
Dział Źródło dochodów
Plan na 

dzień 

30.06.2015r.

Wykonanie na 

30.06.2015r.

% wykonania

1 2 3 4 5

O10 Rolnictwo i łowiectwo 468592,53 469867,07 100,27%

w tym bieżące 319186,53 318661,07 99,84%

z tego dotacje 314686,53 314686,50 100,00%

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

4500,00 3974,57 88,32%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami

314686,53 314686,50 100,00%

w tym majątkowe 149406,00 151206,00 101,20%

z tego

środki europejskie i inne środki 

pochodzące ze źródeł 

zagranicznych, niepodlegające 

zwrotowi

149406,00 149406,00 100,00%

Realizacja dochodów za I półrocze 2015r.

Załącznik nr 1 do informacji z 

wykonania budżetu Gminy Pacyna                       

za I półrocze 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

149406,00 149406,00 100,00%

Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł

1800,00

400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę
300000,00 182289,30 60,76%

w tym bieżące 300000,00 182289,30 60,76%

Wpływy z usług 300000,00 175631,27 58,54%

Pozostałe odsetki 6658,03

600 Transport i łączność 54000,00 0,00 0,00%

w tym majątkowe 54000,00 0,00 0,00%

z tego dotacje 54000,00 0,00 0,00%

Dotacje celowe otrzymane z 

samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego

54000,00 0,00 0,00%

700 Gospodarka mieszkaniowa 12400,00 8546,78 68,93%

w tym bieżące 12400,00 8546,78 68,93%

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

12400,00 7726,32 62,31%

Wpływy z róznych dochodów 0,00 744,06

Pozostałe odsetki 0,00 76,40

750 Administracja publiczna 39435,00 26127,47 66,25%

w tym bieżące 39435,00 26127,47 66,25%

z tego dotacje 37935,00 20517,00 54,08%

Wpływy z usług 1500,00 465,00 31,00%

Wpływy z róznych dochodów 0,00 1078,88



Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami

37935,00 20517,00 54,08%

Dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z realizację

zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami

0,00 1,55

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

0,00 4065,04

751

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa

23606,00 23270,00 98,58%

w tym bieżące 23606,00 23270,00 98,58%

z tego dotacje 23606,00 23270,00 98,58%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami

23606,00 23270,00 98,58%

754
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa
0,00 854,00

w tym bieżące 0,00 854,00

756 2534138,00 1279682,37 50,50%

w tym bieżące 2534138,00 1279682,37 50,50%

Podatek dochodowy od osób 

fizycznych
974138,00 436994,00 44,86%

Podatek dochodowy od osób

prawnych
1000,00 1063,89 106,39%

Podatek od nieruchomości 390000,00 213226,75 54,67%

Podatek rolny 1015000,00 515995,00 50,84%

Podatek leśny 20000,00 10208,50 51,04%

Podatek od środków transportowych 20000,00 16558,54 82,79%

Dochody od osób prawnych, od

osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem



Podatek od działalności

gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej

4000,00 2574,35 64,36%

Podatek od spadków i darowizn 8000,00 7776,56 97,21%

Wpływy z opłaty skarbowej 12000,00 8621,00 71,84%

Wpływy z opłaty targowej 1000,00 0,00 0,00%

Wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu
34000,00 23435,47 68,93%

Podatek od czynności 

cywilnoprawnych
55000,00 41774,00 75,95%

Odsetki od nieterminowych wpłat z 

tytułu podatków i opłat
0,00 1454,31

758 Różne rozliczenia 4312736,00 2395378,00 55,54%

w tym bieżące 4312736,00 2395378,00 55,54%

Subwencje ogólne z budżetu 

państwa
4312736,00 2395378,00 55,54%

801 Oświata i wychowanie 330722,14 257123,01 77,75%

w tym bieżące 330722,14 257123,01 77,75%

z tego

 środki europejskie i inne środki 

pochodzące ze źródeł 

zagranicznych, niepodlegające 

zwrotowi

102806,14 102806,14 100,00%

dotacje 123916,00 71087,00 57,37%

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

3000,00 957,60 31,92%

Wpływy z usług 61000,00 42020,83 68,89%

Otrzymane spadki, zapisy i 

darowizny w postaci pieniężnej
40000,00 40000,00 100,00%

Wpływy z różnych dochodów 0,00 251,44

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

106715,14 106715,14 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami

14348,00 14348,00 100,00%



Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków 

gmin)

105659,00 52830,00 50,00%

852 Pomoc społeczna 1346202,60 777476,63 57,75%

w tym bieżące 1346202,60 777476,63 57,75%

z tego dotacje 1337945,60 773329,00 57,80%

Wpływy z usług 2000,00 1639,50 81,98%

Pozostałe odsetki 200,00 83,22 41,61%

Wpływy z różnych dochodów 1057,00 493,00 46,64%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami

1081845,60 604529,00 55,88%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków

gmin)

256100,00 168800,00 65,91%

Dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z realizacją

zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami

5000,00 1931,91 38,64%

853
Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej
0,00 2729,68

w tym bieżące 0,00 2729,68

Wpływy z różnych dochodów 0,00 2729,68

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 23240,00 23240,00 100,00%

w tym bieżące 23240,00 23240,00 100,00%

z tego dotacje 23240,00 23240,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków

gmin)

23240,00 23240,00 100,00%

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
44000,00 32266,93 73,33%

w tym bieżące 44000,00 32266,93 73,33%

Wpływy z usług 38000,00 25215,75 66,36%

Wpływy z różnych opłat 6000,00 6469,48 107,82%

Pozostałe odsetki 0,00 581,70

9489072,27 5478851,24 57,74%Dochody ogółem



9285666,27 5327645,24 57,37%

1861329,13 1226129,50 65,87%

102806,14 102806,14 100,00%

203406,00 151206,00 74,34%

203406,00 149406,00 73,45%

149406,00 149406,00 100,00%

Dochody bieżące

Dotacje

Środki europejskie i inne środki pochodzące ze 

źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi                                                                                                                                                              

w tym

Majątkowe

z tego

Dotacje

Środki europejskie i inne środki pochodzące ze 

źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

w tym

z tego












