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1. Realizacja dochodów budżetu gminy Krzemieniewo w  roku 2015 
 

 
Planowane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2015,  zgodnie z § 1 ust.1 uchwały budżetowej  określono  

na poziomie  23.832.940   zł a faktycznie zrealizowano   23.500.387,86  zł  tj.   98,60  % planu .  

 

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli :  

dział Skrócona nazwa  Plan w złotych 

na 31.12.2015  

Wykonanie w zł  % realizacji 

planu  

010 Rolnictwo 631.306,64  631.257,20  99,99 

020 Leśnictwo 4.000,00 3.672,61 91,82 

400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię, gaz i wodę  

 685.204,77  685.204,77 100 

600 Transport i łączność  4.000,-  3.989,21 99,73 

630 Turystyka  3.205,00 3.219,25 100,44 

700 Gosp. Mieszkaniowa  170.210,55  147.944,38 86,92 

750 Administracja publiczna  91.132,35  90.120,99 98,89 

751  Urzędy naczelnych organów  57.986,00 56.693,56 97,77 

754 Bezpieczeństwo publiczne ….  46.763,00 46.615,39 99,68 

756  Dochody od osób …. 7.235.447,00  7.217.800,13 99,76 

758 Różne rozliczenia  11.082.681,83 11.092.486,20 100,09 

801 Oświata  690.417,39  665.397,19 96,38 

851 ochrona  zdrowia  0 800,00  

852 Pomoc społeczna  2.890.528,00 2.615.663,06 90,49 

854 Edukacyjna opieka … 47.796,00 35.682,37 74,66 

900 Gosp. Komunalna          53.292,00 64.110,72 120,30 

921 Kultura  103.063,27  102.402,63 99,36 

926 Kultura fizyczna i sport 35.906,20  37.328,20 103,96 

 razem 23.832.940,- 23.500.387,86 98,60 

 

 

   

Dział   010-Rolnictwo – wykonanie   99,99 % planu   
Jedynym dochodem była dotacją , która gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę akcyzy 

producentom rolnym w kwocie 631.257,20 zł .  

 

Dział 020 –Leśnictwo – wykonanie  91,82  %planu   

W roku  2015 do budżetu wpłynęła kwota 3.672,61 zł,  w tym  

- dzierżawa   obwodu łowieckiego  2.907,61 zł  

-  dochody ze sprzedaży  drewna z lasów gminnych   765 zł. 

Planowane dochody wykonano w stopniu niższym niż planowano z  uwagi na przeszacowanie wpływów                      

ze sprzedaży drewna . 

 

W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz i wodę …. – wykonanie 100%  
Jedynym dochodem były środki unijne w kwocie 685.204,77 zł. Gmina otrzymała  refundację poniesionych              

w roku poprzednim wydatków na budowę stacji uzdatniania wody w Mierzejewie.  

 

W dziale 600 – transport i łączność  -wykonanie 99,73  % planu 

Do budżetu gminy wpłynęła kwota  3.989,21 zł . Na sumę wykonanych dochodów złożyły się  

-  środki  z fundacji  Banku Zachodniego WBK  w ramach inicjatywy obywatelskiej na program „Tu mieszkam 

Tu zmieniam”.   

 

Dział 630- Turystyka –wykonanie  100,44% planu  

Uzyskano dochód w łącznej kwocie 3.219,25  zł.  

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się następujące kwoty:  

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

( rajdu rowerowego ) w kwocie  970 zł ( 194  uczestników) 

- opłaty za media na kąpielisku w Górznie  2.246,44 zł 
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-odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie  2,81  zł. 

 

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – wykonanie   86,92   % planu 

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

sprzedaży majątku gminy łącznej kwocie 170.210,55 zł.  

Do końca roku 2015 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota  147.944,38  zł.  

Na sumę zrealizowanych dochodów złożyły się  

- opłaty  za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 2.644,35 zł.  

  Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie  wyniosły 8,31 zł         
 

-  dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 131.888,94  zł .  

   Zaległości  nie wystąpiły. Wystąpiła nadpłata w kwocie 70 zł . 
 

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

- dochody ze sprzedaży majątku gminy  w kwocie   3.160,75 zł w tym  

     *  raty za mieszkania sprzedane w latach poprzednich  3.160,75  zł  

   Należność za wykup mieszkania została rozłożona na raty. Stąd niski wskaźnik realizacji 

planu dochodów  z tego tytułu.    
-  opłaty za media w kwocie  338,50 zł  

- odsetki od nieterminowo regulowanych opłat w kwocie 186,81  zł , 

 - zwrot wartości polis za ubezpieczenie majątku jednostek budżetowych w kwocie 9.235,83  zł.  
  

Niskie wykonanie dochodów w tym dziele , jest wynikiem przeszacowania  planu dochodów  z tytułu  opłat za 

media w § 0830 oraz rozłożenia na raty  należności za wykup mieszkania.  

 

W dziale  750 – administracja publiczna  - wykonanie  98,89  % planu    
Suma zrealizowanych dochodów wyniosła  90.120,99  zł  i złożyły się na nią następujące pozycje   

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej  77.760 zł . 

- dochody gminy z tytułu udzielania informacji adresowych w kwocie  12,40  zł  

- opłata za wydanie przez Wójta Gminy interpretacji w zakresie podków lokalnych 40 zł  

  - dochody z tytułu refakturowanych usług za media w kwocie  9.030,61 zł 

- dochody ze sprzedaży zbędnego majątku   urzędu w kwocie 120 zł  

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za pobór podatków w kwocie  650,78  zł .  

- odsetki  otrzymane z Miasta Leszna od wkładu własnego do programu OFAL w kwocie  12,34 zł  

- dotacja otrzymana z Miasta Leszna na realizacje programu OFAL w łącznej kwocie 2.494,85 zł  ( §§ 2006 , 

2007 )  

- wyrównanie dotacji  z Urzędu Marszałkowskiego   w kwocie 0,01 zł ( § 2009)  

 

Dział  751 -  urzędy naczelnych organów władzy –wykonanie   97,77  % 

 Łączne  dochody wyniosły  56.693,56 zł . Na wymienioną sumę złożyły się  dotacje  z Krajowego Biura 

Wyborczego  na  

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.440,- zł  

- wybory Prezydenta  w kwocie 23.731 zł  

- wybory do sejmu i senatu w kwocie 16.231 zł  

- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy  w kwocie 4.547 zł   

- przeprowadzenie  referendum ogólnokrajowego  10.744,56 zł.  

Wskaźnik realizacji dochodów nie osiągnął poziomu 100 % z uwagi na konieczność zwrotu niewykorzystanej 

dotacji . Zwrócono wyłącznie diety w przypadku  , gdy osoby  powołane do komisji wyborczej nie wstawiły się 

do pracy w dniu wyborów.   

 

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne …-wykonanie  99,68 %  

Suma zrealizowanych dochodów wyniosła 46.615,39 zł  w tym  

 wyegzekwowana przez Komornika kwota  592,80 zł  odszkodowania, za skradzione w latach 

poprzednich mienie należące do OSP w Krzemieniewie , 

 dochód ze sprzedaży  na  złom,  zużytego samochodu  należącego do OSP w Pawłowicach  w kwocie 

4.911,39 zł  

 inne dochody w kwocie 5.874,79 zł  

 Zwrot dotacji udzielonej wcześniej na zakup samochodu strażackiego w kwocie 35.236,41 zł  
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Dział 756 - Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –wykonanie 99,76 % planu 

W roku 2015 r. zrealizowano dochody w łącznej kwocie  7.217.800,13   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 w kwocie wyższej  niż planowano. Uzyskane wpływy z 

udziału w podatku dochodowym od  osób fizycznych wyniosły 3.604.452  zł tj. 100,87 % 

planu.  

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych  wyniósł 238.489,76 zł i 

przekroczył  planowane z tego tytułu  dochody.   

 

  

Drugim pod względem wielkości źródłem dochodów był podatek od nieruchomości . 

Wpływy z tego tytułu wyniosły 2.423.302,63  zł tj. 98,72 %  planu. 

Zaległości w podatku od nieruchomości  na dzień  31.12 .2015  wyniosły  52.912,34  zł   

w tym zaległości  

- od firm 10.090,30  zł ( Zaległość dotyczy 2 podatników z czego dług jednego z nich  w 

kwocie 6.113 zł  został zapłacony w styczniu 2016 . )  

- od osób fizycznych  42.822,04  zł.  

( zaległości dotyczą 134 podatników. Wysokość zaległości poszczególnych podatników mieści 

się w przedziale od 1zł do 3.892  zł. Zaległe podatki  zostały skierowane do egzekucji przez 

komorników urzędów skarbowych wg właściwości . Do dnia sporządzania informacji 

opisowej uregulowano zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 6.868 zł )  

 

Wpływy z  podatku rolnego  wyniosły 534.963,39 zł tj.96,53 % planu .  Zaległości w tym 

podatku na dzień 31.12.2015 wyniosły 21.078,42 zł i dotyczyły wyłącznie osób fizycznych.  

( Z zapłatą podatku zalegało 64  podatników. Na nieuregulowane podatki  wystawiono tytuły 

egzekucyjne. Do dnia sporządzenia informacji opisowej z zaległości uregulowano kwotę 

2.371,30   zł )  

 

W roku 2015 uzyskano wpływy z podatku leśnego w kwocie 42.288,73  zł, co stanowi                          

97,22 % planu  

(Z zapłatą podatku zalegało 6  podatników . Zaległości w podatku leśnym wyniosły 1.238 zł. )  

Z podatku do środków transportowych osiągnięto dochody w kwocie  101.044 zł. 

(  w podatku od środków transportowych nie wystąpiły zaległości )  
 

Ponadto w dziale tym ujęto dochody z następujących źródeł   

- z podatku opłacanego w formie karty podatkowej  3.820,50  zł 

- podatek od czynności cywilno-prawnych  88.164,20  zł 

- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień  7.464,47 zł  

- podatek od spadków i darowizn  8.886,78  zł  

- opłata targowa   2.432 zł  

- z opłaty skarbowej  15.268 zł 

- z opłaty eksploatacyjnej  9.548,14  zł 

- z koncesji alkoholowych   114.952,76  zł 

- z innych opłat ( za zajęcie i umieszczenie w pasie drogowym ) 12.409,27   zł 

- z opłat za ślub udzielany poza USC   1.000 zł  
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- z dywidendy Dolnośląskiego Centrum  Hurtu Rolno-Spożywczego 150 zł  

- z odsetek  9.163,50  zł ( łączne w całym dziale).  
 

W celu pozyskania należnych gminie dochodów , do podatników wysłano 907   upomnienia .   

W związku z brakiem wpłat wystawiono 396  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 była utrata dochodów w łącznej kwocie 582.342,11  zł 

  w tym :  

- skutek obniżenia podatku od nieruchomości 492.165,05 zł  

- skutek obniżenia podatku od środków transportowych  90.177,06  zł  

 
 

 

 

Dział 758 – różne rozliczenia  -wykonanie 100 ,09  % planu 

 

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

 Łącznie w roku 2015  otrzymano   

- z części oświatowej  7.190.439   zł tj. 100 % planu 

- z części wyrównawczej   3.778.093  zł  tj.100  % planu  

Wszystkie subwencje trafiły do budżetu gminy terminowo.  

Na dochody tego działu złożyły się także  

-odsetki od środków na rachunku bankowym gminy i lokat w kwocie   35.718,42  zł tj.137,83 % planu  

- dotacja refundująca wydatki bieżące funduszy sołeckich za rok poprzedni w kwocie  46.261,62  zł  

-dotacja refundująca wydatki majątkowe  funduszy sołeckich za rok poprzedni w kwocie   41.974,16 zł  

 

Wykonanie odsetek od  środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ,  przekroczyło kwotę planowaną w 

budżecie. Tak dobry wynik  uzyskano w wyniku tworzenia lokat  przy wykorzystaniu platformy  Elektronicznej 

Giełdy Kapitału.  

 

Dział  801 – Oświata i wychowanie –wykonanie  96,38 % planu   

W roku 2015  zrealizowano dochody w łącznej kwocie  665.397,19  zł. Na sumę zrealizowanych dochodów 

złożyły się następujące pozycje : 

 -  dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w 

kwocie  383.048,44  zł ( suma §§ 2030 w rodz. 80103 i 80104 )  

- dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w 

kwocie 59.106,49 zł ( suma §§ 2010 w rozdz. 80101 i  80110 )   

- dotacja w kwocie 6.640 zł ,  od Wojewody Wielkopolskiego na projekt „książka naszych marzeń „ (§ 2030       

w rozdz. 80101 )  

 -  odpłatność za przedszkola w rozdz. 80104 w § 0830 w kwocie  78.285 zł.  

- dochody z  odpłatnego dowożenia uczniów do szkół  47.512  zł.  

- dochody wynajmu pomieszczeń   8.696  zł ( § 0750 )  

- wpływy z pozostałych usług w szkołach  10.744,24   zł ( § 0830 w rozdz. 80101 i 80103)  

- darowizny  6.768,32 zł (§ 0960 )  

- różne dochody  45.253,54   zł ( § 0970 )  

- różne opłaty  168  zł ( § 0690) 

- dochody ze sprzedaży zbędnego majątku  305   zł (§ 0870)  

- dotacja otrzymane z innych gmin za pobyt dzieci  w przedszkolach  na terenie gminy Krzemieniewo 18.745,56   

-zwrot dotacji udzielnej w roku poprzednim   124,60 zł    

 

Dział 851 – ochrona zdrowia  

 W ostatnich dniach roku 2015 na rachunek budżetu gminy wpłynęła darowizna w kwocie 800 zł od Ośrodka 

Hodowli Zarodowej w Garzynie. W przelewie wskazano , że darowiznę przeznacza się na realizowane przez 

gminę wydatki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.   
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Dział  852 –pomoc społeczna –wykonanie 90,49 % planu  

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie  2.615.663,06  zł   

 Głównym źródłem dochodów tego działu były  dotacje, które gmina otrzymywała   od Wojewody 

Wielkopolskiego na zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej .  

Tytułem dotacji  do budżetu gminy  wpłynęła kwota   2.602.364,60  zł. (suma §§ 2010, 2030 )  

Wszystkie dotacje spływały do budżetu terminowo.    

Poza dotacjami dochodem  działu były również 

- opłata w kwocie   3,92 zł  

- odsetki w kwocie  20, 96 zł  

- dochody z realizacji zadań zleconych gminie  w kwocie 12.328,95 zł ( § 2360 )  

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika    527,63 zł ( §§ 0970 )  

- odpłatność za usługi opiekuńcze  417 zł  

 

Niższe wykonanie dochodów  uzasadnia się koniecznością zwrotu  niewykorzystanej części dotacji do 

Wojewody Wielkopolskiego   

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –wykonanie  74,66 %  planu 

Suma wykonanych dochodów wyniosła  35.682,37  zł. W trakcie roku 2015 otrzymano  od Wojewody 

Wielkopolskiego  dotację na niżej wymienione cele   

- wypłatę stypendiów socjalnych 29.109,60  zł   

- wyprawki szkolne  6.572,77 zł   

Niski wskaźnik wykonania dochodów wynika z konieczności zwrotu nie wykorzystanej części dotacji  

otrzymanej na wypłatę wyprawek szkolnych . 

 

Dział 900- gospodarka komunalna – wykonanie  120,30  % planu  

Zaplanowano pozyskać w trakcie roku dochody w kwocie 53.292  zł. Na dzień 31.12.2015 roku suma 

wykonanych dochodów wyniosła 64.110,72  zł .  

Na zrealizowane dochody złożyły się następujące wpływy 

- dochody z odpłatności za ścieki w kwocie 7.238,83 zł  

- środki otrzymane od Miasta Leszna tytułem  rozliczenia dotacji  zadania realizowanego  w latach 2006-2011 

dotyczącego  rekultywacji gminnych składowisk , w kwocie  17.054,10  zł  

- odsetki od w/w środków  255,64 zł  

- środki z Urzędu Marszałkowskiego  w Poznaniu  tytułem opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska 

w kwocie   27.005,75  zł  

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 728,27 zł  

- wpływy ze sprzedaży zbędnego majątku  w kwocie 11.828,13  zł  

 

Wysoki  wskaźnik wykonania dochodów jest spowodowany otrzymaniem  środków z tytułu rozliczenia 

inwestycji z lat poprzednich. Dochodów tych nie planowano w budżecie gminy .  

 

Dział  921-  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 99,36 % planu 

 Suma zrealizowanych dochodów wyniosła 102.402,63 zł. Na dochody działu złożyły się następujące pozycje  

-  wynajem  świetlic wiejskich   32.566  zł  jak w tabeli  

Lp  Sala wiejska  Kwota zrealizowanych 

dochodów w złotych     
31.12.2015    

1 Pawłowice  9.020  

2 Nowy Belęcin  3.965    

3 Garzyn  3.570   

4 Górzno  3.138    

5 Lubonia  2.850    

6 Mierzejewo  2.710      

7 Kociugi  1.950  

8 Karchowo 1.928  

9 Oporówko  1.441  

10  Drobnin 1.050  

11 Hersztupowo  794  

12 Bojanice    150,-  

 Razem z wynajmu  32.566   
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 -  opłaty  za media kwotę 6.006,16  zł. 

 

W roku 2015 gmina  otrzymała   również środki unijne   

- w kwocie 14.391,47 zł. Zwrot dotyczył refundacji  realizowanego  w latach poprzednich 

projektu  remont podłóg na sali wiejskiej w Karchowie . ( § 2007 )  

- w kwocie  49.439 zł . Zwrot dotyczył refundacji realizowanego w latach poprzednich 

projektu budowy grillowiska  i zakupu pierwszego wyposażenia. ( § 6207 )  

 

 

Dział  926 - kultura fizyczna i sport  -wykonanie  103,96 % planu 

Wykonano  dochody w łącznej kwocie  37.328,20  zł .Złożyły się na nią następujące pozycje  

- dochód z wynajmu hal sportowych w kwocie   33.343  zł, 

- kara  umowa od wykonawcy , za opóźnienia w  doposażeniu placów zabaw  w  kwocie 

3.985,20 zł    

 

Wysokiego wskaźnik realizacji dochodów  jest wynikiem  uzyskania ponadplanowych 

dochodów z wynajmu sal sportowych.  

   

 

 

 

 

1a )  Sprawozdanie z umarzania . odraczania i rozkładania na raty spłat należności 

pieniężnych  przypadających jst i jej jednostkom organizacyjnym w roku  2015 r.  

 

Od dnia 01 stycznia 2015 do dnia 31.12.2015   Wójt Gminy skorzystał z przysługujących 

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

 

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 roku  2015  

  wynosi łącznie 6.390,80  zł w tym  

-  podatek  od nieruchomości   4675,80  zł  

- odsetki podatkowe i opłata prolongacyjna  1.715  zł   

 

 W roku 2015 umorzono podatki w łącznej kwocie 76 zł  w tym  

- umorzenie  podatku  od nieruchomości 72 zł  

- umorzenie podatku rolnego w kwocie 4 zł.   
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1b ) sprawozdanie z realizacji dochodów majątkowych gminy Krzemieniewo  

          w  roku 2015 

Ustalony plan dochodów majątkowych na dzień 31grudnia 2015 roku  wynosił  842.876,93  zł .  

W trakcie roku 2015  uzyskano  dochody  majątkowe  w kwocie  849.722,91 zł .  

 

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

 

Klasyfikacja  Źródło dochodów  Plan w zł  Wykonanie na 

31.12.2015 w zł  

  % realizacji 

planu  

40002 § 6207  Dotacje celowe w 

ramach programów 

finansowanych z 

udziałem środków 

europejskich……  

685.204,77  685.204,77 100 % 

70005 § 0760  wpływy z 

przekształcenia   

prawa wieczystego 

użytkowania w 

prawo własności  

490,00 489,20 zł 99,84 % 

70005 § 0770  Wpływy  z 

odpłatnego  nabycia  

prawa właśnosci  

13.200,00 3.160,75    23,95  % 

75023 § 0870  wpływy ze 

sprzedaży 

składników 

majątkowych  

120,00  120,00 100%  

75412 § 0870  wpływy ze 

sprzedaży 

składników 

majątkowych  

 4.912,00 4.911,39  99,99% 

75412 § 6660   wpływ ze zwrotów 

dotacji ….  

35.237,00  35.236,41  100 %  

75814 § 6330  

 

Dotacje celowe 

otrzymane z 

budżetu państwa na 

realizację 

inwestycji  

     41.974,16  41.974,16  100% 

80101 § 0870  wpływy ze 

sprzedaży 

składników 

majątkowych  

500,00 305,00 61 % 

90002 § 6660  Wpływy ze 

zwrotów dotacji 

oraz płatności … 

         0  17.054,10   

90095 § 0870 wpływy ze 

sprzedaży 

składników 

majątkowych 

11.800,00 11.828,13   100,24 % 

92195  § 6207  Dotacje celowe w 

ramach programów 

finansowanych z 

udziałem środków 

europejskich…… 

49.439,00         49.439,00   100% 

Razem    842.876,93 849.722,91   100,82 % 
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Zrealizowane dochody majątkowe stanowiły 3,62  % sumy wszystkich zrealizowanych  dochodów w roku 

2015.  

 

1c ) sprawozdanie z realizacji otrzymanych przez gminę  Krzemieniewo dotacji na zadania zlecone             

w roku 2015 .   

 

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   3.593.906,25 zł.     

       Otrzymane kwoty dotacji przedstawiono  w tabeli  

 

Dotacje  otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego  

Klasyfikacja  Plan w złotych  Wykonanie w złotych   

01095 § 2010  631.306,64  631.257,20  

75011 § 2010  77.760,- 77.760,-  

80101 § 2010 36.947,30  34.943,69  

80110 § 2010  26.024,31 24.162,80  

85212 § 2010  2.728.759,- 2.464.884,11 

85213 § 2010  18.000,-  16.095,60  

85215 § 2010                            960,-  677,10 

85219 § 2010 3.600,- 3.600,- 

85228 § 2010  9.849,-                        5.278,30  

85295 § 2010  2.714,-  2.368,88  

Razem dotacje na zadania  

zlecone  

3.535.920,25  3.261.027,68  

tj. 92,23 % planu  

 
 

 
 

Otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego  

Klasyfikacja  Plan w złotych  Wykonanie w złotych   

75101 § 2010  1.440,- 1.440,-  

75107 § 2010  23.731,-  23.731,-  

75108 § 2010  16.391 ,-  16.231,-  

75109 § 2010  5.397,-  4.547,-  

75110 § 2010 11.027,- 10.744,56  

Razem zadania zlecone  57.986,-  56.693,56  

tj. 97,77 % planu  
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1d) sprawozdanie z otrzymanych w roku 2015 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 

na rok 2015 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 752.668,05  zł. Do dnia 31.12.2015  

budżet gminy zasilony został środkami na realizację projektów w kwocie  751.530,10   zł .  

Otrzymane kwoty dotacji przedstawiono poniżej  

 

 

Lp.  Klasyfikacja  Plan w złotych  Wykonanie w złotych   

1 40002  § 6207  685.204,77 685.204,77 

2 75095 § 2006      736,25 734,74 

3 75095 § 2007  1.763,75 1.760,11 

4 75095 § 2009  0,01  0,01  

5 92109 § 2007 15.524,27  14.391,47   

6 92195 § 6207 49.439,00 49.439,00 

 Razem  dotacje  752.668,05                    751.530,10 

                          tj. 99,85   %  

 

 

 Dotacje wykazane w tabeli gmina otrzymała na 

  

 w poz. 1 – na budowę  stacji uzdatniania wody w Mierzejewie    

 

w poz. 2 i 3 –  na realizacje programu OFAL  

 

w poz. 4 –  wyrównanie wynikające z rozliczenia projektu Akademia Liderów, realizowanego w latach 

poprzednich   

w poz. 5 – na remont podłóg na sali wiejskiej w Karchowie,  

w poz. 6 – na budowę i pierwsze wyposażenie grillowiska  

 


