
Tabela Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku

Dział
Rozdzia

ł
§ Treść Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 326.923,16 326.914,68 100,00

01095 Pozostała działalność 326.923,16 326.914,68 100,00

0750

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

2.700,00 2.691,52 99,69

2010

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

324.223,16 324.223,16 100,00

600 Transport i łączność 66.246,00 9.530,36 14,39

60014 Drogi publiczne powiatowe 16.246,00 9.530,36 58,66

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

16.246,00 9.530,36 58,66

60016 Drogi publiczne gminne 50.000,00 0,00 0,00

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu 

województwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

50.000,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 91.015,00 50.657,76 55,66

70005
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami
91.015,00 50.657,76 55,66

Dochody budżetu Gminy Przesmyki za okres I półrocza 2017 roku
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0750

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

90.000,00 50.621,33 56,25

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 115,00 36,43 31,68

0970 Wpływy z różnych dochodów 900,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 51.359,00 36.073,75 70,24

75011 Urzędy wojewódzkie 35.459,00 19.244,00 54,27

2010

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

35.459,00 19.244,00 54,27

75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu)
15.700,00 16.736,17 106,60

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0,00 0,00

0740 Wpływy z dywidend 300,00 120,00 40,00

0830 Wpływy z usług 7.200,00 14.400,00 200,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3.000,00 2.216,17 73,87

0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000,00 0,00 0,00

75085
Wspólna obsługa jednostek samorządu 

terytorialnego
200,00 93,58 46,79

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 93,58 46,79

751

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa

708,00 354,00 50,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa
708,00 354,00 50,00
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2010

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

708,00 354,00 50,00

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
476.785,01 530,85 0,11

75412 Ochotnicze straże pożarne 426.785,01 530,85 0,12

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,85 0,00

0940 Wpływy z rozliczeń 0,00 30,00 0,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin, powiatów 

(związków gmin, związków powiatowo-

gminnych,związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z 

innych źródeł

500,00 500,00 100,00

6280

Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

77.262,75 0,00 0,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów (związków 

gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, 

związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych 

źródeł

349.022,26 0,00 0,00

75495 Pozostała działalność 50.000,00 0,00 0,00
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6280

Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

50.000,00 0,00 0,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem

2.235.404,00 1.170.195,75 52,35

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat 

lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych

297.658,00 152.070,00 51,09

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 290.556,00 146.141,00 50,30

0320 Wpływy z podatku rolnego 5.240,00 1.487,00 28,38

0330 Wpływy z podatku leśnego 1.862,00 3.897,00 209,29

0340
Wpływy z podatku od środków 

transportowych
0,00 189,00 0,00

0500
Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych
0,00 356,00 0,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od spadków i 

darowizn, podatku od czynności 

cywilno-prawnych oraz podatków i 

opłat lokalnych od osób fizycznych

1.071.400,00 614.911,25 57,39

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 55.000,00 34.225,10 62,23

0320 Wpływy z podatku rolnego 860.000,00 484.990,17 56,39

0330 Wpływy z podatku leśnego 90.000,00 61.119,67 67,91

0340
Wpływy z podatku od środków 

transportowych
15.900,00 16.366,00 102,93

0360
Wpływy z podatku od spadków i 

darowizn
5.000,00 1.457,00 29,14
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0500
Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych
35.000,00 13.718,00 39,19

0640
Wpłyty z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 
0,00 293,64 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2.000,00 0,00 0,00

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych 

wpłat z tytułu podatków i opłat
8.000,00 2.737,67 34,22

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 4,00 0,80

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw

25.325,00 19.683,28 77,72

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12.200,00 7.318,00 59,98

0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych
13.125,00 11.018,42 83,95

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw

0,00 1.346,86 0,00

75621
Udziały gmin w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa
841.021,00 383.531,22 45,60

0010
Wpływy z podatku dochodowego od 

osób fizycznych
835.021,00 381.066,00 45,64

0020
Wpływy z podatku dochodowego od 

osób prawnych
6.000,00 2.465,22 41,09

757 Obsługa długu publicznego 0,00 3,87 0,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego

0,00 3,87 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3,87 0,00

758 Różne rozliczenia 4.990.175,00 2.782.634,00 55,76

75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego
2.492.076,00 1.533.584,00 61,54

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.492.076,00 1.533.584,00 61,54

75807
Część wyrównawcza subwencji ogólnej 

dla gmin
2.498.099,00 1.249.050,00 50,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.498.099,00 1.249.050,00 50,00

801 Oświata i wychowanie 93.576,00 56.418,33 60,29
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80104 Przedszkola 91.576,00 56.053,68 61,21

0660
Wpływy z opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego
16.000,00 4.248,50 26,55

0830 Wpływy z usług 6.000,00 17.017,18 283,62

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

69.576,00 34.788,00 50,00

80195 Pozostała działalność 2.000,00 364,65 18,23

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2.000,00 364,65 18,23

852 Pomoc społeczna 196.700,00 121.364,98 61,70

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej.

27.500,00 16.430,00 59,75

2010

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

20.500,00 12.650,00 61,71

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

7.000,00 3.780,00 54,00

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 

naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe

7.600,00 5.053,00 66,49

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

7.600,00 5.053,00 66,49

85216 Zasiłki stałe 42.000,00 41.930,00 99,83
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2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

42.000,00 41.930,00 99,83

85219 Ośrodki pomocy społecznej 78.600,00 43.951,98 55,92

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 451,98 0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

78.600,00 43.500,00 55,34

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze
3.000,00 0,00 0,00

2010

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

3.000,00 0,00 0,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 38.000,00 14.000,00 36,84

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

38.000,00 14.000,00 36,84

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13.980,00 13.980,00 100,00

85415
Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze socjalnym
13.980,00 13.980,00 100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)

13.980,00 13.980,00 100,00

855 Rodzina 3.368.011,00 1.789.886,07 53,14

85501 Świadczenie wychowawcze 2.114.000,00 1.134.837,00 53,68

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 300,00 0,00
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2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym), związane z 

realizacją świadczenia 

wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w 

wychowywaniu dzieci

2.114.000,00 1.134.537,00 53,67

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego

1.254.000,00 655.049,07 52,24

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 95,89 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1.146,00 0,00

2010

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

1.254.000,00 653.008,00 52,07

2360

Dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami

0,00 799,18 0,00

85503 Karta Dużej Rodziny 11,00 0,00 0,00

2010

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

11,00 0,00 0,00

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
283.470,00 97.636,09 34,44

90002 Gospodarka odpadami 144.000,00 73.922,95 51,34

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw

144.000,00 73.787,24 51,24
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0640

Wpłyty z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień

0,00 92,80 0,00

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych 

wpłat z tytułu podatków i opłat
0,00 42,91 0,00

90004
Utrzymanie zieleni w miastach i 

gminach
91.470,00 0,00 0,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizacje 

zadań bieżących jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych

91.470,00 0,00 0,00

90019

Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska

1.000,00 1.118,48 111,85

0690 Wpływy z różnych opłat 1.000,00 1.118,48 111,85

90020

Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat

produktowych

0,00 61,87 0,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 61,87 0,00

90095 Pozostała działalność 47.000,00 22.532,79 47,94

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 120,05 0,00

0830 Wpływy z usług 7.000,00 3.636,18 51,95

0950
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

wynikających z umów
0,00 14.390,70 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4.385,86 0,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizacje 

zadań bieżących jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych

40.000,00 0,00 0,00

921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego
0,00 234,30 0,00

92195 Pozostała działalność 0,00 234,30 0,00

0830 Wpływy z usług 0,00 200,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 34,30 0,00
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12.194.352,17 6.456.414,79 52,95

Dochody bieżące 11.668.067,16 6.456.414,79 55,33
dochody z tytułu udziału we wpływach 

z podatku dochodowego od osób 

fizycznych

835.021,00 381.066,00 45,64

dochody z tytułu udziału we wpływach 

z podatku dochodowego od osób 
6.000,00 2.465,22 41,09

podatki i opłaty 1.547.083,00 863.351,80 55,81

z podatku od nieruchomości 345.556,00 180.366,10 52,20

       1.4 z subwencji ogólnej 4.990.175,00 2.782.634,00 55,76

       1.5
z tytułu dotacji i środków 

przeznaczonych na cele bieżące
4.156.873,16 2.311.077,52 55,60

2 Dochody majątkowe 526.285,01 0,00 0,00

 2.1
w tym z tytułudotacji oraz środków 

przeznaczonych na inwestycje
526.285,01 0,00 0,00

Razem:

w tym:     1

                                    1.1

                                1.3.1

                                   1.2

                                   1.3
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