) 

- dochody ze sprzedaży zbędnego majątku 609 zł (§ 0870)  

 

Dział  852 –pomoc społeczna –wykonanie 62,65 % planu  

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 1.464.364,67 zł  

 Głównym źródłem dochodów tego działu są dotacje, które gmina otrzymuje od Wojewody Wielkopolskiego na 

zadania realizowane przez GOPS.  

Łącznie tytułem dotacji gmina wpłynęła do budżetu gminy kwota 1.458.059,01 zł. (suma §§ 2010, 2030 )  

Wszystkie dotacje spływały do budżetu terminowo, dzięki czemu zachowano płynność finansową wydatków 

realizowanych w tym dziale.    

Poza dotacjami dochodem tego działu były również  

- wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 5.361zł  

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 6,90zł  

- wynagrodzenie płatnika w kwocie 45 zł  

- odpłatność za usługi opiekuńcze 890 zł  

-różne dochody 2,76 zł   

Wysoki wskaźnik realizacji dochodów uzyskano w wyniku przekazania w całości dotacji na zadania z zakresu 

wsparcia rodziny, oraz większości dotacji na wypłatę zasiłków.   

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –wykonanie 100 % planu 

Suma wykonanych dochodów wyniosła  21.911 zł i w całości stanowiła dotację od Wojewody Wielkopolskiego 

na wypłatę stypendiów socjalnych.  

 

Dział 900- gospodarka komunalna – wykonanie 19,28 % planu  

Zaplanowano pozyskać w trakcie roku dochody w kwocie 168.500,- zł z czego do dnia  30.06.2014 

zrealizowano  kwotę  32.485,96 zł.  

Na zrealizowane dochody złożyły się następujące wpływy  

-  kwota 15.948,84 zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłat za korzystanie 

  ze środowiska  

- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony słup oświetleniowy 1.900 zł  

- odszkodowanie od ubezpieczyciela za skradzione zapasy magazynowe w kwocie 6.000 zł  

- zwrot nadpłaty ustalonej przez zakład energetyczny za lata poprzednie w kwocie 8.637,12 zł. 

 

Niski wskaźnik wykonania dochodów jest spowodowany brakiem realizacji zaplanowanej wpłaty do budżetu z 

tytułu rozliczenia inwestycji z lat poprzednich. Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami z MZO w Lesznie 

które w latach 2006-2011 prowadziło rekultywację gminnych składowisk, gminie Krzemieniewo po rozliczeniu 

inwestycji powinien należeć się zwrot przekazanej na ten cel dotacji w kwocie około  100.000 zł. Kwota ta 

została przyjęta w planie dochodów roku 2014. 

W miesiącu lipcu skierowano pisemne zapytanie do MZO w Lesznie o możliwy termin rozliczenia tej 

inwestycji. 

 

 

Dział  921-  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 47,68 % planu 

 W dziale tym zaplanowano wyłącznie dochody bieżące w kwocie 38.100 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2013 

pozyskano 

- z wynajmu świetlic wiejskich   kwotę 15.035zł ( wzrost w porównaniu z dniem 30.06.2013 o 6.222zł ) 

- z opłat za media kwotę 3.129,85 zł. 
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Zrealizowane dochody z wynajmu poszczególnych świetlic wiejskich przedstawia poniższa tabelka  

Lp  Sala wiejska  Kwota zrealizowanych 

dochodów w złotych     
30.06.2013   

na 

30.06.2014  

1 Pawłowice  2.361,60    2.350,00 

2 Garzyn 2.214,-   2.805,00 

3 Belęcin Nowy  984,-   1.430,00 

4 Mierzejewo  984,-   2.425,00 

5 Oporówko  885,60   1.390,00 

6 Lubonia 885,60    1.350,00 

7 Górzno 227,60  1.346,00 

8 Kociugi 147,60  300,00 

9 Karchowo  123,-  1.639,00 

 Razem z wynajmu  8.813,-    15.035,00 

 

 

Dział  926 - kultura fizyczna i sport  -wykonanie 60,53 % planu 

Suma zrealizowanych w I półroczu dochodów wyniosła 14.800,94 zł i złożyły się na nią następujące pozycje  

- dochód z wynajmu hal sportowych w kwocie 14.500 zł, 

- zwrot dotacji przyznanych klubom sportowym za rok poprzedni w kwocie 300,94 zł. 

   

Wysokie wykonanie dochodów jest spowodowany częstym wykorzystywaniem obiektów sportowych.  
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2.  Sprawozdanie z umarzania . odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych  

przypadających jst i jej jednostkom organizacyjnym wI półroczu 2014r.  

 

Od dnia 01 stycznia 2014 do dnia 30.06.2014   Wójt Gminy skorzystał z przysługujących mu uprawnień w 

zakresie odraczania i rozkładania na raty podatków i opłat lokalnych.  

Ogółem w trakcie półrocza do Wójta Gminy wpłynęło 5 wniosków o odroczenie terminu płatności 

podatków i 1 wniosek o rozłożenie na raty.   

 

Terminy płatności dla osób wnioskujących o odraczanie terminów płatności ustalono indywidualnie, 

zgodnie z możliwościami finansowymi podatników. 

Wszystkie odroczenia i rozłożenia na raty dotyczą opłat uiszczanych przez osoby fizyczne.  

Wszystkie złożone wnioski zostały załatwione pozytywnie.  

 

 

Ogólna wartość podatków odroczonych i rozłożonych na raty w I półroczu 2014 i decyzji wydanych 

 w latach poprzednich  wynosi łącznie 62.223,92 zł w tym  

- w podatku od nieruchomości   6.421,50 zł  

- w podatku rolnym 18.375,04 zł  

- w podatku leśnym 215,18 zł . 

- w podatku do spadków i darowizn 34.168,83 zł  

- odsetki podatkowe i opłata prolongacyjna 3.043,37 zł   
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2a ) sprawozdanie z realizacji dochodów majątkowych gminy Krzemieniewo  

          w  I półroczu 2014. 

Na dzień 30 czerwca  2014 roku plan dochodów majątkowych ustalono na poziomie  

903.050,20 zł  z czego zrealizowano  587.746,21 zł , co stanowi 65,08 % planu.  

Źródła pochodzenia dochodów majątkowych oraz ich ujęcie w budżecie gminy przedstawia poniższa tabela  

 

Klasyfikacja  Źródło dochodów  Plan na 30.06.2014 

w zł  

Wykonanie na 

30.06.2014 w zł  

  % realizacji 

planu  

01010 § 6207 Dotacje celowe w 

ramach programów 

finansowanych z 

udziałem środków 

europejskich……  

618.894,51 427.215,53 69,03 

60016 § 6208 Dotacje celowe w 

ramach programów 

finansowanych z 

udziałem środków 

europejskich…… 

157.545,69 157.545,00 99,99 

70005 § 0760  Przekształcenie   

prawa wieczystego 

użytkowania w 

prawo własności  

510,00 489,20 zł 95,92 

70005 § 0770  Wpływy  ze 

sprzedaży 

nieruchomości  

24.421,00 1.887,48 7,73 

80101 § 0870  Sprzedaż 

składników 

majątkowych  

179,00 609,00 340,22 

90002 § 6660  Wpływy ze 

zwrotów dotacji 

oraz płatności … 

100.000,00 0 0 

90095 § 0870 Sprzedaż 

składników 

majątkowych 

1.500,00 0 0 

Razem   903.050,20 587.746,21     65,08 %  

 

 

Zrealizowane dochody majątkowe stanowiły 4,64 % sumy wszystkich zrealizowanych do półrocza 

dochodów budżetu gminy.  
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2b ) sprawozdanie z realizacji otrzymanych przez gminę  Krzemieniewo dotacji na zadania zlecone do 

dnia 30.06.2014 .   

 

W postanowieniach uchwały budżetowej w § 1 ust.2 pkt.1 oraz w załączniku nr 2  

do uchwały budżetowej ustalono plan dla dotacji na zadania zlecone w kwocie  2.894.915,36 zł.     

     Otrzymane kwoty dotacji przedstawiono poniżej  

 

Otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego  

Klasyfikacja  Plan w złotych  Wykonanie w złotych   

01095 § 2010  552.432,36 552.432,36 

75011 § 2010  70.349,00 34.152,00 

85212 § 2010  2.183.688,00 1.369.500,00  

85213 § 2010  9.493,00 3.230,00  

85215 § 2010 1.831,00 473,01 

85219 § 2010 1.200,00 1.200,00 

85228 § 2010  10.500,00  4.000,00  

85295 § 2010  51.323,00 31.267,00 

Razem dotacje na zadania  

zlecone  

2.880.816,36 1.996.254,37  

tj.69,29 % planu  

 
 

 
 

Otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego  

Klasyfikacja  Plan w złotych  Wykonanie w złotych   

75101 § 2010  1.440,00 720,00 

75113 § 2010 12.659,00  12.560,40 

Razem zadania zlecone  14.099,00  13.280,40   

tj. 94,19 % planu  
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2c) sprawozdanie z otrzymanych w pierwszym półroczu 2014 roku dotacji i środków zewnętrznych na 

realizację zadań finansowanych w udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach 

publicznych   

 

W postanowieniach uchwały budżetowej  w § 1 ust.2 pkt.2  oraz w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej 

określono   plan dla dotacji  i środków zewnętrznych na realizację zadań finansowanych z udziałem 

środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp kwocie 778.940,20 zł. Do dnia 30.06.2014  budżet 

gminy zasilony został środkami na realizację projektów w kwocie  584.760,53 zł .  

Otrzymane kwoty dotacji przedstawiono poniżej  

 

 

Lp.  Klasyfikacja  Plan w złotych  Wykonanie w złotych   

1 01010  § 6207  618.894,51 427.215,53  

2 60016 § 6208 157.545,69   157.545,00  

3 75095 § 2315 2.082,00 0  

4 75095-2316 418,00 0 

 Razem  dotacje  778.940,20                     584.760,53    tj. 75,07  %  

 

 

 Dotacje wykazane w tabeli gmina otrzymała na 

  

 w poz. 1 – na budowę kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach   

 

w poz. 2  - refundacja wydatków poniesionych w roku 2013 na budowę ścieżki rowerowej Garzyn-Zbytki   

 

w poz. 3  i 4 – planowane jest otrzymanie środków na realizacje programu OFAL w łącznej kwocie 2.500 zł  

 


