
Dział Źródło dochodów Plan na 

dzień 

30.06.2016r.

Wykonanie na 

30.06.2016r.

% wykonania

1 2 3 4 5

O10 Rolnictwo i łowiectwo 340979,28 341060,36 100,02%

w tym bieżące 340979,28 340460,36 99,85%

z tego dotacje 336979,28 336979,28 100,00%

Wpływy 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 3481,08 87,03%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

336979,28 336979,28 100,00%

w tym majątkowe 0,00 600,00

Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł

0,00 600,00

150 Przetwórstwo przemysłowe 0,00 1509,63

w tym majątkowe 0,00 1509,63

Realizacja dochodów za I półrocze 2016r.

Załącznik nr 1 do informacji z 

wykonania budżetu Gminy Pacyna                       

za I półrocze 2016r.
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Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 

płatności, w tym wykorzystywanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystywanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art.. 184 

ustawy, pobranych nienaleznie lub w 

nadmiernej wysokości dotyczące 

dochodów majątkowych

0,00 1509,63

400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę
350000,00 180584,40 51,60%

w tym bieżące 350000,00 180584,40 51,60%

Wpływy z usług 350000,00 177714,20 50,78%

Wpływy z pozostałych odsetek 2870,20

700 Gospodarka mieszkaniowa 14000,00 5183,17 37,02%

w tym bieżące 14000,00 5183,17 37,02%

Wpływy 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

14000,00 4910,26 35,07%

Wpływy z róznych dochodów 272,91

710 Działalność usługowa 15000,00 0,00 0,00%

w tym bieżące 15000,00 0,00 0,00%

z tego dotacje 15000,00 0,00 0,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwana zadania bieżące 

realizowane przez gminę na 

podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej

15000,00 0,00 0,00%

750 Administracja publiczna 48082,00 26470,29 55,05%

w tym bieżące 48082,00 24563,55 51,09%

z tego dotacje 45582,00 24542,00 53,84%

Wpływy z usług 500,00 20,00 4,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin,

związkom powiatowo-gminnym))

ustawami

45582,00 24542,00 53,84%
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Dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z realizację

zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami

0,00 1,55

Wpływy 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

2000,00 0,00 0,00%

w tym majątkowe 0,00 1906,74

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 

płatności, w tym wykorzystywanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystywanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art.. 184 

ustawy, pobranych nienaleznie lub w 

nadmiernej wysokości dotyczące 

dochodów majątkowych

0,00 1906,74

751

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa

5660,00 5210,00 92,05%

w tym bieżące 5660,00 5210,00 92,05%

z tego dotacje 5660,00 5210,00 92,05%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin,

związkom powiatow-gminnym)

ustawami

5660,00 5210,00 92,05%

756

2569638,00 1324131,63 51,53%

w tym bieżące 2569638,00 1324131,63 51,53%

Wpływy z podatkudochodowego od 

osób fizycznych
1021838,00 471284,00 46,12%

Wpływy z podatku dochodowego od

osób prawnych
1400,00 142,22 10,16%

Wpływy z podatku od nieruchomości 395000,00 214623,35 54,34%

Wpływy z podatku rolnego 967600,00 539960,01 55,80%

Dochody od osób prawnych, od

osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem
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Wpływy z podatku leśnego 19800,00 11434,00 57,75%

Podatek od środków transportowych 28000,00 22173,33 79,19%

Wpływy z podatku od działalności

gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej

5000,00 550,00 11,00%

Wpływy z podatku od spadków i

darowizn
12000,00 3752,36 31,27%

Wpływy z opłaty skarbowej 15000,00 7829,00 52,19%

Wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych
34000,00 20924,26 61,54%

Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych
70000,00 30893,00 44,13%

Wpływy z odsetki od nieterminowych 

wpłat z tytułu podatków i opłat
0,00 566,10

758 Różne rozliczenia 4399619,00 2512091,00 57,10%

w tym bieżące 4399619,00 2512091,00 57,10%

Subwencje ogólne z budżetu 

państwa
4399619,00 2434172,00 55,33%

Wpływy z róznych dochodów 0,00 77919,00

801 Oświata i wychowanie 171162,00 114414,63 66,85%

w tym bieżące 171162,00 114414,63 66,85%

dotacje 101662,00 59191,00 58,22%

Wpływy z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych orazinnych umów o 

podobnym charakterze

2000,00 950,92 47,55%

Wpływy z różnych opłat za 

korzystanie z wychowania 

przedszkolnego

1500,00 1388,00 92,53%

Wpływy z opłat za korzystanie z 

wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego

18000,00 17321,10 96,23%

Wpływy z usług 48000,00 33005,07 68,76%

Wpływy z pozostałych odestek 0,00 0,14

Wpływy z różnych dochodów 0,00 2558,40

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

16722,00 16722,00 100,00%
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-

gminnym)

84940,00 42469,00 50,00%

852 Pomoc społeczna 3011054,00 1581647,71 52,53%

w tym bieżące 3011054,00 1581647,71 52,53%

z tego dotacje 2999790,00 1578083,00 52,61%

Wpływy z usług 2000,00 861,75 43,09%

Wpływy z pozostałych dosetek 200,00 0,00%

Wpływy z różnych dochodów 4064,00 1425,32 35,07%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin,

związkom powiatowo-gminnym)

ustawami

1201532,00 802983,00 66,83%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków

gmin, związków powiatowo-

gminnych)

235600,00 155100,00 65,83%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rżadowej 

zlecone gminom (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym), 

związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowaniu 

dzieci

1562658,00 620000,00 39,68%

Dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z realizacją

zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami

5000,00 1277,64 25,55%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22850,00 22850,00 100,00%

w tym bieżące 22850,00 22850,00 100,00%

z tego dotacje 22850,00 22850,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków

gmin, związków powiatowo-

gminnych)

22850,00 22850,00 100,00%

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
52800,00 30895,36 58,51%
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w tym bieżące 52800,00 30895,36 58,51%

Wpływy z usług 44000,00 24989,98 56,80%

Wpływy z opłaty produktowej 28,80

Wpływy z różnych opłat 8800,00 5410,88 61,49%

Wpływy z pozostałych odsetek 465,70

11000844,28 6146048,18 55,87%

11000844,28 6142031,81 55,83%

3527523,28 2026855,28 57,46%

0,00 4016,37

z tego

w tym

Majątkowe

Dotacje

Dochody bieżące

Dochody ogółem

w tym
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