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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU

GMINY Żnr-nzrcowZAI pÓrno CZE 201'3r.
Wstęp
Zgodniez ustawamio samorządziegminnymi finansachpublicznych'Wójt Gminy
przedstawiaWysokiej Radzie informacjęo przebieguwykonaniabudzetuGminy Że|azków
za pierwszepótrocze20|3r.
Informacjatajest zgodnaZ wymogamiUchwaĘ Rady Gminy Nr XLVIII l233l|0 z dnia
25.06.20|0r.w sprawieokreślenia
zakresui formy informacjio przebieguwykonaniaza
I półroczebudzetuGminy Że|azkóworaz określenia
informacjio przebieguwykonania
planu fi nansowegosamorządowych
instytucji kultury.
RadaGminy Że|azkówuchwałąNr XXXVl60l|2 zdnia20.|2.20|2r.uchwaliła
budzetGminy naf0|2 rok. Na przestrzeni2}I3r budzetten byłzmienianyuchwałami
Rady Gminy i zarządzeniamiWójta Gminy 9- krotnie.Na dzień 30 czerwca2013r.w
efekciepowyższychzmian,budzetGminy osiągnąłwielkościpo stronie:
- dochodów 2|.944.|02,22 zł,
- wydatków 21.598.652,22 zt
Dochody
Dochody,za okresI półtocza2}I3r,zostałyzręa|izowane
w wysokości
12.|42.158,|5zŁtj.
55,33"^wielkościplanowanej.
StrukturędochodówobrazujeponiŻszatabela:
lwzłl
Plan po zmianach Wykonanie na
%wyk. Struktura
nadzień
dzieft
dochodów
30.06.2013r.

Dochodv osółem. w tvm:
1. Dochody własne
w tym:
- udziaty w podatkach
stanowiących dochód
budzetu państwa

2. Subwencje

3. Dotacje celowe
z budżefupaństwa
w tym:
dotacje celowe na realizację
zadań z za|<resuamin.
rządowej i innych zadańz|ec.

4. Dotacjena finans.wydatków
na real. zadańfinansowanychz
udziałemśrodków,o których
m o w a w art . 5us tI pk t }i3
uofp

30.06.2013r

21.944.102,22
l 1.610.660.-

12.142.158,15
5.756.099,85

55,33
49,57

5.697.265.-

2.384.404,66

41,85

7.288.344.-

4.282.482.-

58,76

35,27

2.906.392,56

1.781.096,56

61,28

r4,66

2.624.127,56

1.577.151,56

60,10

138.705,66

322.479.74

232,49

I

47,47

f,66

I

Największy udziaŁprocentowyw dochodachogółem stanowiądochody własne(47'41%o),
do
których za|icza się między innymi wpływy ztytvłuudziału w podatkach stanowiących
dochód budżetupaństwa, wpływ z tytułupodatków i opłatlokalnych, dochody z najmu i
dzierŻav,ryskładników majątkowych, odsetki od Środków finansowych pozostających
okresowo na rachunku bankowym.
Drugą pozycjaupod względem wielkościudziałuw dochodachogółem,stanowiąsubwencje
(35,27%).
Następnąpozycję pod względem wielkościstanowiądotacje(14,66%). Składająsię na nie:
- dotacjecelowe na zadaniazlecone z zak'resuadministracjirządowej_ |.577.|5I,56 zł
(szczegółowo zostałyprzedstawione w zał'.rr 4 do niniejszej informacji)
- dotacje celowe z budzetu państwa narea|izacje własnych zadań bieżących203.945.-Zł.
Kolejną pozycjąuzyskanych dochodów sądotacje na finansowanie wydatków na rea|izację
zadań finansowanych których udziałemśrodków,o których mowa w art. 5 ustl pkt2 i3
uofp. Stanowiąone w strukturzedochodów ogółem2,66%;0.

Zr ęa|izowane dochody o charakterze bieżzący
m
Zr ea|izow ane dochody o charakterzemajątkowym

-

l |.916'922,01
225.236'14

zł'
zł

Zr ęa|izowane do chody o gółem uk ształtowały si ę p owy żej założzen
p l anowych
Wykonanie dochodów budzetowych w stosunku do wielkościplanowanych, w układzie
poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafow klasyfikacji budzetowej, przedstawia zał.
nr I wtaz z częściąopisowądo sprawozdania.

Wydatki
Wydatki za okres |półrocza 2013r. zostałyztea|izowanew wysokości 8.68l.31l,08 zł tj.
40,|90^ załoienplanowych. W strukturze wydatków, bieŻącestanowiły 97,|2youdziału,
natomiast wydatki o charakterzemajątkowym 2,880ń.
lwzł/
Plan po zmianachna
dziefi 30.06.2012r.
Wvdatki ogółem.w tvm:
- bieżzące
- maiątkowe

21.598.652.22
17.831.398,22
3.767.254.

Wykonanie nadzień
30.06.2012r.

8.ó81.311.08
8.431.356.39
249.954.69

%
Struktura
wykonania wydatków
40.19
47,28
6,63

Wykonanie wydatków budzetowych w stosunku do wielkościplanowanych, w układzie
poszczego|nych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej'przedstawia
załączniknr 2 wraz z częściąopisowądo niniejszego sprawozdania.
Plan wydatków inwestycyjnych wraz z częściąopisowąprzedstawiony zostałw zał.nr 3
do niniej szej informacji.

100,00
97.tf
2,88

W załącznikunr 4 opisanezostałydotacjeoraz wydatki dotyczącezadańzzal<resu
administracjirządowejoraz innych zadańzleconychjednostkomsamorząduterytorialnego.
Na zaplanowanąnadwyŹkę
w kwocie 345.450..zł Gmina ztea|izowała
w I półroczu2}I3r.
nadwyżkęw wysokości
3.460.847,07
zł.
ZnacznievtyŻszypoziom zrea|izowarlych
dochodówogółem,arize|i wynikałobyto ze
wskaźnikaupływuczasu'oraz relatywnieniski poziom wydatków o charakterze
majątkowym,uzasadniapovtyŻszą
sytuację.
Przvchodv budżetu
Wielkościplanowane
|lPrzychody ogółem
w tym:

600.000.zł

- kredyty ipoŻyczki

600.000.zł

- nadwyżka z lat ubiegłych
- inne źródła(wolne środki)

Wykonaniezalpołrocze
2013r.
zł
3.452.446,93

2.506.996,93
zł
945.450.- zł

Rozchody budżetu
1/ Rozchody ogółem
w tym:

945.450.-zł

zł
2.290.500.-

- spłaty poŻyczek
- inne cele
(lokaty bankowe)

945-.450.zł

290.500.zł
2.000.000.zł

Stan zobo w iązan na dzień 30 .06 .20I 3r z tfitlłu zacirynięty ch poiy czek i kredytów o gółem
wynosił 654.950.-zł (długoterminowepożyczki zaciągniętew wr.oŚiGW Poznań),
Wartośćnominalna niewymagalnych zobowiązańztyttlłu udzielonych poręczeń i gwarancji
na koniec okresu sprawozdawczegowynosiła3}9.235.-zł..
WartoŚć pozostałychzobowią7ańna dzief' 30.06.2013r.w;mosiła420.|09,84zł.Były to
zobowiązania niewymagalne, które głównie dotyczyły wydatków na wynagrodzęniai
pochodnych od wynagrodzeń( termin ich płatnościzgodnie z obowią7ującymi przepisami
przypadał na m-c lipiec 20|3r.) a także zobowiązań wynikaj ących z rea|izowanych
inwestycji.
_
Stan należności
na dzień30.06,20|3r.wyniósł 4.777.108,09zł',w tym zaległości
2.008.637.90zł.

P-ł

W I półrocnl2}|3r. udzielonozbldietu Gminy następujące
kwoty dotacji:
1/dotacjepodmiotowedla gminnychinstytucjikulfury w wysokości238.800..zł
2l dotacjecelowedla jednosteksektorafinansów publicznychw kwocie 94.836,78zł
3/ dotacjecelowedla jednostekspozasektorafinansów publicznychw kwocie 64.750.-zł
4l dotacjepodmiotowedla niepublicnejjednostki systemuoświaĘ_349.203'7| zł'
- 747.590'49zł

v
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Zał. l Sprawozdanie z dochodów budżetuGminy Ze|azków za I pó|rocze 20l3r
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)otacjece|oweW ramachprogramówfinansowanych
z
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środkóW
europejskich
oraz środkóWo którychmowa
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lóżno jednostkiobsługigospodarkin

120 000,0c
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Jocho0y z na]mu I dz|euawy składnIkowma]ątkowych Skarbu
)aństwa' jednostek samouądu terytoriaInego Iub innych

1 2 00 0 0 , 0 0

82527,79

68,7701

ednostek za|iczanych do sektora finansów pubIicznych oraz
nnych umów o podobnym charakterze
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)otacjeceloweotuymanez budżetupaństWana realizację
:adań biezącychz zakresu administracjiuądowej oraz innych
:adańz|econychgminie(fwiązkomgmin)ustawami

70 700.00

3 5 4 9 1. 0 0
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2360

)ochodyjednosteksamouąduterytoriaInego
związanez
'ea|izaąązadań z zakresu administracjiu
ądowejoraz innych
:adańz|econychustawami

0.00

7.75

0,00./"

Jrzędy gmin (miasti miast na prawach powiatu)
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Dotacjace|owaotzymana z tytułupomocyfinansowej
udzie|anejmiędzyjednostkamisamouądu terytoriaInego
na
dofinansowanieWłasnychzadań bieżących

1 00 0 0 , 0 (

0,00

0,00%

WPływyz podatkudońodŃBgo

10 000,0(

3 839,73

38,400/

1 00 0 0 . 0 (

3 796,73

37,970/"

0.00

43,00

0,00%

od osÓb flzycznych

0350

gospodarczejosób fizycznych
Podatek od działaIności
opłacanyW fomie kańy podatkowej

0910

)dsetki od nieterminowychWplatz tytułupodatkóWi opłat

75615

#płi\Ą,y
z podatkuro|nsgo.podatku|€ ś nggo.podatkuod
:zynnościcywi|noprawnych
Podgtkówi opł8tlokatnychod osób
'fawnycb i innycŁ j€dnostgk olganifacyinych

2221 122,80

0310

Podatekod nieruchomości

1 479 800,00

7 5 9 11 3 , 4 1

0320

Podatek rolny

51 700,00

26 070,00

50,43./.
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7 0 5 1, 0 0

50,36%
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składki na ubgzPięczgni€ zdrcwotng opłacano za osoby
pobierająpe niektore świadczeniaz pomocy społecfnoJ,
nioktqB śWiadczonia
rc&inn€ oraz za ośobyuczgstniczącew
zajęciachw cantrumintegmcłispdemej'

9 994,0(

5 285,00

52,88%

2010

Dotacjece|oweotzymane z budżetupaństwa na rea|izację
zadań bieŻących z zakresu administracjiuądowej oraz innych
zadań zleconychgminie(związkomgmin)ustawami

4 345,0(

2 135,0C

49,14"/.

2030

Dotacjece|oweotuymane z budżetupaństwa na reaIizację
własnychzadań bieżącychgmin (związkówgmin)

5 649,00

3 1s0,0(

55,761"

.agilki i pmoc w na|ur.e offi składki na ubezpi9czsnia
)meMalne i Entowe

47 609,0C

32 000,0(

67,21%

)otac]ecelowe otzymane z budżetupanstwa na rea||zację
vłasnychzadań bieżącychgmin (iliązków gmin)

47 609,00

32000,0(

67,21%

Ę
35212

35213

35214
2030

.

i.

j*1

15216

lasiłkistałg

2030

/

8521I

55 272,0(

41 000,0(

74,1804

Dotacjece|oweotzymane z budżetupaństwa na reaIizację
własnychzadań bieżących
gmin (związkóW
gmin)

55272,0(

41 000,0c

74,180k

ośrodkipomocy sPoł*znej

98 800,0(

52 983,0C

53,63%

4 000,0(

1 953,00

48,837"

94 800.0(

51 030,00

53,83./"

Usługiopiekuńczei sPecł8|istycneusługiopiekuńcze

3 000,00

1247,8t

+1,80P4

vprywyz usrug

3 000,00

1 247,88

41 ,6001

81 914,00

55601,0(

67,g*t

0920

Pozostałeodsetki

2030

Dotac]ecelowe otzymane z budżetupaństwa na reaIizację
Własnychzadań bieżących9min (eiązkóW gmin)

85228
0830

)ozo8taładziałalność

35295
2010

)otacje ce|oweotzymane z budżetupaństwa na rea|izację
:adań bieżącychz zakresu adm.nistracjiuądowej oraz innych
:adańz|econychgm.nie(związkomgmin)ustawami

38513,00

1 4 3 7 1, 0 (

37,317,

2030

Jotac]ece|oweotzymane z budżetupaństwa na reaIizację
vłasnychzadań bieżącychgmin (związkówgmin)

43 400,00

41 230.0(

95.00.1

'-\4ffiFi$,,'
ryś

*ffiryp'*ffilf.'łryffi"

*, 1#

)ozostała didalnośó

85395

0920

Jozostałe odsetki

2007

Dotacjece|oweW ramach programóW|inansowanychz
udziałemśrodkóweuropejskichoraz środkówo których mowa
W ań 5 ust'1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy'|ubpłatności
w
ramach budżetuśrodkóweuroDeiskich

2009

Dotacjecelowe w ramach programówfinansowanychz
udziałemśfodkóweuropejskichoraz śf'o których mowa W ań
5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 Ustawy'lub płatności
W
ramachbudżetuśrodków
eurooeiskich

3M15

Jomoc materialna d|a uczniów

2030

tw
)0019

il

TnffiW:ffirylT.?iffipe--Gffi#

0690

90020
0400

9z'1

'gJ

]otacle ce|oweotrzymanez budżetupaństwa na realizację
vłasnychzadań b.eżącychgmin (zWiązkówgmin)

.'

92109
6207

1 0 11 8 7 , 0 3

0,0(

334,26

0,00./"

95 781,9(

95 781,96

100,00%

5 070,81

r 00,00%

5 070,81

.,

1

":ryry

1W 852,71

100,33%

.'Ę$$ i ii,lł::'N
ili'iffi

35 535,0C

35 535,0(

r00,00%

35535,00

ąA AQA ^.

100,00"/"

^lpływyi wydątki związane e gromadzeniem grodków z op|at i
(ar za kouystanie zg środowiska

54000,00

trlpływy
z różnychopłal

54 000,0c

''ffi1

!

33 654,8r

6?,32Vo

33 654,84

62,32/.

lvpływyi wydatki związans z gromadzeniem środkówz oplat
)roduktowych

0,0(

34'1,12

0'00oó

Wpływyz opłatyproduktowej

0,00

341,1

0,00%

' -;ll.ts!
%mffimryPaatryryi.,!Ęry*ffiffi

Domy iośmdki|ru|tury,
świeuicejkIuby

37 852,8t

Dotacjece|owew ramach programówfinansowanychz
udziałemśrodkóWeuropejskichoraz środkóW,
o których mowa
w ań' 5 ust' 1 pkt 3 oraz ust'3pkt 5 i 6 Ustawy,|ubpłatności
w
ramach budżetuśrodkóweuropejskich'

37 852,8S

Razem

21 9M 102,22

:j:i'ł,Y..TTl
:"'li$
37 852,8S

100,00%

37 852,85

100,000/.

12142'158.'15

55.33%

l,ł'\

Częśćopisowa do zał.Nr 1 - dochody

Dz. 010 - Rolnictwo i lowiectwo
Plan:355.376,56
zł
Wykonanie: 354.356,56zł

tj. 99,710ńplanu

Rozdział 01095 - Pozostaładziałalność
Plan:355'376,56Zł'
Wykonanie: 354.356,56zł
tj. 99,9|0ń planu
Dochody w tym rozdzia|e dotycządotacji celowej zbudŻetupaństwa zwiryanej ze zwrotem
rolnikom podatku akcyzowego,zawartegow cenie oleju napędowego.
=

Dz. 020 _ Leśnictwo
Plan: 1.000.-zł
Wykonanie:614,28zł.

tj. 61,430/"planu

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna
Plan: l.000.-zł
Wykonanie: 6|4,28 zł. tj. 61,43"^planu
Dochody w tym rozdzia|e sązwiązarte Z umowami najmu i dzieriavty składników
majątkowych.
Dz. 600 - Transport i łaczność
Plan: 0,00 zł
Wykonanie I83.|74'08 zł tj. 0'00 %"p|anu
ę

Rozdział 60016 _ Drogi publiczne gminne
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: l47.I45,49 zł tj. 0'00% planu
Dochody w tyn rozdzia|e stanowiąuzyskanąpomoc finansowąw ramach programu
,,Wdrażanielokalnych strategii rozr,voju''(działanie:.,,odnowai rozwój wsi'').
Powyższe dotyczy zrea|izowanegozadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej
Nr 4721P polegającej na budowie chodników, parkingów,kana|izacji deszczowej i
przebudowie zjazdów w m. Że|azków'' (częściowarefundacja wydatków).
Rozdział 60095 - Pozostaładziałalność
Plan: 0,00 zł
Wykonanie:36.628,59zŁ tj. 0'00% planu
Powyższe dochody dotycząuzyskanej pomocy finansowej w ramach programu,,Wdrazanie

.l.bĘĄ

Lokalnych strategiirozwoju'',działanio.,,odnowa
i rozwój wsi'' i dotyczączęściowej
refundacjiwydatków zrea|izowanego
zadaniapn.,,Przebudowanawierzchniplacu przed oSP
Russów''.
Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan:l41.900..zł
Wykonanie:||2.207,7Izł

tj.79,080ńplanu

Rozdzial70004_ Różnejednostkiobsługigospodarkimieszkaniowej
Plan:120.000.zł
Wykonanie:86.539,63zł'
planu
tj.72,12oń
Dochodyujętew tymrozdziale obejmująwptywy z najmulokali mieszkalnychi lokali
uzytkowychoraz wpływyzavłylvóz nieczystościatakie odsetkiz tyt. nieterminowych
zapł'at.
Wpływyz tytułunajmulokali wyniosły82.527,79zł,natomiastzalegtości56,489,06zł.
wpływy z tytułuwywozu nieczystościwyniosłyI.260,99zł,natomiastzaległości
wynoszą
|5.557'20
zł.
Wpływyz tyt. odsetekod nieterminolvychzapŁatwyniosły2,750,85zł,
Rozdział70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
P|an:2|.900.zł
Wykonanie:f5.668,08zł
tj. 117,z|voplanu
Na kwotęwykonaniaskładająsięwpływyztyfilłłu:
- opłatzaużrylkowanie
_2|.984,40zł.
wieczystenieruchomości
- wpłylvyze sprzeduiyskładnikówmajątkowych_3.609,|7
zł
- odsetki-74"5| zł.
Dz. 750- Administracia publiczna
P|an: 70.700.zł
Wykonanie:38.600,58zł

tj.54,600ńplanu

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie
P|m:70.700.zł
Wykonanie:35.498,75
zł
tj. s0'2|o^planu
Dochodyujętew tymrozdzialeobejmujągłównie
państwana
dotacjęcelowąz budżetu
rea|izacjęzadańzleconychw zakresie:ewidencjiludności,
UsC, sprawwojskowychw
wysokości
35.49l.-zł.
Rozdział . 75023Urzędy gmin (miast i miast na prarvach powiatu)
Plan:0,00.-zł
Wykonanie:3.101,83zŁ
tj.0,000ńplanu
Dochodyw tym rozdzia|edotycząwpływówzroźmychdochodów,w tym wynagrodzeniedla
płatnikaz tytułuwykonywaniazadanokreślanych
przepisamiprawa.

t-{

Dz. 751- Urzędv naczelnvchorganów władzvpaństwowei.kontroli i ochronv prawa
oraz sadownictwa
Plan: l .593.-ń
Wykonanie:798.-zł

planu
tj. 50,09o/o

Rozdział75101_ Urzędy naczelnychorganów władrypaństwowej,kontroli i ochrony
prawa
Plan: 1.593.-zł'
Wykonanie 798.-zŁ
tj.50,09"/"planu
Powyższedotyczy dotacjicelowej na prowadzeniei aktualizacjęstałegorejestruwyborców .
Dz. 754 Bezpieczeństwopublicznei ochrona przeciwpożarowa
Plan: 10.000.zł
Wykonanie:0,00zł

tj. 0'00%planu

Rozdział 75412- Ochotnieze strażepożarne
Wykonanie:0,00zł

tj. 0,00yoplanu

Realizacjaudzielonejdotacjicelowejprzez Powiat Kaliski zprzeznaczeniemna remont
StrażnicyoSP w Że|azkowie_II półroczeb.r.
Dz.756 Dochodv od osób prawnvch. od osób fizvcznvch i od innvch iednostek nie
posiadaiacvch osobowościprawnei
P l a n :l | . | 8 | . 7 6 0 . z. ł
Wykonanie: 5.457.300,93zŁ

v

planu
tj. 48,8|'o/o

Rozdział 75601 - wpĘwy z podatku dochodowego od osób fizycznych\
Plan: 10.000.-zł
Wykonanie:3.839,73 zł
tj. 38'40 planu
W niniejszymrozdziale sklasyfikowane zostaływptylvy podatku dochodowego z odsetkami
od działalnościgospodarczej osób fizycznych, opłacanegow formie karty podatkowej.

Rozdział75615_ wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,
podatku od crynności
cywilnoprawnych'podatków i opłatlokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizaryjnych
P | a n : 2 , 2 f I . | 2 2zł
.Wykonanie: l.46I.|74,65zł

tj.65,790ńplanu,wtym:

- podatekod nieruchomości
wykonanow wysokości
759.1|3,4IZłtj.sl,30%planu
Za|eg)ości
w podatkuod nieruchomości
osób prawnychna dzień30.06.20l3r.wynoszą

'.1

}ił'

368.583.-zł.w I półroczu20|3r.sporządzono
18tytułówwykonawczych,na
łącznąkwotę
37,058,-zł.
- podatekrolny wykonanow wysokości26.070.-ńtj.50,43% planu
- podatekleśnywykonanow wysokości7.05I.-zł tj. 50,360ń
p|anu
- podatekod środkówtransportowychwykonanow wysokości77.268.-zł tj. 53,I2%o
p|anu
- podatekod czynności
cywilnoprawnych
wykonanow wysokości- 531.207,-złtj. 100,20%
planu
- odsetkiod nieterminowychwpłatz tytułupodatkówi opłat_ 60.465,24zł
Za|egłości
zabezpieczonehipoteczniewynoszą 350.228,6Izł.W I półroczu 20|3r
dokonanowpisuna hipotekęw wysokości
16.507.-zt
Rozdział 756|6 - wpływy z tytułupodatku rolnego,podatku leśnegoo
podatku od
lokalnych od osób fizycznych.
P|an:2'474.373.ń
Wykonanie:l.409.2|4,75zł'. tj. 56'95oń p|anuwtym:
- podatekod nieruchomościzrea|izowartyzostałw wysokości466.532,56zt tj.57,48%o
planu.Za|egłości
w tym podatkuwg stanuna dzien30.06.2013r.
wynoszą309.966,8|zł
Wobecza|egającychpodjętodziałaniaegzekucyjne.
W okresieIpołrocza2}l3r. sporządzonoiprzekazanodo Urzędów SkarbowychzIs tytułów
wykonawczych nałącznąkwotę26.576.- zł.
- podatekrolny wykonanyzostałw wysokości575.443,|4 złtj.50,24%op|anowanych
załoźzei
Za|eg)ości
podatkurolnegowynoszą 68.4|6,68zł.
w opłatach
W I półroczu}}I3 sporządzono
189tytułówwykonawczychnałącznąkwotę
2|.68|,|0 zł'.
- Lodatekleśnywykonanyzostał'
w wysokości746.-złtj.57,38YozałoŻeńplanowych.
- podatekod środków
transportowych
wykonanow wysokości253.794.złtj,60,980ń
planu.Za|egł'ości
w opłatachpodatkuwynoszą ||.I90'50zł.W analizowanymokresie
wystawiono4 tytuływykonawczena kwotę1.548,50zł.
- podatekod spadkówi darowizn (|0t,99%).W okresieIpółrocza20l3 roku,dochody
budzetugminy z tytułutegopodatkuwyniosły10.199.-zł
- podatekód czynnościcywilnoprawnychDochody budzetuz tytułutego
podatkuwyniosły- 83.|62,25.-tj. 92,40Yo
p|artu.
- zalegtości
z tytułupodatkówi opłatzniesionych. W I półroczu.2Ol3r,dochódzwiązany
z za|egłościami
zabezpieczonymihipoteczniena nieruchomościach
wyniósł4.8|8,43zł

te-^{

podatkachzniesionychizabezpieczonychhipoteczniewynoszą 57|.099,47zł.
Za\egŁościw
- wpłylvyzróŻnychopłat_ 6.22I,70zł (główniezwrot kosztów upomnień)
- odsetkiod nieterminowychwpłatz tytułupodatkówi opłat.wyniosły8.297,67zł.
Rozdział 75618- wpłyrvyz innych opłatstanowiącychdochodyjednosteksamoIządu
terytorialnegona podstawieustaw
zł,
P|an:779.000.Wykonanie 198.667,|4zł

tj. 25'50YopIanu

Dochody ujętew tymrozdziale dotyczą
- wpływówzopłaĘskarbowej16.006,50.zt (47'08%o)
. wpływówz opŁatza zezwo|eniena sprzedaŻ
alkoholu I57.164,28zł.(66,60%)
- wpływów za zajęciepasadrogowego' umieszczenie vr ządzeil
infrastrukturyw pasiedróg

- 25.496,36zł.

- wpływówzopłatza gospodarowanie
odpadamikomunalnymi486.000.-zł.,z tytułuopłatza
Planowanaw budżeciekwotadochodóww wysokości
okresu|Ipółrocza,stądtei
gospodarowanie
odpadamikomunalnymidotyczyw całości
niski stopień j e1r ea|izacji.
Rozdział75621- UdziaĘ gmin w podatkachstanowiącychdochód budżetupaństwa
P|an:5.697.f65.zŁ
zł'
Wykonanie:2.384.404,66

tj, 41,85o/oplanu

w tym:
- podatekdochodowyod osób fizycznych - 2.342,572.zł (4l'73%)
- podatekdochodowyod osób prawnych -

4I.832,66zł'(50'40%)

Dz. 758 - Różne rozliczenia
Plan:7.368.344.zł
zł'
Wykonanie:4.356.297,60

planu
tj. 59,12o/o

Rozdział75801- Częśćoświatowa
subwencjiogólnej dla jednosteksamorządu
terytorialhego
Plan:5.532.035.zł
Wykonanie:3.404.328.zł

tj. 6t,s4ońplanu

rq

wyrównawczasubwencjiogólnej dla gmin
Rozdział75807- Część
zł
Plan:1,156.309..
tj.sOońplanu
Wykonanie:818.|54.-zł'
Rozdział75814- Różne rozliczeniafinansowe
Plan:80.000.-zł
Wykonanie 73.8|5,60zł'

planu
tj. 92,27o/o

W rozdzialetym ujętesągłówniedochody ztfiuŁuodsetekod środkówzgtomadzonychna
rachunkachbankowych (72,409,75zł)orazwpływyzróŻnychdochodówi zwrotów dotacji.
Dz. 801- oświatai wvchowanie
Plan:l25.000.-zł'
tj. 50'28%plan
Wykonanie 6f.854,09zł
Rozdział80101- SzkoĘ podstawowe
Plan:l2.000.-zł
Wykonanie:6.648,51zŁ

tj.55,40"ńplanu

Rozdziałten obejmujedochodyz najmu,naliczonychodsetekod środkówna rachunkach
bankowych,wpływyz różnych dochodów.
Rozdział80104- Przedszkola
Plan:l13.000.-zł
zt tj. 49,740ńplanu
Wykonanie:56.205,58
rodziców zapobyt dzieci w
W rozdzia|etym ujętezostałydochody dotycząceodpłatności
przedszkolach.

Dz.852 - Pomoc społeczna
zł
P|an:2.460.l88.Wykonanie: I.366.783,44zł

tj.55,560/0planu

Rozdział 852|2- Świadczenia rodzinne,za|iczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
zŁ
P|an:2.|63.600..
Wykonanie: I,I78.666,56 zł'

tj. 54'48 Yop|anu

Ą

Rozdział'tenobejmujedotacjęcelowąz budzetupaństwanarca|izacjęzadńbieżących
.- zł)oruz
Zzakresuadministracjirządowejoraz innych zadail'zleconychgminie (1.170.000
dochody j st związanez r ea|izacjąwl w zadań(8.666,56 zł.).
Rozdział85213- Składkina ubezpieczeniezdrowotneopłacaneza osobypobierające
rodzinne.
oraz niektóre świadczenia
z pomocyspołecznej
niektóre świadczenia
Plan 9.994.-dr
Wykonanie:5.285.-zł'

tj. 52'88oń p|anu

Rozdział'tenuwzględniadotacjęcelowąz budżetupaństwanarea|izacjęzadaiz zak'resu
administracjirządowejoraz innych zadańzleconychgminie (f.I35,- zł)oraz dotację
(3.150.-zł).
celowąz budzetupaństwanarea|izacjęwłasnychzadańbieżących
Rozdział852|4- Zasiłkii pomocw naturze oraz sk|adki na ubezpieczeniaemerytalnei
v

rentowe
zł
P|an:47.609.Wykonanie32.000.-zł

tj.67,2|Y" p|anu

Rozdziałtenobejmujedotacjęcelowąz budzetupaństwaotrzymanąnarea|izacjęwłasnych
zadańbieżącychgmin.
Rozdział85216- Zasiłkistałe
P|an: 55.272.zł
Wykonanie4I.000zł' tj.74,|8ońplanu
Rozdziałten obejmujedotacjęcelowąz budżetupaństwanarea|izacjęwypłatzasiłków
stałych.
Rozdział 85219- ośrodkipomocyspołecznej
Plan:98.800.-zł
Wykonanie: 52.983.-zł'

tj. 53'63 oń planu

Gminnego
zbudzetupaństwanadział'aLnośó
W rozdzia|etym uwzględnionazostaładotacja
ośrodkaPomocy Społecznej(51.030.-z})oraz uzyskaneodsetkiod środkówna rachunku
bankowym(|.953.-zł).
Rozdział 85228- Usługiopiekuńcze i specjalistyczneusługiopiekuńcze
Plan:3.000.-zł
Wykonanie |.247,88zł'

tj. 41'607o planu

Rozdział85295- Pozostaladziałalność
Plan:81.9t3.-zł
Wykonanie:55.60|.-ń

tj. 67,88o/oplanu

[..,ł''\

narealizacjęwłasnychzadańbieżącychz
W rozdzialetym sklasyfikowanazostaładotacja
przeznaczeniemna dofinansowaniezadaniawłasnegow zakresiedożywianiauczniów
41.230.-złoraz
w wysokości
państwaw zakresiedożywiania'')
(wieloletniprogram,,Pomoc
dotacjacelowa zbudżzetupństwaw wysokości|4.37|.- ń zprzeznaczeniemna wypłatę
opieki.
Świadczeńdla rodzin,które wychowujądzieciwymagającestałejbezpośredniej
Dz. 853 - Pozostałezadania w zakresie politvki społecznei
ń
Plan:100.852,77
Wykonanie:|0I.|87'03 zł tj. 100'33%planu
Rozdział 85395- Pozostaładziałalność
Wykonanie:101.187,03zł tj. 100'33%planu
Poryżzszedotyczygłówniedotacjicelowej(100.852,77zŁ.)otrzymanejw ramachprogramów
finansowanychzudziałemśrodkówernopejskich(ProgramoperacyjnyKapitałLudzki).
Dotacjatazwiązanajestsystemowegorea|izacjąpĄektu systemowego,,Aktywny
Żę|azków,,,który obejmuje15 beneficjentówostatecznychi któregogłównymcelemjest
poprawadostępnoŚcido rynku pracy.

Dz. 854 - Edukacvina opieka wvchowawcza
\ż

P|an:35,535.zł
Wykonanie:35.535..zł

tJ.100%planu

Rozdział85415- Pomoc materialnadla uczniów
Plan:35.535.zł
Wykonanie:35.535.-zł

planu
tj.100o/o

Rozdziałten uwzględniaotrzymanądotacjęcelowąz budzetupaństwazptzeznaczeniem
na dofinanśowanie
pomocymaterialnejdla uczniów o charakterzesocjalnym.
świadczeń

rq

Dz.900 - Gospodarka komunalnai ochrona środowiska
Plan:54.000.-zł
tj. 62,960ńp|arl

Wykonanie:33.995,96zł.

Rozdział 90019- wpływy i wydatki związanez gromadzeniemśrodkówz opłat
ikar za korzvstanieze środowiska
Plan:54.000.-zł
Wykonanie 33.654,84zł tj. 62,320^
planu
Rozdział 90020- Wprywy i wydatki rwiązanez gromadzeniemśrodkówz opłat
produktowych.
Plan:0,00zł
Wykonanie:34|'I2zł

tj. 0'00oń p|anu

Dz. 921 - Kultura i ochronadziedzictwanarodowego
Plan:

37.852,89 zł'

Wykonanie:37.852,89 zł' tj. 100'00%planu
Rozdział 92109- Domy i ośrodkikultury, świetlicei k|uby
Plan:

37.852,89zł

Wykonanie 37.852,89 zł' tj. 100'00%planu
Powyższedotyczyuzyskanejpomocyfinansowejw ramachprogramu,'Jakość
Życia
na obszarachwiejskich i różnicowaniegospodarkiwiejskiej',,dztałanie,,odnowa
i rozwój
wsi''. Pomoc finansowastanowirefundacjęczęścikosztów kwalifikowanych
zrea|izowanego
zadani&Pil. ,, RemontwieĘ przy oSP w Kokaninie zprzeznaczeniemna
Izbępamięciotaz Świetlicęwiejską''

q

Stanzaległości
we wpływachz dochodówGminy wynosi- 2.008.637,90 zł
wynosi- 9.781'01 zł
nadpłat
Za|esłości

Czynsze

56.489,07

Wvwóz nieczvstości

15.557,20

Wpływyz usług

616,80

7.279,65

Odsetki

38.884.62

Podatek od nieruchomościosób prawnych

368.s83.-

Podatek rolny osób prawnych

448.-

Podatek leśnyosób prawnych

a

Podatek od śr.transportowych - osoby prawne

Nadpłaty

f32,49
113,50

3.921.-

20.-

309.966,81

1.785,8 0

Podatek rolnv od osób fizvcznvch

68.416,68

3.386,15

Podatek leśnyod osób fizycznych

95.-

Podatek od nieruchomościosoby ftzyczne

Podatek od środkówtransportowych os .fizyczne
Podatek opł.w formie karty podatkowej (osoby

5,10

I I .190,50

6.738,r3

ftzy czne prowadząc e działa|noŚó gosp.)
Podatek od czynnościcywilnoprawnych
Podatęk od spadków i darowizn

636,46

9r,-

Wpływy ze sptzeduŻyskładnikówmajątkowych
Zaliczki al imentacyj ne

12,3.609,17

199.010,70

Za|egłościz podatków zniesionych _
przeniesionych do ewidencji zaległości

921.328-08

zabezpieczonych hipotecznie na nieruchom.
Razem

2.008.637,90

9.781,01

w ilości876, sporuądzono453 brtuły
W stosunkudo zalegającychwysłanoupomnienia
długunahipotece
zabezp[eczsnta
wykonawczelałącmąkwotę 89.3|f,6o ńoruzdokonano
na łącmąkwotę 29.269,50zł.,
stanowi
wynoszą 288.97I,96zł,_ całośÓ
Skutki udzielonych ulg i zwolnień przezgrunę
2,380^uzyskanychdochodów budżetowych.
wynoszą 7t6.512..złw tym:
Skutki obniżeniagórnych stawek podatkowych
- podatekod nieruchomości
a./osobyprawne b/ osoby ftzycme .

7o0.204,f5 zł,
t53.782,50 zł

- podatekrolnY
a/ osoby Prawne
b/ osoby ftzYcnte -

73.369,75ń
ń
281.101,50

- podatekod środkówfuansportowych
a/ osobyprawne -

46.827.. zł'

b/ osoby frzyczne -

|2,l'.227.- zł.

