
Dział Źródło dochodów Plan na 

dzień 

31.12.2015r.

Wykonanie na 

31.12.2015r.

% wykonania

1 2 3 4 5

O10 Rolnictwo i łowiectwo 625189,39 625163,92 100,00%

w tym bieżące 473083,39 473057,92 99,99%

z tego dotacje 469083,39 469083,35 100,00%

Dochody z najmu i dzierżawy

składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze

4000,00 3974,57 99,36%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami

469083,39 469083,35 100,00%

w tym majątkowe 152106,00 152106,00 100,00%

z tego

środki europejskie i inne środki 

pochodzące ze źródeł 

zagranicznych, niepodlegające 

zwrotowi

149406,00 149406,00 100,00%

Realizacja dochodów za  2015r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Pacyna                       

za 2015r.



Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich oraz 

środków, o których mowa w art. 5 

ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 

ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich z 

wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 625

149406,00 149406,00 100,00%

Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł

2700,00 2700,00 100,00%

400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę
379800,00 393145,65 103,51%

w tym bieżące 379800,00 393145,65 103,51%

Wpływy z usług 370000,00 383172,52 103,56%

Pozostałe odsetki 9800,00 9973,13 101,77%

600 Transport i łączność 52247,32 52247,32 100,00%

w tym majątkowe 52247,32 52247,32 100,00%

z tego dotacje 52247,32 52247,32 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z 

samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego

52247,32 52247,32 100,00%

700 Gospodarka mieszkaniowa 15071,36 15250,22 101,19%

w tym bieżące 15071,36 15250,22
101,19%

Dochody z najmu i dzierżawy

składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze

13900,00 14005,05 100,76%

Wpływy z róznych dochodów 1094,06 1168,77 106,83%

Pozostałe odsetki 77,30 76,40 98,84%

750 Administracja publiczna 49305,55 49351,73 100,09%

w tym bieżące 48840,55 48886,73 100,09%

z tego dotacje 43839,00 43839,00 100,00%

Pozostałe odsetki 43,08



Wpływy z róznych dochodów 934,96 934,96 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami

43839,00 43839,00 100,00%

Dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z realizacją

zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami

1,55 4,65 300,00%

Dochody z najmu i dzierżawy

skłdników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze

4065,04 4065,04 100,00%

w tym majątkowe 465,00 465,00 100,00%

Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych
465,00 465,00 100,00%

751

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa

48255,00 48255,00 100,00%

w tym bieżące 48255,00 48255,00 100,00%

z tego dotacje 48255,00 48255,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami

48255,00 48255,00 100,00%

754
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa
854,00 854,00 100,00%

w tym bieżące 854,00 854,00 100,00%

Wpływy z róznych dochodów 854,00 854,00 100,00%

756 2509668,00 2551718,11 101,68%

w tym bieżące 2509668,00 2551718,11 101,68%

Podatek dochodowy od osób 

fizycznych
974138,00 982567,00 100,87%

Dochody od osób prawnych, od

osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem



Podatek dochodowy od osób

prawnych
1120,00 1512,04 135,00%

Podatek od nieruchomości 390000,00 395848,05 101,50%

Podatek rolny 972000,00 984093,65 101,24%

Podatek leśny 19300,00 19551,90 101,31%

Podatek od środków transportowych 32000,00 32323,97 101,01%

Podatek od działalności 

gospodarczej osób fizycznych, 

opłacany w formie karty podatkowej

4300,00 5874,35 136,61%

Podatek od spadków i darowizn 8600,00 9590,92 111,52%

Wpływy z opłaty skarbowej 14500,00 15293,00 105,47%

Wpływy z opłaty targowej 710,00 710,00 100,00%

Wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu
34000,00 33940,12 99,82%

Podatek od czynności 

cywilnoprawnych
57000,00 68716,01 120,55%

Odsetki od nieterminowych wpłat z 

tytułu podatków i opłat
2000,00 1697,10 84,86%

758 Różne rozliczenia 4312736,00 4312736,00 100,00%

w tym bieżące 4312736,00 4312736,00 100,00%

Subwencje ogólne z budżetu 

państwa
4312736,00 4312736,00 100,00%

801 Oświata i wychowanie 352333,58 339799,96 96,44%

w tym bieżące 352333,58 339799,96 96,44%

z tego

 środki europejskie i inne środki 

pochodzące ze źródeł 

zagranicznych, niepodlegające 

zwrotowi

102806,14 90174,29 87,71%

dotacje 128513,00 122379,41 95,23%

Wpływy z róznych opłat 1900,00 1959,00 103,11%

Dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych orazinnych umów o 

podobnym charakterze

1600,00 1556,68 97,29%

Wpływy z usług 71600,00 75208,66 105,04%

Pozostałe odsetki 2,17

Otrzymane spadki, zapisy i 

darowizny w postaci pieniężnej
40403,00 40403,00 100,00%

Wpływy z różnych dochodów 5511,44 8116,75 147,27%



Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich oraz 

środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 

ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich z 

wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w pragrafie 205

106715,14 93035,10 87,18%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami

17645,00 17490,35 99,12%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków 

gmin)

106959,00 102028,25 95,39%

852 Pomoc społeczna 1638905,22 1610917,24 98,29%

w tym bieżące 1638905,22 1610917,24 98,29%

z tego dotacje 1624543,18 1596432,62 98,27%

Wpływy z usług 3000,00 2979,75 99,33%

Pozostałe odsetki 200,00 95,29 47,65%

Wpływy z różnych dochodów 2162,04 1598,04 73,91%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami

1250767,18 1226786,25 98,08%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków

gmin)

373776,00 369646,37 98,90%

Dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z realizacją

zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami

9000,00 9811,54 109,02%

853
Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej
2729,68 2717,93 99,57%

w tym bieżące 2729,68 2717,93 99,57%

Wpływy z różnych dochodów 2729,68 2717,93 99,57%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 39962,00 39201,92 98,10%

w tym bieżące 39962,00 39201,92 98,10%



z tego dotacje 39962,00 39201,92 98,10%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków

gmin)

38229,00 37601,92 98,36%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań

bieżących gmin z zakresu

edukacyjnej opieki wychowawczej

finansowanych w całości przez

budżet państwa w ramach

programów rządowych

1733,00 1600,00 92,33%

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
52661,56 55406,62 105,21%

w tym bieżące 52661,56 55406,62 105,21%

Wpływy z opłaty produktowej 61,56 61,56 100,00%

Wpływy z usług 45000,00 47754,17 106,12%

Wpływy z różnych opłat 6700,00 6697,69 99,97%

Pozostałe odsetki 900,00 893,20 99,24%

10079718,66 10096765,62 100,17%

9874900,34 9891947,30 100,17%

2354195,57 2319191,30 98,51%

102806,14 90174,29 87,71%

204818,32 204818,32 100,00%

52247,32 52247,32 100,00%

149406,00 149406,00 100,00%

Dotacje

Środki europejskie i inne środki pochodzące ze 

źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Dochody ogółem

w tym

z tego

Dotacje

Środki europejskie i inne środki pochodzące ze 

źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi                                                                                                                                                              

w tym

Majątkowe

z tego

Dochody bieżące














