
Dział Źródło dochodów Plan na 

dzień 

30.06.2017r.

Wykonanie na 

30.06.2017r.

% wykonania

1 2 3 4 5

O10 Rolnictwo i łowiectwo 323468,82 320268,82 99,01%

w tym bieżące 323468,82 319968,82 98,92%

z tego dotacje 319968,82 319968,82 100,00%

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

3500,00 0,00 0,00%

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

319968,82 319968,82 100,00%

w tym majątkowe 0,00 300,00

Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów, 

(związków gmin, związków 

powiatowo- gminnych, związków 

powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych 

źródeł

0,00 300,00

400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę
350000,00 177761,95 50,79%

w tym bieżące 350000,00 177761,95 50,79%

Realizacja dochodów za I półrocze 2017r.

Załącznik nr 1 do informacji o przebigu 

wykonania budżetu                       

Gminy Pacyna za I półrocze 2017r.
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Wpływy z usług 350000,00 162932,85 46,55%

Wpływy z pozostałych odsetek 1752,23

Wpływy z różnych dochodów 13076,87

700 Gospodarka mieszkaniowa 11000,00 5214,11 47,40%

w tym bieżące 11000,00 5214,11 47,40%

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

11000,00 4950,15 45,00%

Wpływy z róznych dochodów 263,96

750 Administracja publiczna 43251,00 23322,10 53,92%

w tym bieżące 43251,00 23322,10 53,92%

z tego dotacje 43251,00 23289,00 53,85%

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

43251,00 23289,00 53,85%

Dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z realizację

zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami

0,00 3,10

Wpływy z usług 0,00 30,00

751

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa

855,00 405,00 47,37%

w tym bieżące 855,00 405,00 47,37%

z tego dotacje 855,00 405,00 47,37%

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

855,00 405,00 47,37%

752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00%

w tym bieżące 500,00 500,00 100,00%
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z tego dotacje 500,00 500,00 100,00%

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

500,00 500,00 100,00%

756 2665994,00 1310986,44 49,17%

w tym bieżące 2665994,00 1310986,44 49,17%

Wpływy z podatku dochodowego od 

osób fizycznych
1171794,00 534755,00 45,64%

Wpływy z podatku dochodowego od

osób prawnych
1000,00 983,63 98,36%

Wpływy z podatku od nieruchomości 395000,00 217432,27 55,05%

Wpływy z podatku rolnego 930000,00 459541,26 49,41%

Wpływy z podatku leśnego 22200,00 10738,00 48,37%

Podatek od środków transportowych 35000,00 26818,93 76,63%

Wpływy z podatku od działalności

gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej

1000,00 0,00 0,00%

Wpływy z podatku od spadków i

darowizn
5000,00 6768,17 135,36%

Wpływy z opłaty skarbowej 14000,00 6567,44 46,91%

Wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych
31000,00 21035,21 67,86%

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw

0,00 3,96

Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych
60000,00 25977,00 43,30%

Wpływy z odsetki od nieterminowych 

wpłat z tytułu podatków i opłat
0,00 365,57

758 Różne rozliczenia 4830934,00 2698344,00 55,86%

w tym bieżące 4830934,00 2698344,00 55,86%

Subwencje ogólne z budżetu 

państwa
4830934,00 2651192,00 54,88%

Wpływy z różnych dochodów 0,00 47152,00

801 Oświata i wychowanie 359413,75 92641,88 25,78%

Dochody od osób prawnych, od

osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem
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w tym bieżące 143372,00 90030,88 62,80%

z tego dotacje 58872,00 29436,00 50,00%

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

2000,00 795,00 39,75%

Wpływy z  opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego
2000,00 2044,00 102,20%

Wpływy z opłat za korzystanie z 

wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego

30000,00 14649,50 48,83%

Wpływy z usług 50500,00 31625,71 62,63%

Wpływy z różnych dochodów 0,00 11480,67 #DZIEL/0!

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-

gminnym)

58872,00 29436,00 50,00%

w tym majątkowe 216041,75 2611,00 1,21%

Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych
0,00 2611,00

Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów (związków 

powiatowo-gminnych, związków 

powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych 

źródeł

216041,75 0,00 0,00%

852 Pomoc społeczna 263711,00 176071,06 66,77%

w tym bieżące 263711,00 176071,06 66,77%

z tego dotacje 258211,00 173917,00 67,35%

Wpływy z usług 2000,00 585,00 29,25%

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

4611,00 3360,00 72,87%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków

gmin, związków powiatowo-

gminnych)

253600,00 170557,00 67,25%
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Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 

płatności wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art.. 184 

ustawy, pobranych nienaleznie lub w 

nadmiernej wysokości

3500,00 1569,06 44,83%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16237,00 16237,00 100,00%

w tym bieżące 16237,00 16237,00 100,00%

z tego dotacje 16237,00 16237,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków

gmin, związków powiatowo-

gminnych)

16237,00 16237,00 100,00%

855 Rodzina 3547610,00 1880766,06 53,02%

w tym bieżące 3547610,00 1880766,06 53,02%

z tego dotacje 3539010,00 1876351,00 53,02%

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

1429010,00 735016,00 51,44%

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

2110000,00 1141335,00 54,09%

Dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z realizacją

zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami

3500,00 1538,47 43,96%
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Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 

płatności wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem 

procedur, o których mowa w art.. 184 

ustawy, pobranych nienaleznie lub w 

nadmiernej wysokości

4800,00 2730,31 56,88%

Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 146,28 48,76%

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
52000,00 29538,27 56,80%

w tym bieżące 52000,00 29538,27 56,80%

Wpływy z usług 45000,00 22895,41 50,88%

Wpływy z różnych odochodów 0,00 1831,82

Wpływy z różnych opłat 7000,00 4371,50 62,45%

Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 439,54

12464974,57 6732056,69 54,01%

12248932,82 6729145,69 54,94%

4236904,82 2440103,82 57,59%

216041,75 2911,00 1,35%

Dochody bieżące

Dochody ogółem

w tym

z tego

w tym

Majątkowe

Dotacje
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