
Dział Źródło dochodów
Plan na 

dzień 

30.06.2018r.

Wykonanie na 

30.06.2018r.

% wykonania

1 2 3 4 5

O10 Rolnictwo i łowiectwo 418413,39 353195,39 84,41%

w tym bieżące 356595,39 353195,39 99,05%

z tego dotacje 353195,39 353195,39 100,00%

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

3400,00 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

353195,39 353195,39 100,00%

w tym majątkowe 61818,00 0,00 0,00%

z tego dotacje 61818,00 0,00 0,00%

Dotacje celowe w ramach 

orogramów finanswanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków 

o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 

oraz ustawy 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, z wyłączeniem 

dochodów klasyfikowanych w 

pragrafie 625

61818,00 0,00 0,00%

Realizacja dochodów za I półrocze 2018r.

Załącznik nr 1 do informacji o przebigu 

wykonania budżetu                       

Gminy Pacyna za I półrocze 2018r.
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400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę
350000,00 169288,77 48,37%

w tym bieżące 350000,00 169288,77 48,37%

Wpływy z usług 350000,00 152792,58 43,66%

Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2035,96

Wpływy z różnych dochodów 0,00 14460,23

600 Transport i łączność 100000,00 0,00 0,00%

w tym majątkowe 100000,00 0,00 0,00%

z tego dotacje 100000,00 0,00 0,00%

Dotacje celowe otrzymane z 

samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego

100000,00 0,00 0,00%

700 Gospodarka mieszkaniowa 40000,00 7860,45 19,65%

w tym bieżące 10000,00 7860,45 78,60%

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

10000,00 7180,44 71,80%

Wpływy z róznych dochodów 0,00 680,01

w tym majątkowe 30000,00 0,00 0,00%

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia

prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego

nieruchomości

30000,00 0,00 0,00%

750 Administracja publiczna 43989,00 23861,21 54,24%

w tym bieżące 43989,00 23861,21 54,24%

z tego dotacje 43989,00 23727,14 53,94%

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

43989,00 23727,14 53,94%

Wpływy z róznych dochodów 0,00 134,07
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751

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa

798,00 390,00 48,87%

w tym bieżące 798,00 390,00 48,87%

z tego dotacje 798,00 390,00 48,87%

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

798,00 390,00 48,87%

754
Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa
10000,00 0,00 0,00%

w tym bieżące 10000,00 0,00 0,00%

z tego dotacje 10000,00 0,00 0,00%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu

pomocy finansowej udzielanej

między jednostkamisamorządu

trytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących

10000,00 0,00 0,00%

756 2799954,00 1436120,71 51,29%

w tym bieżące 2799954,00 1436120,71 51,29%

Wpływy z podatku dochodowego od 

osób fizycznych
1327554,00 640218,00 48,23%

Wpływy z podatku dochodowego od

osób prawnych
1500,00 990,38 66,03%

Wpływy z podatku od nieruchomości 427000,00 227507,52 53,28%

Wpływy z podatku rolnego 865000,00 460223,81 53,21%

Wpływy z podatku leśnego 23000,00 11241,00 48,87%

Podatek od środków transportowych 51900,00 32015,64 61,69%

Wpływy z podatku od działalności

gospodarczej osób fizycznych,

opłacanego w formie karty

podatkowej

1000,00 2915,00 291,50%

Wpływy z podatku od spadków i

darowizn
7000,00 2683,74 38,34%

Wpływy z opłaty skarbowej 14000,00 5483,00 39,16%

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 opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych
26500,00 17543,03 66,20%

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw

500,00 1413,80 282,76%

Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych
55000,00 33673,00 61,22%

Wpływy z odsetki od nieterminowych 

wpłat z tytułu podatków i opłat
0,00 212,79

758 Różne rozliczenia 5043662,00 2764190,00 54,81%

w tym bieżące 5043662,00 2764190,00 54,81%

Subwencje ogólne z budżetu 

państwa
5043662,00 2764190,00 54,81%

801 Oświata i wychowanie 147790,00 88162,62 59,65%

w tym bieżące 147790,00 88162,62 59,65%

z tego dotacje 68390,00 36196,00 52,93%

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

1500,00 600,00 40,00%

Wpływy z  opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego
2500,00 390,00 15,60%

Wpływy z opłat za korzystanie z 

wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego

25000,00 13948,50 55,79%

Wpływy z usług 50400,00 29344,79 58,22%

Wpływy z różnych dochodów 0,00 7683,33

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-

gminnym)

68390,00 36196,00 52,93%

852 Pomoc społeczna 294826,00 173584,96 58,88%

w tym bieżące 294826,00 173584,96 58,88%

z tego dotacje 289326,00 171363,00 59,23%

Wpływy z usług 2000,00 675,00 33,75%

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

6016,00 2828,00 47,01%
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków

gmin, związków powiatowo-

gminnych)

283310,00 168535,00 59,49%

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 1546,96 44,20%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18932,00 18932,00 100,00%

w tym bieżące 18932,00 18932,00 100,00%

z tego dotacje 18932,00 18932,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków

gmin, związków powiatowo-

gminnych)

18932,00 18932,00 100,00%

855 Rodzina 3557159,62 1701475,10 47,83%

w tym bieżące 3557159,62 1701475,10 47,83%

z tego dotacje 3529056,00 1680056,00 47,61%

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

1395056,00 650056,00 46,60%

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

2134000,00 1030000,00 48,27%

Dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z realizacją

zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami

3500,00 8306,12 237,32%
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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

23103,62 12007,08 51,97%

Wpływy z pozostałych odsetek 1500,00 1105,90 73,73%

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
51000,00 26270,22 51,51%

w tym bieżące 51000,00 26270,22 51,51%

Wpływy z opłaty produktowej 0,00 12,44

Wpływy z usług 45000,00 20401,00 45,34%

Wpływy z różnych odochodów 0,00 1633,41

Wpływy z różnych opłat 6000,00 4120,47 68,67%

Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 102,90

921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego
10000,00 0,00 0,00%

w tym bieżace 10000,00 0,00 0,00%

z tego dotacje 10000,00 0,00 0,00%

Dotacja celowa na pomoc finansową 

udzielaną miezy jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

bieżących

10000,00 0,00 0,00%

12886524,01 6763331,43 52,48%

12694706,01 6763331,43 53,28%

4323686,39 2283859,53 52,82%

191818,00 0,00 0,00%

161818,00 0,00 0,00%

z tego

Dotacje

z tego

w tym

Dochody majątkowe

Dotacje

Dochody bieżące

Dochody ogółem

w tym
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