
Zał' Nr 1 do Zarządzenia V/ójta
Gmin1. lt' Starej Błotnic1. nt 1 6/2009
z drna 17 marca 2009 roku.

SPRAWOZDANIE
Z wykonania dochodół'budżetu według działół'za 2008 rok

Dz. Nazwa działu, rozdziału,
pa ragrafu

Plan Wykonanie ,/,

010 Ro|nictrt o i łorr iectrr'o 25r.{33,00 25t  .331,99 100,0

600 Transport i |ączność 369.90s,00 369.28.1,63 99,8

700 Gospodarka m ieszkaniorva 67.535,00 76.155'6ó I12 ,8

750 Administracja publiczna 37.869,00 37.8s8,25 100,0

751 Urzędy nacze|n1'ch organórr' rr'ladz1'
pańshvorł'ej, kontroIi i ochronr.
r'rawa oraz s ą d or,r'nictlr'a.

710,00 710,00 r00,0

'751 Bezpieczeństn'o publiczne i ochrona
przecilvpożarorr'a

75.500,00 75.s00,00 100,00

/5() Dochod1 od osób prarvnYch, od osób
fizl'czn'r'ch i innl'ch jednostek nie
posiadającr ch t lsoborr ości prarr nej
oraz ł1'datki nr.iązane z ich
poborem.

3.608.757,003.7,{.t.583,93 103,8

758 Różne roz| iczen ia 5 7ó8.909'00 5 773.225,.1.1 100,1

801 Oślviata i wr.chorvanie 232.951,00 21ó .243 ' l5 92,8

852 Pomoc spoleczna 2 f99.8e1,00 2 279.048,43 99,1

854 Edukacl jna opieka rr1 cholr at cza 45.824,00 40.433,00 88,2

RAZBM r2.7s9.281,007f.864.374,38 100,8



SPRAWOZDANIE
Z \Ąykonania dochodórv budzetu rł,edług

działórł.. rozdziałórv i paragrafólt' za 2008 rok

Dz. Rozdz. s Nazr'r'a działu' rozdzia|u,
paLagrafu

Plan Wykonanie o

010 RoInictrr'o i łolr.iectrvo 2sr.433,00 251.331,99 100,0

010r0
In|rastruktura rt'odociągowa i
sanitacyjna u.si.

3 300.00 3.000.00 90,9

0690 WpĘlt1 z różrrych opłal 3 000,00 3.000,00 100.0

0970 \-Ą.pł lur '  z  r i 'Żt l leh dochodórr . 300.00 0.00 0.0

01095 Pozostała dzialalność 248.133,00 218.33r,99 100,0
075 0 Doclrodr z llajmLl i dzierżarr1

składnikólr' ma.jątkorv1,ch Skarbu
Państrr a' jednostek samorządu
tentorialnego lub inny'ch_jednostek
zaIiczanych do sektora finansórt'
prrbliczliych oraz ilrny'ch umórt' o
podobn\m charakterze.

i  65.00 -r 85,00 23 3.3

0920 Pozostate odsetki 20.00 0,00 0.0

2010 Dotacje celorvc otrzvmane z
budżetu państwa na rcalizację
zadań bieżąc1.ch z zakresu
adm inistracj i I.ządort.e.j oraz inn1''cIl
zadań z]econr'ch gminie ustarvanlI.

t4 7. e4 8,00 241 .946.99 100 .0

ó00 Transpoń i  |ączn ość 369.90s,00 369.f81,63 99,8
ó0016 Drogi publiczne gminne 369.905,00 369.284,63 99,8

0970 \Ą 'p l . l  r r1 z  róznrch dochodow 20.000.00 19.379.63 96,9
6260 Dotacje otrz\'miine z fundusąv

celou_lch na finansorvanie lub
dofi nansort'anie kosaórt' real izacj i
inrvestycji i zakupórv
inn'estl cyjnych -jednostek sektora
finansórv publicznych '

50.000.00 50 000.00 100.0

6300 WpĘ.rv1' z t1.tułu pomocv
fi nansorvej udzieIane.j między
jednostkani sanorządu
tery.torialnego na dofi nansorvanie
rvłas l t1c| l  zadań i l ru esrycr jnrcIr  r
zakupórv inwesĘcy jnvch.

299.90s,00 299.905,00 100.0

700 Gospodarka mieszkaniowa ó7'5.15'00 76.155,66 t 12,8
70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami
ó7.535'00 76.755,66 112,8

04't0 Wpłl.t' z oplat za zarząd,
uĄtkowanie i uąltkowanie
wieczYste nieruchomości

2.53s,00 2.53 5 .40 100,0

0750
Dochody z najmu i dzierża1ł'
składn ikóu' majątkolt.r cil Skarbtr
Państwa. jednostek samorządtt

35.000,00 4s.610.09 130,3



terylorialnego lub inny'ch jednostek
za l iczan5 ch do 'ektorr  f inan-orr
publicznych oraz inn;ch umórt' o
Dodobnym charakterze.

0170 Wpł}'rry z t1tu'łu odpłatnego
nabycia pra\\ a rvłasnoścj oraz
pralva uŻ\tko\\,ania u,iecz,vstego
nieruchomości .

30.000,00 27.870.00 92.9

0920 Pozostałe odsetki 0.00 140^17 100.0

750 Administracja publiczna 37.869,00 37.858,25 100,0

75011 ITrzęd}. rl'ojervódzkic 35 569,00 35.738,43 100,s

201 0 Dotacje celowe otrz)'mane z
budżetu państwa na realiZację
zadań bieżących z zakesu
administracji rządolve.j oraz inn1.clr
zadari zleconych gminie ustarvaml.

35 376.00 3 s.3 76.00 100,0

2360 Dochod1 jednostek samorządu
tery1orialn cgo z'\* tązane z
realizacją zadali z zakręsu
adnrinistrac.j i rządowej oraz inn1,ch
zadari zleconych usta\\ami.

19 i ,00 362.13 1 87,8

75023 Urzędr gmin 2.300,00 2..t .19,82 92,,f

0690 Wpł.v_w1' z róin,Ych opłat 100.00 0.00 0.0

0970 Wpł1vry z roŻnr.ch dochodórł. r . t00,00 1.  1  1  9 .82 96.4

75"1 Urzęd1. nacze|n}'ch organórr'
rr  |adn' państrvowej. kontro| i
i ochronl' prawa oraz
sadorvnictn'a.

710,00 710,00 100,0

75101 Urzędy naczelnych organórr'
t'|adzy państrvox'ej' kontroli i
ochronv prarva

710,00 710,00 100'0

2010 Dotac.ie celo\\'e otrzymane z
budŹetu palistrva na realizację
zadań bieżąc'v-'ch z zakrestt
adninistracji rządowej oraz inny'cl-l
zadal t  z]econych ! tn in ię ustatra l l l i '

7 i 0.00 7 r 0.00 100.0

754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwDożarowa

7s.500,00 75.500,00 100,0

75112 ochotnicze straże Dożarn€ 75.000,00 75.000,00 100,00

6i00 Wp\rt'y z tytułu pomocy
fi nansorvej udzieIanej między
jednostkami samorządu
terytorialnego na dofi nansorvanie
r i  Iasn; ch zadań inrtesryc1jn1ch i
zakupórt' inwestycyinych'

75.000,00 7s.000.00 100,00

75414 Obrona cplilna 500,00 s00,00 100,0

201 0 Dotacje celowe otfzymanę z
budżetu palistwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracj i rządowej oraz inlych
zadań z]econych gminie ustarvaml '

500.00 500.00 100,0



/ J O Dochod.v od osób prarvn1.ch,
od osób fizyczn1.ch i od innych
jednostek nie posiadającvch
osoborr ości prawnej oraz
rvydatki zrviązane z ich
poborcm.

3 608.757,003'7.ł4.583'93 103,8

75ó01 WpĘrr1' z podatku dochodorvego
od osób fin'cznych

20 200,00 17.509,57 86,7

0350 Podatęk od działalnośoj
gospodarcze.j osób fiz1,czny ch'
opłacan1' lv fcllnl ie
kalt\" podatko\\,ei.

20 000.00 17.371,40 86.9

091 n Odsetkr  od n ie lerrn inorr  r  c l l  sp l r l
Z t}.tułU pqdatkó\\' i oplat

200.00 132"17 66 .1

75615 wpŁ'*r z podatku roln€go,
podatku Ieśnego' podatku od
cz1'nności c1rvi l nop rarr'ny c h,
podatkórr' i op|at lokalnych od
osób prarvnych i innych
iednostek organizacyinych

f1f.070,,00 163.025,69 59,9

03  10 PodateI< od nieruchoności 270 000.00 160.350,89 59,4
0320 Podatek roJny 1 400.00 1.7 j i .00 123.8
0330 Podatek leśn1' 580.00 610,00 105,2
0500 Podatek od czynności

clrr,ilnoprarvnvch
0"00 100.00 100.0

0690 Wpłrlv1' z różn1,ch opłat 70.00 8.80 12"6
091 0 (  l d s e t k i  o d  n l e t e r m i n o u r c l r  n p l a l

z rytułtl podatkórv i opłat
20.00 223.00 1 .115 ,0

75616 Wpl1.w'y z podatku rolnego,
podatku |eśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od
czynności cyu'iInoprałvnvch oraz
podatków i oplat loka|n-.vch od
osób fizr'cznvch

8,{7.300,00 8,1.1.045,75 99,6

0310 Podatek od nieruchomosc i 180 000,00 212 .715  ^10 1 18.2
0320 Podatck rolny 400 000.00 316.237 ^56 94 , I
0330 Podatek Ieśny 22 000.00 ) )  t q o  1 ) 100.9
0340 Podatck od środkórt.

tIansporto\łrych
1 12.000.00 1 I  4 .5  12 .00 102^2

0360 Podatek od Spadkó\\ i darolvizn ó00.00 2.057.00 t 4 )  R

0430 Wpb""-v z opłaty targowej 1 200.00 503.00 41,9
0500 Podatek od czynności

c).r'v ilnoprawnych
60 000.00 45.7 49.00 76.2

0560 Zaległości z podatkó\\
zniesionyclr

64.00,00 61.130.67 100.7

0570 Grz1tvn1', mandaĘ i innc kary
pieniężne od osób fin,cznych

500.00 157 ,00 31 .4

0690 WpĘu'y z różnych opłat 2 000.00 1.980.00 99,0
091 0 Odsetki od n ielenn inowl cb u plat

z Mułu podatkórv i opłat
5 000,00 3 .5  14 .1  0 70.3

7s618 wptywy z innych opłat
stanowiących dochody j ednostek
samorządu terytorialnego n2
podstawie ustalł'.

112.300,00 105.488,09 oł  o

0410 Wpłyrt-l z opłaty skarbowej 24 000,00 16.653.00 69^4

0460 Wpływ1' z opłaty eksploatacyjneJ 5.600,00 5.586,00 99,8

0480 WpĄtry z opłat za rt1,dawanie 78.400.00 78.399.09 i 00.0



zeZ\.\ ole]l na sprz.-daż a]ko];r]u
4490 \\ipĘlr1'' z inrrych 1o}iain,vch opłat

pobieranvcli przez j ednostki
samorza.du lentoriahego na
pods-ra11 ie odrebnvcl.r ustar';.

4.200.00 4.850.00 115  i

0910 Odseiki od nieterminotych u plat
z trtufu podatkóv' i onłat

100.00 0.00 0,0

/3 t ]11 Udziałv gInin rr. podat}rach
stanoniącvch dochód budżetu
pańsfil'a

2 356 887.00 2.61rł.514.83 110,9

001 0 Podatek dochodov1' od osób
fin'cznvch

:  i5 .+ 667.00 2.611.637 .04 r  10.9

0020 Podatek dochodorrt, od osób
prau nvch

2 200,04 2.8?7.83 r  30.8

758 Różne rozliczenia 5 768.909,00 i  7 1 1  ' ) l i  : 1 100,1

75801 Część ośn'iatolva subrv_'encj i
ogólnej dla jednostek sanrorządu
teI.\lorialnego.

4 531.166,004 534'1ó6.0l.} 100,0

2920 Subt'encje ogólne z budżetu
pańStił'a

1534.166,004 534.166.00 100.0

75807 Część rr.vrótr'na.rr.cza subrr'encjl
ogólnej dla gmin

1209 743,00 ']' 209'7Ę'0a 100,0

2920 Subrł.encje ogóIne z budżetu
paristla

1 209 713 -00 1 209 .7 43.0A I00 ,0

7s874 Różne rozliczenia fi nansorr'e 2s.000.00 29.376,34 117,3

09f0 Pozosiałe odsetki 25.000.00 29.316-34 1 17.3

801 Ośrr'iata i rrr chon anie 232.954,04 216.243,15 a)  e
8010 i Szkoh podstarrorre 1r 9 480,00 118.933,23 q o i

2030 Dotac.je celorve otrz!,mane f
budżetu parisn'.'a rra reaiizację
rł'łasnr'ch zadań bieŻap),cir gmi!'r
(nr'iazliÓrt gnriri).

,19 480.00 3 8.93 3.23 98"6

6300 Wpłl.tły Z t\tułu pomoc\'
finansort'ej udzie1anej międ4,
jednoslkami salnorządu
ten'loriahtego na dofi nanso*'anie
r,' łasnl c]t zar.lali il l i l e<n c;..ll1 ch i
zakupórt inrves\'c1' j n-vch'

80 000.00 80.00.00 100.0

80195 Pozostała dzialalność 113.174.00 o? tnq ot 85.8
2030 Dotac-je celowe otrz)'mane z

budżetu palist\Ya na rea1izację
rvłasnvch zadań bieżącvch gmirl
(n'iązkóiv gn-rin)'

]1.].. 'ł7.+.0097.309,92 85. E

* i ) Pomoc społeczna 2.299.891,002.f79.018,43 oo  t

852r2 Srr- iadczenia rod z in ne,  za l iczha
alimentacfina oraz sldadki na
ubezpieczenie emer. i ren1. z
ubezpieczenia sDołecznego

2 061.800,00f t41.375,78

0920 Pozostałe odsetki 0,00 33.3  8 100.0

2360 Dochody jednostek samorzalu
te4Ąorialne go zw ięale z
realizacją zadań z zakresu

0,00 108.22 1 00,0



administracj i rządorvej oraz inn1,ch
zadań zleconr,ch ustawami.

20 l0 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu pańsnr.a na realizację
zadari bieiacvch z zakresu
administracji rządort'ej oraz inn"u-clr
zadań zleconych Elinie(zrł'!ązkom
gmin) ustarvami.

2 060.800.002 011.234.18 99. r

2910 Wpłyt'1' ze zu.rolórv dotacji
wl,korz-vstanl,ch niezgodnie z
przczrtaczer ienr lub pobrarrr  c l r  r r
nadmierne j rl1,sokości.

1 000.00 0.00 0.0

85213 Skladki na ubezpieczenie
zdro$ otne oplacane za osobl'
pobieraj ącc niektóre ślr.iadczenia
z pomocY spo| €cznej oraz
n iektóre świadczenia rodzinne

-1.767,00 3.727,39 98,9

201 0 Dotacje celou'e otrzymane z
budżetu palist\ł'a na reaIizacje
zadań bieżąc;'ch z zakresu
adm inistracj i rządorvej oraz innr'clr
zadrń z lecon1e| l  gm in ie  u ' ' tauami '

3.767.00 3.72.7 .39 98,9

8s2r4 Zasilki i pomoc l! naturze oraT
składki na ubezpieczenia
emcrytalne i rento\ye

79.200,00 78.812,02 99,s

201 0 Dotacje celo\,Ve otrąVmane Z
budżetu pańsnr'a na reaJizację
zadań bicżący'ch z Zakresu
adnlin istl.acj i rządo*ej oraz innych
zadal i  z lecortr  c l r  g ln in ie u>tarra l l l i .

53.200.00 52.814,16 99,3

1030 Dotacje celorr e olrzvmane z
budżetu państ$'a na realizacj ę
.ivłasnych zadarl bieżąc1,ch gmin
(związkórr' gmin).

26,000.00 25 991.86 100 .0

8s219 ośrodki Pomocy Spolecznej 103.92,1,00 103.903,24 100,0

2008 Dotacje rozwojorve oraz środki na
fi nansov'anie Wspólne.j Polityki
Rolne i

46.337 ,7  5 46.319.99 100,0

2009 Dotacje rozrvojowe oraz środki na
fi nansorvanie Wspólne.j Polityki
Rolnei

1.851  .25 1 851,25 100.0

2030 Dotacje celorve otrz)'mane z
budżetu palistrt'a na rea|izację
rvłasnyclr zadań bieżącr,ch tmirl

s0.000.00 s0.000.00 r 00.0

6208 Dolacjc roz\\ ojo$ e 4.87 4 ,7  5 4.814,t 5 100.0

6209 Dotacje rozwojowe 860,2 5 860.25 100,0

8s295 Pozosta|a dziala|ność 51.200,00 sr.200,00 100,0

2030 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin).

51 .200.00 s r .200,00 100.0



85.ł [,dukacvjna opieka
lyclrou al'cza

J5.82-t,00 10.433,00 8802

85J15 Pomoc materialna dln uczniółY 45.824,00 40.,133,00 88,2

2030 Dotac-ie celou'c otrzvmane z
budżetu palist\\a na realizację
\\'łasnvch Zadali bieŹąc),ch glnin
( zrt iązkórv emin)

45. tł24.00 10.433.00 88.2

RAZEM 12.'759.f81,0012.864.374,38 100,8


