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1. Realizacja dochodów budżetu gminy Krzemieniewo w  roku 2016 

 

 
Planowane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2016  zgodnie z § 1 ust.1 uchwały budżetowej  określono  

na poziomie  31.196.500  zł. Do końca roku  2016  suma pozyskanych  dochodów wyniosła 31.286.024,20 zł  

  tj. 100,29  % planu .  

 

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli :  

dział Skrócona nazwa  Plan w złotych 

na 31.12.2016  

Wykonanie na 

31.12.2016  w zł 

 % realizacji 

planu  

010 Rolnictwo 928.881,47 928.881,47 100 

020 Leśnictwo 5.618,- 5.481,42 97,57 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie … 3.935,14 3.935,14 100 

600 Transport 45.220,01 45.220,01 100 

630 Turystyka  220,- 593,68 269,85 

700 Gosp. Mieszkaniowa  2.354.340,87 2.358.177,83 100,16 

750 Administracja publiczna  84.653,10    80.254,99 94,80 

751  Urzędy naczelnych organów  7.416,-      7.416,-  100 

756  Dochody od osób …. 7.489.681,29  7.625.077,67 101,81 

758 Różne rozliczenia  11.547.305,66 11.722.208,16 101,51 

801 Oświata  705.670,26      685.672,76 97,17 

851 Ochrona zdrowia  600,-  600,-  100 

852 Pomoc społeczna  7.849.333,-  7.651.904,55 97,48 

853 Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej  

        1.513,50              1.513,50  100 

854 Edukacyjna opieka … 33.032,-       29.006,50 87,81 

900 Gosp. Komunalna   51.018,17      46.584,02 91,31 

921 Kultura  35.222,-      42.373,97 120,31 

926 Kultura fizyczna i sport 52.839,53 51.122,53 96,75 

 razem 31.196.500,- 31.286.024,20  100,29  

 

 

   

Dział   010-Rolnictwo – wykonanie   planu 100 % 

Na sumę  wykonanych dochodów złożyły się  następujące pozycje  

-  kara umowna za opóźnienie w wykonaniu  dokumentacji dotyczącej oczyszczalni ścieków i kanalizacji 

sanitarnej  w kwocie  254.167,20 zł  

- dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę akcyzy dla rolników w kwocie 674.714,27 zł  

 

Dział 020 –Leśnictwo – wykonanie   planu  97,57 % 

W roku  2016  pozyskano do budżetu dochody  w kwocie 5.481, 42 zł . Na sumę dochodów złożyły się 

następujące pozycje  

- dzierżawę  obwodu łowieckiego  kwota  2.617,76   zł  

-  dochody ze  sprzedaży  drewna z lasów gminnych    2.863,66  zł. 

 

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w  energię ,  wode – wykonanie  planu  100 % 

W roku  2016  pozyskano do budżetu dochody  w kwocie 3.935,14  zł pochodzące z opłat za zużyta energię 

elektryczną na stacji uzdatniania wody w Mierzejewie.  

 

 

W dziale 600 – transport i łączność  -100% 

Do budżetu gminy wpłynęła kwota 45.220,01 zł . Na sumę wykonanych dochodów złożyły się  

- odszkodowanie  od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych , tytułem gwarancji za nieusunięcie usterek na 

drodze gminnej  przez wykonawcę zadania  w kwocie 36.395,44 zł . Odszkodowanie gmina pozyskała  na 

podstawie wyroku sądowego. 

- odsetki zasądzone wyrokiem sądowym  od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w kwocie 8.824,57 zł. 
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Dział 630- Turystyka – wykonanie planu  269,85 % 

Uzyskano dochód  w łącznej kwocie 593,25  zł. 

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

Na sumę wykonanych dochodów złożyły się następujące kwoty:  

- opłaty za media na kąpielisku w Górznie  591,25  zł 

-odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie  2,43 zł. 

 

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 100,16 % 

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

sprzedaży majątku gminy łącznej kwocie 2.354.340,87  zł.  

Do końca roku 2016 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota  2.358.177,83  zł.  

Na sumę zrealizowanych dochodów złożyły się  

- opłaty  za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie  4.996,04  zł.  

 

-  dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie  146.413,32 zł .  

   Zaległości  nie wystąpiły  

 

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności  29.940,20  zł ,  

- dochody ze sprzedaży majątku gminy  w kwocie  łącznej 2.153.790,63  zł w tym  

       * za wykup 1 garażu  kwota  5.898  zł  

      *  raty za mieszkania sprzedane w latach poprzednich w kwocie  5.264,33  zł  

     *  za  działkę w Nowym Belęcinie 2.998,74 zł  

      * za działkę w Starym Belęcinie  30.673,74 zł  

      * za działkę sprzedane w strefie przemysłowej 1.953.650,82  zł  

       * za sprzedany lokal mieszkalny w Krzemieniewie 155.305 zł  

 

-opłat za media  w kwocie  290,64 zł . 

 

- odsetki od nieterminowo regulowanych opłat w kwocie 177,33 zł , 

-  zwrot wartości polis za ubezpieczenie majątku jednostek budżetowych w kwocie 13.919  zł 

- dotacja otrzymana z WFOŚ i GW  na opracowanie programu gospodarki  niskoemisyjnej  w kwocie 

8.650,67 zł  

 

W dziale  750 – administracja publiczna  - wykonanie  planu  94,80  %    

Suma zrealizowanych dochodów wyniosła  80.254,99 zł  i złożyły się na nią następujące pozycje   

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej  72.692,38  zł . 

- dochody gminy z tytułu udzielania informacji adresowych w kwocie  29,45 zł  

  - dochody z tytułu refakturowanych usług za media w kwocie  4.991,99  zł 

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za pobór podatków w kwocie  477 zł .  

- nagroda  przyznana  Zespołowi  Szkół w Pawłowicach, który reprezentował gminę na konkursie dotyczącym  

Powstania Wielkopolskiego w kwocie  2.000 zł , 

- odsetki  w kwocie 64, 17 zł, należne gminie Krzemieniewo od środków zgromadzonych  na rachunku projektu 

OFAL , po rozliczeniu projektu. 

 

Dział  751 -  urzędy naczelnych organów władzy –wykonanie  100 % 

 Dochody wyniosły  7.416 zł  i pochodziły w całości z dotacji, którą gmina otrzymała z  Krajowego Biura 

Wyborczego  na  

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.704  zł  

- zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie   5.712 zł  

 

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne …-wykonanie 0 

W sprawozdaniu Rb-27S wykazano wyłącznie kwotę  397,57 zł , pozostałą  do zapłaty  tytułem odszkodowania  

za skradzione mienie. Sprawę prowadzi  komornik  sądowy  w Gostyniu .  Egzekucja w roku 2016 okazała się  

bezskuteczna.  

 

 

 

 

 



3 

 

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

osobowości  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –wykonanie  planu 101,81 % 

W roku 2016  r. zrealizowano dochody w łącznej kwocie  7.625.077,67  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 po raz pierwszy w kwocie wyższej niż planowano. Uzyskane wpływy z udziału w podatku 

dochodowym od  osób fizycznych wyniosły 3.984.608  zł tj. 101,7 % planu.  

 

  

Drugim pod względem wielkości źródłem dochodów był podatek od nieruchomości . 

Wpływy z tego tytułu wyniosły 2.494.605,75  zł tj. 102,04 %  planu. 

Zaległości w podatku od nieruchomości  na dzień 31.12 .2016  wyniosły   119.346,60   zł   
(w porównaniu z rokiem poprzednim są niższe  zł )  

w tym zaległości  

- od firm 52.032,30   zł ( Zaległość dotyczy 3 podatników z czego  jeden jest w stanie likwidacji . Kwota 17 947 zł jest zabezpieczona 

hipoteką .   

Do dnia sporządzania informacji opisowej z wymienionej  zaległości uregulowano kwotę   6.139 zł )  

- od osób fizycznych 67.314,30 zł.  
( zaległości dotyczą  98 podatników. Wysokość zaległości poszczególnych podatników mieści się w przedziale od 1zł do 7.947  zł.  

Zaległe podatki  zostały skierowane do egzekucji przez komorników urzędów skarbowych wg właściwości , a podatek   13 podatników w 

kwocie 27.265,26 zł został zabezpieczony  hipoteką   
Do dnia sporządzania informacji opisowej z wymienionych  zaległości uregulowano kwotę  3.956,20  zł)  

 

Wpływy z  podatku rolnego  wyniosły 468.877,41  zł tj.100,47 % planu . 

  Zaległości osób fizycznych w tym podatku na dzień 31.12.2016 wyniosły  24.239,63 zł.  
( Z zapłatą podatku zalegało  40 podatników. Na nieuregulowane podatki  wystawiono tytuły egzekucyjne, a kwotę 14.275,43 zł 
zabezpieczono hipoteką .Do dnia sporządzenia informacji opisowej z zaległości uregulowano kwotę  504,60 zł  )  

 

W roku 2016 uzyskano wpływy z podatku leśnego w kwocie 46.908,20 zł.  
( Zaległości w podatku leśnym wyniosły 1.003,80  zł. Na  zaległe podatki wystawiono tytułu egzekucyjne.  Kwotę 855,80  zł zabezpieczono 
hipotecznie .) 

 

 

Z podatku do środków transportowych osiągnięto dochody w kwocie  101.763 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  4.901,55  zł 

- podatek od czynności cywilno-prawnych  186.538,79 zł 

- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień  8.147,67 zł  

- podatek od spadków i darowizn  15.210  zł  

- opłata targowa   1.980  zł  

- z opłaty skarbowej  19.216  zł 

- z opłaty eksploatacyjnej  3.019 zł 

- z koncesji alkoholowych   131.871,60  zł 

- z innych opłat ( za zajęcie i umieszczenie w pasie drogowym ) 9.580,12   zł 

- z udziału w  podatku od osób prawnych  128.990,75  zł  

- z dywidendy Dolnośląskiego Centrum  Hurtu Rolno-Spożywczego  120  zł  

- z odsetek  18.739,83   zł ( łączne w całym dziale).  

 

W celu pozyskania należnych gminie dochodów wysłano do podatników w roku 2016   aż 795  upomnień 

 i  34  wezwania   do zapłaty.   

W związku z brakiem wpłat wystawiono 336  tytułów  egzekucyjnych.   

 

Skutkiem obniżenia stawek podatkowych do budżetu gminy w roku  2016 nie trafiła kwota 557.008,09  zł 

  w tym :  

- skutek obniżenia podatku od nieruchomości 465.498,90  zł  

- skutek obniżenia podatku od środków transportowych  91.509,19  zł  
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Dział 758 – różne rozliczenia  -wykonanie  planu 101,51 % 

Suma wykonanych dochodów w dziale wyniosła 11.722.208,16 zł  

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

 Łącznie w roku 2016   otrzymano   

- z części oświatowej        7.308.710   zł tj. 100 % planu 

- z części wyrównawczej  3.922.875  zł  tj.100  % planu  

- z części uzupełniającej        11.748 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  terminowych w kwocie  90.241,75  zł.  

- podatek vat zwrócony gminie przez US w Lesznie za rok 2012 w kwocie 126.267 zł  

- wyrównanie opłaty produktowej za lata ubiegłe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego  w Poznaniu w kwocie 

565,94 zł  

- dotacja refundująca wydatki bieżące funduszy sołeckich za rok poprzedni w kwocie 39.186,21 zł  

-dotacja refundująca wydatki majątkowe  funduszy sołeckich za rok poprzedni w kwocie  62.716,92  zł  

- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów  w przedszkolach w kwocie 

159.897,34 zł  

 

 

Dział  801 – Oświata i wychowanie –wykonanie  planu 97,17 %   

W roku 2016   zrealizowano dochody w łącznej kwocie  685.672,76  zł.  

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

z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie  374.010  zł ( suma §§ 2030 w rodz. 80103 i 80104 )  

Pozostałe dochody działu oświata to :  

 - dotacja na  zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych  w kwocie 67.148,22 zł ( suma §§2010 w rozdz. 

80101 i 80110)  

- wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne  21.348 zł ( §§ 0660)  

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  63.131 zł ( §§ 0670 )  

- dochody wynajmu pomieszczeń   8.415  zł ( suma §§ 0750 )  

- wpływy z pozostałych usług w szkołach  8.581,58   zł ( § 0830 w rozdz. 80101)  

- ze sprzedaży składników majątkowych  83,25 zł  ( § 0870 )  

- z odpłatnego dowożenia uczniów do szkół  47.466 zł ( § 0830 w rozdz. 80113  )  

- darowizny  4.401,97  zł (§ 0960 )  

- różne dochody  32.969,74   zł ( § 0970 )  

- różne opłaty  108  zł ( § 0690) 

- dotacja otrzymana z innych gmin  za pobyt dziecka w przedszkolu na terenie gminy Krzemieniewo w kwocie       

47.310  zł  

-dotacja z fundacji na dodatkowe zajęcia  dodatkowe  z matematyki  w kwocie  4.000 zł, 

- dotacja  z WFOŚ i GW na ścieżki edukacyjne przy szkołach   w kwocie  6.700 zł   ( § 2460 w rozdz. 80195 )  

 

Dział  851 –ochrona zdrowia –wykonanie  100  % planu  

W roku 2016 gmina otrzymała 600 zł tytułem darowizny od zakładu pracy z terenu gminy . Darowizna zgodnie z 

wolą darczyńcy została przeznaczona na wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkomanii.  

 

 

Dział  852 –pomoc społeczna –wykonanie  planu  97,48 % 

Zrealizowano dochody wyniosły  7.651.904,55  zł   

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

zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej .  

Tytułem dotacji  do budżetu gminy  wpłynęła kwota   7.648.383,14  zł. (suma §§ 2010, 2030, 2040  ,2060 )  

Wszystkie dotacje spływały do budżetu terminowo.    

Poza dotacjami dochodem tego  działu były również  

- odsetki w kwocie  1,78  zł  

- wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie  1.722,63  zł  ( §§ 2360 )  

- wynagrodzenie płatnika w kwocie 135  zł  

- odpłatność za usługi opiekuńcze  1.662  zł  
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Dział  853 –pozostale zadania w zakresie polityki społeczej  –wykonanie 100  % planu  

Ujęto kwotę 1.513,50 zł , którą  otrzymano tytułem bonu stażowego za zatrudnienie w GOPS , osoby 

skierowanej wcześniej do pracy przez  PUP w Lesznie.    

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –wykonanie  planu  87,81 %  

Suma wykonanych dochodów wyniosła  29.006,50   zł. Na kwotę złożyły się następujące dotacje od Wojewody 

Wielkopolskiego na  

- wypłatę stypendiów socjalnych  26.778,40 zł   

- wyprawki szkolne  2.228,10  zł   

Niski wskaźnik wykonania dochodów jest efektem dokonania zwrotu dotacji na wyprawki szkolne.  

 

Dział 900- gospodarka komunalna – wykonanie  planu 91,31 %  

Zaplanowano pozyskać w trakcie roku dochody w kwocie 51.018,17  zł, z czego do dnia 31.12.2016  roku 

zrealizowano kwotę  46.584,02  zł .  

Na zrealizowane dochody złożyły się następujące wpływy 

- wpływy z opłat za ścieki w kwocie 10.357,17 zł  

- odsetki od nieterminowo regulowanych opłat 5,55 zł  

- odpłatność gminy Rydzyna za energię elektryczną  4.185,31 zł  

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

w kwocie 30.584,99  zł  

- wpływy ze sprzedaży zbędnego majątku  ( złom) w kwocie 1.451 zł  

 

 

Dział  921-  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie  planu 120,31 % 

 W dziale  zaplanowano wyłącznie dochody bieżące w kwocie 35.222 zł, z czego do dnia 31 grudnia  2016 

zrealizowano kwotę 42.373,97 zł . Na sumę wykonanych dochodów złożyły się  

- kara umowna od wykonawcy za opóźnienie wykonania zadania ( drogi dojazdowej do świetlicy w 

Hersztupowie ) w kwocie  343 zł  

- z wynajmu świetlic wiejskich   kwotę 36.174  zł ( wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o kwotę 7.915zł ) 

- z opłat za media kwotę  5.856,97   zł. 

 

Zrealizowane dochody z wynajmu poszczególnych świetlic wiejskich przedstawia poniższa tabelka  

Lp  Sala wiejska  Kwota zrealizowanych 
dochodów w złotych 

31.12.2016     

Kwota zrealizowanych 

dochodów wg stanu na 

31.12.2015 ( dla celów 

porównawczych )  

 

1 Pawłowice  10.010,-  9.020  

2 Garzyn  4.250 ,-   3.570  

3 Mierzejewo  3.410,-   2.710  

4 Lubonia  1.050 ,-   2.850  

5 Oporówko  1.582 ,-    1.441 

6 Górzno  3.170 ,-     3.138  

7 Karchowo 2.628,-  1.928  

8 Nowy Belęcin  5.170 ,-  3.965 

9 Kociugi  2.211 ,-  1.950  

10 Drobnin 900,-  1.050  

11 Hersztupowo                 743 ,-  794 

12  Bojanice  1.050 ,-  150  

 Razem z wynajmu  36.174  ,-  32.566  

Wysoki wskaźnik realizacji planu  wynika z pozyskania  ponadplanowych dochodów z wynajmu  świetlic  

wiejskich.   

 

Dział  926 - kultura fizyczna i sport  -wykonanie  planu  96, 75 %  

Suma zrealizowanych dochodów wyniosła  51.122,53   zł i złożyły się na nią następujące pozycje  

- dochód z wynajmu hal sportowych w kwocie  30.533  zł, 

-odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienia na boisku w Pawłowicach  w kwocie  979   zł  

- odszkodowanie  od ubezpieczyciela za zniszczone słupa oświetleniowego na boisku sportowym w 

Krzemieniewie w kwocie 1.623, 60 zł  



6 

 

- zwrot wniesionej w latach poprzednich opłaty za przyłącze energetyczne na boisku sportowym w Pawłowicach  

w kwocie  2.569,65  zł .  

- darowizna od firmy GAZ-System na  organizację imprezy sportowej w kwocie 7.380 zł  

- zwrot dotacji przyznanych klubom sportowym za rok poprzedni w kwocie 8.037,28  zł. 

   

 

 

 

 

 

 

 

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

przypadających jst i jej jednostkom organizacyjnym w roku  2016 r.  

 

Od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31.12.2016   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  2016 i decyzji wydanych 

 w latach poprzednich  wynosi łącznie  6.487,10 zł w tym  

- w podatku od nieruchomości   5.201,10 zł  

- odsetki podatkowe i opłata prolongacyjna  1.286   zł   

 

 

Wartość podatków umorzonych przez Wójta Gminy w roku 2016 wyniosła   6.027,20  zł w tym  

- umorzony podatek od nieruchomości  141 zł  

- umorzony podatek rolny   149 zł  

- umorzone odsetki podatkowe  5.737,20 zł  
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1b ) sprawozdanie z realizacji dochodów majątkowych gminy Krzemieniewo  

          w  roku 2016  

W  § 1   uchwały budżetowej na rok 2016  ustalono plan dochodów majątkowych na poziomie 2.248.608,12 

zł z czego do końca roku 2016 pozyskano kwotę  2.247.982 zł .  

Plan dochodów zrealizowano w  99,97  % .  

 

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

 

Klasyfikacja  Źródło dochodów  Plan w zł  Wykonanie na 

31.12.2016  w zł  

  % realizacji 

planu  

70005 § 0760  Przekształcenie   

prawa wieczystego 

użytkowania w 

prawo własności  

29.940,20  29.940,20   100  

70005 § 0770  Wpływy  ze 

sprzedaży 

nieruchomości  

2.154.000,-  2.153.790,63   99,99 

75814 § 6330  

 

Dotacje celowe 

otrzymane z 

budżetu państwa na 

realizację 

inwestycji  

62.716,92   62.716,92  100  

80101 § 0870  Sprzedaż 

składników 

majątkowych  

500,-                83,25  16,65  

90095 § 0870 Sprzedaż 

składników 

majątkowych 

1.451,00 1.451,-   100  

Razem   2.248.608,12  2.247.982 ,-  99,98  

 

 

Zrealizowane dochody majątkowe stanowiły  7,19 % sumy wszystkich zrealizowanych  dochodów w roku 

2016 .  
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1c ) sprawozdanie z realizacji otrzymanych przez gminę  Krzemieniewo dotacji na zadania zlecone              

w roku 2016  .   

 

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  8.550.193,53 zł.     

       Otrzymane kwoty dotacji przedstawiono  w tabeli  

 

Dotacje  otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego  

Klasyfikacja  Plan w złotych  Wykonanie w złotych   

01095 § 2010  674.714,27  674.714,27  

75011 § 2010  76.039 ,- 72.692,38   

80101 § 2010 38.367,23  37.819,45 

80110 § 2010  31.024,03 29.328,77  

85211 § 2060  4.834.192,-  4.742.580,60  

85212 § 2010  2.852.362,- 2.772.275,18  

85213 § 2010  22.000,- 17.690,40  

85215 § 2010 910 ,- 713,40  

85219 § 2010 2.700,- 2.200,- 

85228 § 2010  10.000,-  5.877,60   

85295 § 2010  469,-  153,- 

Razem dotacje na zadania  

zlecone  

8.542.777,53  8.356.045,05  

tj. 97,81  % planu  

 
 

 
 

Otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego  

Klasyfikacja  Plan w złotych  Wykonanie w złotych   

75101 § 2010  7.416 ,- 7.416 ,-  

Razem zadania zlecone  7.416,-  7.416 ,-  

tj. 100 % planu  
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1d) sprawozdanie z otrzymanych w roku 2016  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 2014 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  159.897,34  zł. 

 Otrzymane dochody zostały ujęte  w rozdz. 75864 w § 2007.  

Planowana  kwota wpłynęła do budżetu gminy w100 % .  

 

 

 Dotacje wykazane w tabeli gmina otrzymała na 

  

Kwotę 77.297,03 zł – na projekt  utworzenie nowych miejsc w Publicznym Przedszkolu w Krzemieniewie  

Kwotę 82.600,31 zł  - na projekt „wesołe przedszkole „ polegający na uruchomieniu nowych miejsc w 

Przedszkolu w Garzynie  dla dzieci 2,5 letnich.  

 


