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              Uzasadnienie do planowanych dochodów budżetu gminy 

                               w  roku 2015 

tj. załącznika Nr 1 do projektu uchwały budżetowej  

 

 

          Dochody roku 2015 zaplanowano w łącznej kwocie 22.333.600 zł. 

          W tym - dochody bieżące w kwocie 21.395.719,15 zł  

                      - dochody majątkowe w kwocie 937.880,85 zł  

          Oszacowania dochodów dokonano w sposób niżej opisany  

 
W  dz. 010 Rolnictwo  - plan  2.530 zł  
  Na zaplanowaną sumę dochodów składają się  

   -  W  § 0830  kwota   2.500,- zł z tytułu  opłat za ścieki od mieszkańców.  

       Do gminnej oczyszczalni działającej  przy Urzędzie Gminy podłączonych jest  5 

gospodarstw  domowych , które są systematycznie obciążane za ścieki. 

   -  w §  0920 zaplanowano odsetki od nieterminowo uiszczanych opłat za ścieki  w kwocie 

30,- zł. 

 Dochody wyliczono na bazie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 

2014.   

  

 

 

W dz. 020 Leśnictwo – plan 5.600 zł  
 W tym: - § 0750 – kwota 3.600 zł z dzierżawy polnych obwodów łowieckich. Podstawą 

przyjęcia planu jest umowa z dnia 27 marca 2007 zawarta pomiędzy Starostą Leszczyńskim a 

kołem łowieckim „DROP” działającym na terenie gminy Krzemieniewo. Umowa obowiązuje 

do dnia 31 marca 2017.   

   

- W § 0840 zaplanowano dochody w kwocie 2.000,- zł ze sprzedaży drewna z lasów 

gminnych. Kwotę zaplanowano na bazie planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2014. 

 

w dz. 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę  - plan 688.549,15zł  
Wymienione dochody pochodzić będą z dotacji, którą gmina otrzyma po rozliczeniu 

inwestycji – budowy stacji uzdatniania wody w Mierzejewie. Kwota zagwarantowana jest 

umową podpisaną z dniu 06.08.2014  Nr  00103-6921-UM1500049/13. Umowa  zapewnia 

dofinansowanie  75% poniesionych  kosztów kwalifikowalnych.   

  

 

W  dziale 630  turystyka – plan 3.220 zł  

 Oszacowania dochodów dokonano w sposób następujący 
w rozdz. 63003- zadania z zakresu upowszechniania turystyki  

 w § 0970 kwota 1.700zł  -  wpłaty od mieszkańców  na poczet kosztów zabezpieczenia imprezy 

masowej (rajd rowerowy)  .  

wyliczenia dokonano przyjmując, że w imprezie  średnio każdego roku uczestniczy około  340  osób x 

5 zł od osoby  = 1.700 zł  
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w rozdz. 63095  

  - w § 0830  kwota 1500,- zł  z tytułu opłat za wodę i energię elektryczna pobieraną na 

kąpielisku w Górznie .  

-  w § 0920 kwota 20,- zł tytułu odsetek od nieterminowo  regulowanych opłat .   

Wszystkie w/w kwoty zaplanowano na poziomie wykonanych dochodów roku 2014.   

 

W dziale 700  Gospodarka mieszkaniowa  - plan w kwocie 179.573 zł  
Na dochody działu   składają się : 

1) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyliczone na podstawie posiadanych przez 

Urząd  Gminy dokumentów w kwocie 2.663 zł – 53 wieczystych użytkowników  

( § 0470 )  

2)  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   ( § 0750 )   w kwocie 

124.000 zł, które wyliczono  na podstawie  podpisanych  , niżej wymienionych umów 

wyliczonych  w skali roku    

Umowa 1-  4.344 zł 

umowa 2-    3.000 zł 

umowa 3 –    734,16zł  

umowa 4-  92.807,88 zł 

umowa 5-    3.600 zł 

umowa 6 –  5.303,88 zł 

umowa 7-    1.168,57 zł 

umowa 8-    2.546,10 zł  

umowa 9 –       17,72 zł  

      + wzrost o wskaźnik inflacji  542,71 zł  

 

    czynsze za lokale mieszkalne  

      najemca A- 1.698,96 zł  

      najemca B- 1.698,96 zł 

      najemca C-    275,52 zł  

      

     czynsze za garaże  6 najemców x 960 zł rocznie =5.760 zł  

     dzierżawy gruntów gminnych 13 dzierżawców – łączna kwota 501,54 zł  

      

3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  

kwocie 2.000 ,- zł.(§ 0760 ) wyliczone jak niżej :  

- prognozowana liczba przekształceń 3 działki x średnia wpłata 500,- zł = 1.500,- zł  

- ustalona decyzją opłata  roczna za przekształcenie dokonane w roku 2010 – rata w 

kwocie 489,20  zł  

   

4) wpływy ze sprzedaży nieruchomości ( działek budowlanych i lokali)  w kwocie 

13.200,- zł  ( § 0770 ) . Na etapie projektu budżetu nie planuje się innych dochodów ze 

sprzedaży majątku gminy.  W celu zachowania zasady ostrożności planowania budżetu 

zamierza się ewentualne dochody  z tego tytułu  systematycznie  wprowadzać do planu   

dochodów i wydatków budżetu .  

Na zaplanowaną  kwotę 13.200  składają się raty za sprzedane w latach ubiegłych lokale 

w Nowym Belęcinie i Krzemieniewie.  
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5) w § 0830 wpływy z usług  zaplanowano kwotę 6.500 zł z tytułu odpłatności za media. 

Kwotę oszacowano na podstawie uzyskiwanych wpływów w roku 2014. 

       6) odsetki od ratalnej sprzedaży mieszkań i  nieterminowo regulowanych opłat 

czynszowych ustalono w  kwocie 1.210,- zł  ( § 0920 )  

            Odsetki od ratalnej sprzedaży mieszkań o których mowa w pkt.4  ustalono na 

podstawie zapisów w aktach notarialnych. 

7) w § 0970 zaplanowano kwotę 30.000 zł  tytułem  dochodów pozyskanych od jednostek  za 

ubezpieczenie majątku gminy .     

 
W dziale 750 administracja publiczna  - plan  83.559 zł  
  

- W rozdz. 75011 w § 2010 zaplanowano dotację w kwocie 70.349 zł na zadania z zakresu 

administracji rządowej. Kwota dotacji potwierdzona jest pismem Wojewody 

Wielkopolskiego  Nr FB-I.3110.5.2014.3  z dnia 21.10.2014. 

  Kwota dotacji  na rok 2015 zł jest na poziomie dotacji otrzymywanej w roku 2014.  

      - W § 2360 zaplanowano dochody gminy z tytułu opłat za udzielenie informacji 

adresowej w kwocie 100- zł.   

    -  W rozdz. 75023 w § 0830  zaplanowano wpływy z usług w kwocie 10.000,- zł ( zwroty 

za telefony i media ). Planowane dochody zostały utrzymane na poziomie wykonanych 

dochodów roku 2014. 

    - W § 0920 zaplanowano 10 zł z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych opłat.   

    - w§ 0970 zaplanowano kwotę 600 zł pochodzącą z wynagrodzeń płatnika ( UG ) za pobór 

podatków na rzecz urzędu skarbowego w Lesznie. 

 

   W rozdz. 75095 zaplanowano łączne dochody w kwocie 2.500 zł  z tytułu dotacji celowej , 

którą gmina pozyska w związku z przystąpieniem do realizacji programu OFAL.  

Kwota wynika z zawartej w dniu 30.04.2014 roku umowy pomiędzy gminą a Miastem 

Leszno Nr PR042.3.65 dotyczącej zasad przekazywania i rozliczania dotacji. 

 

 

     W dziale  751 Urzędy naczelnych organów władzy …- plan 1.440,- zł  
           Jedyną planowaną pozycją jest dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru  

         wyborców w § 2010  w  kwocie  1.440 ,- zł  

Kwota dotacji potwierdzona jest pismem z Krajowego Biura Wyborczego  Delegatury 

w Lesznie  nr.DLS.3101-20/14 z dnia 23.10.2014. 

Kwot dotacja przyznanej gminie na rok 2015 jest równa dotacji otrzymanej w roku 

2014.    

 

    w dziale 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –   740 zł . 
W §0570 planuje się otrzymanie zasądzonej na rzecz gminy kwoty 640 za kradzież 

paliwa w remizie OSP w latach poprzednich. Kwota potwierdzona jest wyrokiem 

sądowym, który do chwili sporządzania projektu budżetu nie został wyegzekwowany 

przez Komornika Sądowego w Gostyniu.  

W§ 0920 zaplanowano pozyskanie odsetek od w/w kary w kwocie 100 zł.  
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W dziale 756 dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych 

jednostek ….. – plan 7.301.869  zł  
Dochody tego działu sklasyfikowane są w niżej wymienionych rozdziałach 

klasyfikacji budżetowej  

 

W  rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego – plan 7.000 zł  

W § 0350 zaplanowano dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty 

podatkowej . Przyjęto plan w  kwocie  7.000 zł  

Dochody te  realizuje  Urząd  Skarbowy w Lesznie.   

Przyjęte w projekcie budżetu kwoty są szacowane na poziomie planowanych  

wpływów w roku 2014. 

 Urzędy skarbowe nie zawiadamiają gminy o planowanych dochodach.  

 

 

Rozdział 75615 i 75616 – plan ogółem 3.390.344 zł  

Obejmują wpływy z podatków rolnego, leśnego , od czynności cywilno- prawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych  oraz innych jednostek 

organizacyjnych . 

Główne wpływy podatkowe to  

Rozdz.    75615   75616  Łącznie  
Podatek od 

nieruchomości  

1.100.000,- 1.370.000,- 2.470.000,- 

Podatek rolny  54.190,- 558.000,- 612.190,- 
Podatek leśny  33.505,- 12.021,- 45.526,-  
Podatek od środków 

transportowych  

24.565,- 76.963,- 101.528,- 

Od spadków i 

darowizn  

0 10.000,- 10.000,-  

Od czynności 

cywilnoprawnych  

2.000,- 130.000,- 132.000,-  

Wpływy z różnych 

opłat  

100,- 5.000,- 5.100,-  

Odsetki  1.000,-  10.000,- 11.000,-  
Opłata targowa   3.000,- 3.000,-  
Razem  1.215.360,- 2.174.984,- 3.390.344 
 Rada Gminy nie podjęła nowych uchwał określających stawki podatku od nieruchomości i 

podatku od środków transportowych  na rok 2015.      

Wobec powyższego zgodnie z art.20 a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 

2014 poz. 849 ze zmianami ) w roku 2015 obowiązywać będą na terenie gminy stawki z roku 

2014 określone niżej wymienionymi uchwałami  

- Nr XXXI/171/2013  z dnia 24 października 2013  w sprawie stawek   podatku od 

nieruchomości  ,  

- Nr XXXI/172 /2013 z dnia 24 października 2013 w sprawie stawek podatku od 

środków transportowych ,  

 

Podatek rolny na rok 2015 wyliczono przyjmując maksymalną cenę skupu żyta , określoną 

komunikatem prezesa GUS z dnia 20.10.2014 w wysokości 61,37 zł za 1dt. Podatek rolny w 

roku 2015 będzie wynosił z 1 ha przeliczeniowego równowartość  2,5 q żyta co stanowi 

kwotę  153,42 zł. Będzie niższy od podatku roku 2014 o 19,78 zł z 1 ha przeliczeniowego.  
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Od wyliczonego podatku rolnego odliczono udzielone w latach wcześniejszych ulgi 

inwestycyjne  

W rozdz. 75615 w łącznej kwocie 624.21,61 zł ( 1 podatnik )  

W rozdz. 75616 w łącznej kwocie 39.229 zł ( 31 podatników )                       

 

Podatek leśny  wyliczono posługując się ceną 1m3 drewna   w wysokości 188, 85  zł    
 Cena przyjęta do wyliczeń  wynika z  komunikatu prezesa GUS z dnia 20.10.2014. 

             Podatek leśny z  1 ha lasu  wynosi 0,220 m³ tj. 41,54 zł  a planowane  łączne dochody 

gminy  z tego tytułu powinny wynieść 45.526  zł  

 

 

Podatek od spadków i darowizn § 0360  jest trudny do oszacowania z uwagi na to, 

że nie wiadomo , ile może zaistnieć w trakcie roku czynności podlegających temu 

podatkowi.  

Wobec powyższego przyjęto  w planowaniu kwotę 10.000,- zł. Do wyliczenia 

wykorzystano decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesznie, który rozłożył 

podatnikom płatność tego podatku na raty.  

 

 

 Podatek od czynności cywilno- prawnych  § 0500  realizowany jest przez urzędy 

skarbowe .  W obydwu rozdziałach klasyfikacji budżetowej  planuje się uzyskać 

dochody w ogólnej  kwocie 132.000zł . 

Oszacowania dokonano  na bazie wykonania  średnich wpływów z dwóch lat 

budżetowych  . 

Urzędy skarbowe nie informują gminy o planowanych dochodach.  

 

 Wpływy z różnych opłat  § 0690 zaplanowano w  łącznej kwocie 5.100,- zł . 

 Za postawę  planowania przyjęto  szacunkowe wykonanie   dochodów z tego tytułu  

w roku 2014 

 

            Odsetki od nieterminowo płaconych podatków  § 0910 zaplanowano  łącznie  

              w obydwu rozdziałach klasyfikacji budżetowej  kwotę  11.000,-  zł. 

            Dochody zaplanowano  na poziomie  dochodów  planowanych na rok 2014.  

  

Wpływy z opłaty targowej § 0430  
Planuje się uzyskanie wpływów z opłaty targowej w kwocie 3.000 zł. Są to 

incydentalne dochody gminy, z tej racji, że w gminie nie funkcjonuje oficjalne 

targowisko. Dochody oszacowano na bazie wykonania dochodów na koniec 

października 2014 roku . Korzystając z zapisów art. 20a ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 849 ) opłata targowa pobierana będzie w 

roku 2015 w kwocie 12 zł dziennie na podstawie  uchwały Rady Gminy nr 

XXIII/122/2012  z dnia 24 października 2012  roku .  

 

 

W rozdziale 75618  wpływy z innych opłat ……- plan 150.812,- zł  

 

Planuje się  dochody  z następujących źródeł    

 z opłaty skarbowej  w § 0410 w kwocie 15.000,- zł , oszacowane wg wykonanych 

dochodów roku 2014 , 
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 z opłat eksploatacyjnych w § 0460 kwotę 13.000,- zł  oszacowane wg wykonanych 

dochodów 2014  

 z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   w § 0480 w kwocie 114.000,- zł 

wyliczone na podstawie udzielonych koncesji w roku 2014   

 innych lokalnych opłat, w § 0490( umieszczenie  urządzeń w pasie  drogowym   )        

w wysokości 8.712  zł – wyliczone na podstawie 24 wydanych decyzji przez Wójta 

Gminy. 

* odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat w kwocie 100 ,- zł ( § 0910 ) wyliczone 

według wykonanych dochodów roku 2014   

 

 

W rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 

ogółem 3.753.513 zł  

 

W § 001 zaplanowano wpływy w kwocie 3.573.513 zł z tytułu udziału gminy w podatku 

dochodowym od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia z  Ministerstwa Finansów       

nr ST3/4820/16/2014. 

Planowany udział na rok 2015 jest wyższy od planowanych udziałów w roku 2014    

o kwotę  101.330 zł .   

Podatek dochodowy od osób prawnych oszacowano na poziomie 180.000 zł.   

Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe na terenie całego kraju. 

Plan ustalono na bazie szacowanego wykonania dochodów z tego tytułu na koniec roku 2014  

 

W rozdz. 75624 –dywidendy  -plan w kwocie 200 zł  

Gmina w roku 1996 nabyła akcje Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we 

Wrocławiu  o wartości 10.000 zł. Nabycie akcji potwierdza certyfikat serii D nr 13970-15069 

wydany w dniu 19 .12.1996. Planuje się w roku 2015 pozyskać z tego tytułu dywidendę w 

kwocie 200zł. Plan przyjęto na poziomie otrzymanej dywidendy w roku 2014. 

 

    Dział 758 różne rozliczenia –   plan ogółem 11.109.264,88  zł  

 

W rozdz. 75801 część oświatowa subwencji  

 Zaplanowano kwotę subwencji oświatowej w wysokości 7.233.256 zł , zgodnie  

z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów  nr pisma ST3/4820/16/2014 z dnia 20.10.2014.   

Z informacji podanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynika, że w kwocie 

subwencji oświatowej na rok 2015 zawarto kwotę 247.470 zł , która przeznaczona jest na 

specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Informacja ta nie wynika z 

pisemnego zawiadomienia Ministra Finansów. Planowana kwota subwencji na rok 2015,            

jest wyższa  od subwencji  roku bazowego  o kwotę 391.113,- zł  tj. o 5,71 % . 

 

W rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji  

 Zaplanowana w kwocie 3.778.093,- zł , zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów  

nr pisma ST3/4820/16/2014 z dnia 20.10.2014.  

Ustalona dla gminy kwota subwencji jest wyższa od planu na rok 2014 o kwotę 155.932 zł.   

 

W rozdziale  75814  różne rozliczenia finansowe  

 Planuje się uzyskanie odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 25.915,88 zł.   

Kwotę ta planuje się uzyskać za pomocą lokat terminowych , korzystając z ofert również  

innych banków niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Plan ustalono na poziomie 

planowanych możliwości finansowych budżetu.  
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Ponadto w rozdziale zaplanowano otrzymanie dotacji – zwrotu wydatków Funduszy sołeckich 

za rok 2014 .  

Wyliczono zwrot za zadania bieżące w kwocie 47.700,- zł ( § 2030 )  

i za zrealizowane zadania inwestycyjne w kwocie 24.300,- zł ( § 6330 )  

Wyliczeń  dokonano na podstawie szacowanego wykonania wydatków funduszy sołeckich 

wg stanu na koniec roku 2014. W trakcie roku 2015, po złożeniu sprawozdania z wykonania 

wydatków funduszy sołeckich plany zostaną skorygowane do poziomu określonego w 

zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego. 

 

 W dziale 801 – oświata i wychowanie – plan ogółem 178.080 zł  

 

W rozdz. 80101 – szkoły podstawowe 

Planuje się dochody  w łącznej 35.530 zł w tym  

   w § 0690  w kwocie 150 zł z opłat za duplikaty świadectw szkolnych  

   w § 0750 w kwocie 5.880  zł z wynajmu pomieszczeń   

   w § 0830 w  kwocie  8.300 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży usług. 

   w § 0870 w kwocie 500 zł ze sprzedaży  zbędnych składników majątkowych  

   w § 0960 kwotę  3.500 zł z innych różnych wpływów ( np. od sponsorów )    

   w § 0970 kwotę 17.200 zł z innych wpływów ( np. prowizje , wpłaty od rady rodziców) 

  

w rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych   

Zaplanowano  kwotę 950 zł w  tym  

w § 0830 kwotę 400,- zł  ze sprzedaży usług  

w § 0970 kwotę 550 zł z różnych wpływów  

 

     W rozdziale 80104 przedszkola  

     Zaplanowano dochody w wysokości  95.800 zł z tytułu 

- dzierżawy pomieszczeń w § 0750 w kwocie 1.700 zł  

-  z  odpłatności za przedszkola i wyżywanie w przedszkolach  w § 0830 w kwocie   84.500 zł 

- z darowizn  w § 0960 kwotę 900 zł  

- wpływy z różnych dochodów § 0970 w kwocie 3.700  zł  

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów 

miedzy jst w kwocie 5.000 zł   

 

W rozdz. 80110 – gimnazja  

   Przyjęto plan w kwocie 800,- zł w § 0970  z tytułu prowizji od ubezpieczyciela   

 

Wszystkie planowane dochody w rozdz. 80101, 80103, 80104 ,80110  zostały oszacowane 

przez dyrektorów placówek oświatowych na bazie planowanego wykonania w roku 2014.  

 

W rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół   

  Planowane dochody pochodzą z odpłatnego dowożenia uczniów do szkół. Odpłatność 

pobierana jest od tych uczniów, którzy korzystają z dowozu a nie są ustawowo objęci 

obowiązkiem dowożenia.  

Planuje się z tego tytułu kwotę 45.000 zł . Plan ustalono na bazie szacowanego wykonania 

budżetu w roku bieżącym. 
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W dziale 852  pomoc społeczna – plan ogółem  2.456.119 zł  

 

 

W rozdz. 85212  świadczenia rodzinne …  

W § 0920 zaplanowano odsetki od zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń w kwocie 50 zł.  

Zaplanowano dotację w § 2010 w kwocie 2.385.719,- zł zgodnie z zawiadomieniem 

Wojewody Wielkopolskiego  nr FB.I.-3.3010.5.2014.3  z dnia 21 października 2014 roku .  

Kwota dotacji na świadczenia rodzinne w roku 2015 jest niższa od otrzymywanej w roku 

bieżącym o kwotę  187.919 zł.  

W § 2360 zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej przez  jst  - z tytułu funduszu alimentacyjnego  w kwocie 13.600,- zł . 

 

 

 

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne .. 

W § 2010 zaplanowano dotację w kwocie 8040 zł, a w § 2030 w kwocie 1.040 zł.   

Planowane  dotacje  na rok 2015są niższe od planów  roku bieżącego o kwotę  2385 zł  .  

 Obydwie kwoty wynikają z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego  

FB.I-3.3010-5.2014.3 z dnia 21 października  2014 roku  

 

 

   W rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze  

Zaplanowano dotację w § 2030 na zadania własne gminy w zakresie wypłaty zasiłków    

w kwocie 12.434 zł . Kwota potwierdzona jest w/w pismem Wojewody Wielkopolskiego 

      z dnia 21 października 2014.  Plan na rok 2015 jest niższy od planu roku 2014 o 11.551zł.  

  

W rozdz. 85216 zasiłki stałe  

Zaplanowano dotację w § 2030 w kwocie 9.213 zł na podstawie w/w zawiadomienia 

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014.  

      Kwota planowanej dotacji na roku 2015 jest niższa od otrzymywanej w roku 2014 

      o kwotę  6.433 zł.  

 

 

W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej  

     Dotacja do utrzymania GOPS w kwocie 13.774 zł została zaplanowana w  § 2030. 

      Kwota dotacji  wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014. 

      Planowana kwota dotacji jest niższa od kwoty, która gmina otrzyma w roku 2014 

      o 10.837 zł     

     Ponadto w § 0970 zaplanowano kwotę 100 zł z różnych wpływów  

     (   wynagrodzenia płatnika za rozliczanie podatków )    

 

W rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Zaplanowano dotację w § 2010 na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 9.849 zł . 

Kwota potwierdzona jest pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014.  
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 Ponadto w § 2360 zaplanowano kwotę 500  zł z tytułu odpłatności za  świadczone 

specjalistyczne  usługi opiekuńcze .  

W § 0830 zaplanowano kwotę 1800 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi stanowiące 

dochód budżetu gminy.  

 

 
W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan ogółem 226.000 zł  

 

Na dochody tego działu składają się   

W rozdz. 90002 – gospodarka odpadami  

Zaplanowano w § 6660  kwotę 190.000 zł z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej w latach 

2006-2011 dla  Miasta Leszna na rekultywację gminnych składowisk. Planowana kwota 

została telefonicznie uzgodniona z MZO w Lesznie. Gmina może spodziewać się wpływów z 

tego tytułu na przełomie miesięcy lipiec-sierpień 2015.    

 

W rozdz. 90002 nie ujęto wpływów z tzw. opłaty śmieciowe . Dochody te nie zostały 

zaplanowane jako środki własne gminy z uwagi na to, że Rada Gminy w dniu podjęła  

uchwałę Nr XIX/102/2012  w dniu 21 czerwca 2012 roku w  sprawie utworzenia  związku 

międzygminnego pod nazwą. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego „                                

z siedzibą  Lesznie .  

W tym samym dniu uchwałą Nr XIX/103/2012 Rada Gminy w Krzemieniewie  

Przyjęto statut  w/w międzygminnego związku , zgodnie z którym  opłaty od mieszkańców za 

wywóz odpadów będą stanowiły dochód związku  a nie gminy.  

 

W rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska 

W § 0690 zaplanowano pozyskanie dochodów w kwocie 35.000,- zł  

tytułem opłat za korzystanie ze środowiska .  

Pieniądze gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. 

Wysokość planu przyjęto opierając się o szacowane wykonanie dochodów z tego tytułu w 

roku 2014.  

Dochody kierunkowo przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska.   

 

 

W rozdziale 90095 pozostała działalność  

W § 0870 Zaplanowano dochody ze sprzedaży zbędnego majątku ( złomu ) w kwocie 1.000,- 

zł. Kwotę oszacowano na poziomie średniego wykonania dochodów z tego tytułu w latach 

poprzednich .  

 

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –plan ogółem 64.071,65 zł  

Dochody tego działu stworzy się z następujących źródeł  

W rozdz. 92109  

-  opłaty za wynajem sal wiejskich w kwocie 30.000 zł ( § 0750)  

- opłaty za media w kwocie 8.000 zł ( § 0830 )   

- z odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat  100 zł ( § 0920)  

- w § 2007 dotacji celowej w kwocie 15.524,27 zł –wyliczona na podstawie  umowy 

podpisanej z samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 02.09.2014 nr 02489-6930-

UM1540297/14 na zadanie realizowane w roku 2014 pod nazwą „ wymiana podłóg  na sali 

wiejskiej w Karchowie” . W pkt. 8 umowa zapewnia dofinansowanie nie większe niż 80 % 

poniesionych kosztów kwalifikowalnych.  
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- w rozdz. 92195w § 6207 dotacja celowa w kwocie 10.447,38 zł – wyliczona na podstawie 

umowy podpisanej z samorządem województwa Wielkopolskiego w dniu 4.listopada 2014 

roku na zadanie „ wyposażenie grillowiska w Drobninie „ zawarta umowa przewiduje 

dofinansowanie na poziomie 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.  

 
W dziale 926 kultura fizyczna  - plan ogółem 32.984,32  zł 

Planuje się uzyskanie dochodów z wynajmu  sal gimnastycznych  kwocie  25.100,- zł  

( w § 0750) .Plan ustalona na bazie szacowanego wykonania dochodów w roku bieżącym. 

 

Ponadto zaplanowano w § 6207 – dochody w kwocie 7.884,32 zł –wyliczone na podstawie 

umowy nr 02467-6930-UM1540295 /14  podpisanej z Samorządem Województwa 

Wielkopolskiego w dniu  02.09.2014 na zadanie realizowane w roku 2014 pod nazwą 

 „ doposażenie placu zabaw w Oporówku „. Kwotę dofinansowania wyliczono korzystając z 

zapisów § 8 umowy , która zapewnia dofinansowanie na poziomie 80 %  poniesionych 

kosztów kwalifikowalnych . 

 

 

Wyjaśnienie dochodów, które nie zostały zaplanowane w budżecie gminy Krzemieniewo 

na rok 2015  

 

W planowanych dochodach budżetu nie ujęto  

1) dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi   

Gmina w roku 2013 przystąpiła do Komunalnego Związku Gmin Regionu 

Leszczyńskiego wobec powyższego dochody z tego tytułu nie występują w budżecie 

gminy a w budżecie związku.  

  

2) Dochodów  uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszanie przepisów ruchu 

drogowego  ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących  

Gmina nie posiada fotoradaru wobec powyższego dochody nie występują. 

 

3) Dochodów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków 

komunikacyjnych lub dworców  

- Rada Gminy nie podjęła stosownych uchwał wobec tego dochodów nie planowano. 

 

4) Dochodów z  rent planistycznych. 

Z uwagi na to, że plany zagospodarowania przestrzennego zostały uchwalone      w 

2002 roku a renta planistyczna może być  pobierana  przy sprzedaży w okresie 5 lat od 

uchwalenia planu  

5) Dochodów z opłat adiacenckich  

Rada Gminy nie podjęła uchwały określającej wzrost wartości z tytuły prowadzonych 

inwestycji technicznych. 

 

6) Dochodów z opłat produktowych  

- W roku 2014 gmina nie otrzymywała żadnych dochodów z opłat produktowych  

   wobec tego nie planowano ich na rok 2015. 


