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Zał' Nr I do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica
Nr 9/2007 z dnia 19.03 .2007 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetu według działów za 2006 rok

I
: l  tVił f,,lttfr,",,

'q,;'n ł.tUł s.,.,'[,'.,,;;9!,.:

Dz. Nazwa działu, rozdziału,
oaragrafu

Plan Wykonanie oń

wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo 53.515,00 49.903,85 93,3

600 Transpoń i łączność 319.892.00 319.892.00 100,0

700 Gospodarka mieszkaniowa 121.835.00 L26.23r,78 103,6

750 Administracja publiczna 36.267.40 37.164.80 102,5

751 Urzędy naczelnych organów władry
państwowej, kontroli i ochrony
Drawa oraz sądownictwa.

20.348.00 11.959.00 58,5

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

30.993.00 28.857.68 93,1

756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
oraz wydatkirwiązane z ich
poborem.

3.417.953,00 3.515.706,24 r02,9

758 Różne rozliczenia 5.183.945.00 5.184.014.03 100,0

801 Oświata i wychowanie 94.156,00 79.588.06 84,5

852 Pomoc społeczna 2.598.232.00 2.562.767,33 98,6

854 Edukacvina opieka wYchowawcza f5.446,00 25.446.00 100,0

RAZBM 11.902.582,0011.941.530,77 100,3



SPRAWOZDAl\IE
z wykonania dochodow budzetu wedtug

dział'ow, rozdział'ow i paragrafow Za 2006 rok

Dz. Rozdz. s Nanva działu.
rozdzialu, paragrafu

Plan Wykonanie oń

wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo 53.515.00 49.903.85 93,3

01010
Infrastruktura
wodociągowa i
sanitacyjna wsi.

6.580,00 2.910.00 44,2

0690 Wptwry zroinych opłat 6.000 2.700,00 45,0
0970 Wpływy zróŻnych

dochodów'
580,00 210,00 36,2

01095 Pozostała działalność 46.935,00 4ó.993.85 100,1
0750 Dochody z najmu i dzierżawy

składników maj ątkowych
Skarbu Państwa, jednostek
samorządu tery,torialne go lub
innych j ednostek zaliczany ch
do sektora finansów
publicznych oraz innych
umów o podobnym
charakterze.

165,00 245,00 148,5

0920 Pozostałe odsetki 20,00 0,00 0,0
2010 Dotacje celowe otrry/mane z

budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracj i rządowej oraz
innych zadań zleconych
sminie ustawami.

46.750,00 46.748,85 100,0

600 Transport i łączność 319.892,00 319.892.00 100,0

60016 Drogi publiczne gminne 319.892.00 319.892.00 100,0
6260 Dotacje z funduszy celowych

na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów
publicznvch.

80.000,00 80.000,00 100,0

6300 Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i
zakupów inwesĘcyjnych.

239.892,00 f39.892,00 100,0

700 Gospodarka
mieszkaniowa

121.835,00 126.231,78 103,6

70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami

110.235,00 114.624,70 104,0

0470 wpĘwy z opłat za zarząd,
uzytkowanie i uĄ4kowanie
wieczvste nieruchomości

2.535,00 f .535,40 100,0



0690 wpłwły z różnych opłat 700,00 700,00 100,0

0750
Dochody z najmu i dzierŻav,y
składników maj ątkowych
Skarbu Państwa' jednostek
samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanY ch
do sektora finansów
publicznych oraz innych
umów o podobnym
charakterze.

47.000,00 49.945,90 106,3

0870 wpływy ze sprzedaĄ
qkładników maiatkowvch

60.000,00 61.443,40 10f,4

70095 Pozostała działa|ność 11.600,00 11.607.08 [00,1

0920 Pozostałe odsetki I 1.600,00 I 1.607,08 100,1

750 Administracj a publiczna 36.267,00 37.164.80 102,5

75011 Urzędy wojewódzkie 34.817,00 35.424,80 101.7

2010 Dotacje celowe otrrymane z
budzetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracj i rządowej oraz
innych zadań zleconych
sminie ustawami.

34.478.00 34.478,00 100,0

2360 Dochody jednostek samorządu
tery{orialne go zw iązane z
realizacją zadań z zakresu
administracj i rządowej oraz
innych zadań zleconych
ustawami.

339.001 946,80 279

750f3 Urzędy gmin 1.450.00 1.740.00 120,0

0690 Wpływy z roznych opłat 1.450,00 1.740,00 120,0

751 Urzędy naczelnych
organów władry
państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sadownictwa.

20.348.00 11.959.00 58,8

75101 Urzędy naczelnych organÓw
władzy państwowej, kontroli
i  ^ ^ l ' - n n r l  ń F o w ą

799,00 799,00 100,0

199,00 799,00 100,02010 Dotacje celowe atrzymanę Z

budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
admin istracj i rządowej oraz
innych zadań zleconych
om in i e  l r c f awam i

19.549,00 11.160.00 57,1
75109 Wvlrn dn Red Gmin

19.549,00 I  1 .160,00 57,1
2010 Dotacje cęlowe otrzymane z

budzetu państwa na realizację
zadań biezących z zakr esu
administracj i rządowej oraz
innych zadańz|econych

r n t p lę . t2w m

30.993.00 28.857.ó8 93,1
754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona
^-aniwn.t łqtanll q

30.493.00 28.357,68 93,0
75412 Ochotnicze Straże

Pożarne



2710 Wpływy z tytułu pomocy
finansowej udzielanej
między jednostkami
samorządu terytorialne go
na dofinansowanie
własnych zadan biezacvch.

30.493,00 28.357,68 93,0

75414 Ochrona cywilna 500.00 500,00 100,0

2010 Dotacje celowe otrrymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieŻących z zakresu
admin istracj i rządowej oraz
innych zadań zleconych
sminie ustawami.

500,00 500,00 100,0

756 Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od innych
jednostek nie
posiadaj ących osobowości
prawnej oraz wydatki
zt,ltiązane z ich poborem.

3.417.953.00 3.5r5.706,24 102,9

75601 Wptywy z podatku
dochodowego od osób
fizvcznvch

30.300,00 f2.688.28 74,9

03s0 Podatek od działalności
gospodarczej osób flzy czny ch,
opłacany w formie
kartv oodatkowei.

30.000,00 22.379,98 74,6

0910 Odsetki od nieterminowych
wpłat z tytufu podatków i
opłat

300,00 308.30 102,8

75615 wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od
czynności
cyrvilnoprawnych,
podatków i opłat |oka|nych
od osób prawnych i innych
iednostek orsanizacvi nvch.

272.I50,00 266.119.28 97,8

0310 Podatek od nieruchomości 261.000,00 f64.625,40 101 ,4
0320 Podatek rolny 750,00 658,00 87,7
0330 Podatek leśny 500,00 481 ,00 96.2
0s00 Podatek od czynności

cywilnoprawnvch
4.400,00 275,08 6,3

0910 Odsetki od nieterminowych
wpłat
z tltutu podatków i opłat

5.500,00 79,80 1 ,5

75616 Wptywy z podatku rolnego,
podatku |eśnego, podatku od
spadków i darowizn,
podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat |oka|nych
od osób fizvcznvch.

636.750.00 664.262,89 104,3

03 10 Podatek od nieruchomości r66.000.00 169.547,30 102,1
0320 Podatek rolny 330.000,00 325.663,75 98,7
0330 Podatek leśny 21.000,00 19.306,01 9r,9
0340 Podatek od środków

transnortowvch
7ó.000'00 103.856,00 136,7

0360 Podatek od spadków i l . 200 ,00 3.49f,00 291,0



darowizn
0370 Podatek od posiadania psów 50,00 27,00 54,0
0430 wpływy z optaĘ targowej 200,00 0,00 0,0
0450 wpĘwy z op]nĘ

administracy jnej za czynności
urzedowe

300,00 0,00 0,0

0500 Podatek od czynności
cywilnoprawnych

35.000,00 34.251,90 97,9

091 0 Odsetki od nieterminowych
wpłat
z Mułu oodatków i opłat

7.000,00 8.1  18 ,93 116 ,0

75618 wp}ywy z innych opłat
stanowiących dochody
jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie
ustaw.

9s.571.00 96.720,44 101,f

0410 WpĘwy z opłaty skarbowej 18.000,00 19.550,00 108.6
0480 wpĘwy z opłat za zezwo|enia

na sorzedaz alkoholu
73.551 ,00 73.551,62 100,0

0490 wpĘwy z innych lokalnych
opłat pobier any ch przez
jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie
odrebnvch ustaw.

4.000,00 3.150,00 78,8

0910 odsetki od nięterminowych
wpłat
Z Mutu podatkÓw iopłat

20,00 468,82 2344,1

75621 UdziaĘ gmin w podatkach
stanowiących dochód
budżetu państwa

2.383.182.00 2.465.915.35 103,5

0010 Podatek dochodowy od osób
fizvcznvch

2.380.982.002.464.033.00 103,5

0020 Podatek dochodowy od osób
orawnvch

2.200,00 1.882,35 85,6

758 Różne rozliczenia 5.183.945,00 s.184.014.03 100,0

75801 Część oświatowa subwencji
ogó|nej d|a jednostek
samorządu
tervtorialnego.

4.001.590.00 4.001.590.00 100,0

29f0 Subwencja ogólna z budzętu
państwa

4.001.590,00 4.001.590,00 100,0

75807 Część wyrównawcza
subwencii osólnei d|a gmin

1.160.355,00 1.160.355'00 100,0

2924 Subwencja ogólna z budzetu
oaństwa

1.160.355,00 I  .160.355,00 100,0

75814 Różne rozliczenia finansowe 22.000.00 f2.069,03 100,3
0920 Pozostałe odsetki 22.000,00 22.069,03 100,3

801 oświata i wychowanie 94.156.00 79.588.06 84,5

80101 SzkoĘ podstawowe 65.056.00 60.194.f2 92,5

2030 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
sminhwiazków smin).

10.228,00 6.253,f2 61 ,1

2710 Wpłyvry z tytułu pomocy
finansowej udzielanej
między jednostkami
samorządu terttorialnego

54.828,00 53.941,00 98,4



na dofinansowanie
własnych zadan biezących

8019s Pozostała dzialalność 29.100.00 19.393.84 66,4
2030 Dotacje celowe otrrymane z

budzefu państwa na rea|izację
własnych zadan bieżLący ch
gmin (nviązków gmin).

29.100,00 19.393,84 66,6

852 Pomoc społeczna 2.598.232.00 f.562.767,33 98,6
85212 Swiadczenia rodzinne oraz

składki na ubezpieczenie
emer. i rent. z ubezpieczenia
soołeczneso

1.927.000,00 1.922.155,58 99,7

20r0 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu pańSfwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracj i rządowej oraz
innych zadań zleconych
gminie(związkom gmin)
ustawami.

1.927.000,00 1 .922 .155 ,58 99,7

85213 Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne.

2.92f.00 2.922.00 100,0

2010 Dotacje celowę otrrymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakręsu
administracj i rządowej oraz
innych zadań zleconych
sminie ustawami.

2922,00 2.922,00 100,0

85214 Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na
ubeznieczenie snołeczne

64.110.00 63.221.75 98,6

2010 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracj i rządowej oraz
innych zadań zleconych
sminie ustawami.

45.410,00 44.521,75 98,0

2030 Dotacje celowe otrrymane z
budzetu państwa na realizację
własnyc h zadań bieżący ch
gmin (związków emin).

18.700,00 18.700,00 100,0

85219 ośrodki Pomocy Społecznei 40.000.00 40.000.00 100,0
2030 Dotacje celowę otrzymane z

budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin).

40.000,00 40.000,00 100,0

85278 Usuwanie skutków klesk
żvwiołowvch

523.400.00 493.668,00 94,3

2010 Dotacje celowe ohzymane z
budżetu pańsfwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracj i rządowej oraz
innych zadań zleconych
sminie ustawami.

523.400,00 493.668,00 94,3

85295 Pozostała działa|ność 40.800.00 40.800,00 100.0
2030 Dotacje celowe otrzymane z

budzetu państwa na real'izaclę
40.800,00 40.800,00 100,0



własnych zadań bieżących
smin (zwiazków smin).

854 Edukacyjna opieka
wvchowawcza

25.446.00 25.446,00 100,0

85415 Pomoc materialna dla
uczniów

f5.446.00 25.446.00 100,0

2030 Dotacje celowe otrrymane z
budzetu państwa na realizację
wtasnych zadań bieżących
gmin (związków gmin).

25.446,00 25.446,00 100,0

RAZEM 11.902.582,0011.941.530.77 100,3


