
Budżet 2016 Wykonanie na 
30.06.2016

% Wykonania 
planu

Dz. 010 38 273,03 zł 37 522,58 zł 98,04%

38 273,03 zł 37 522,58 zł
Rozdz. 01095 Pozostała działalność 38 273,03 zł 37 522,58 zł 98,04%

§ 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

38 273,03 zł 37 522,58 zł 98,04%

Dz. 600 576 113,00 zł 233 125,94 zł 40,47%

576 113,00 zł 233 125,94 zł
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 476 113,00 zł 205 402,14 zł 43,14%

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu na podstawie 
odrębnych ustaw 

60 000,00 zł 28 220,97 zł 47,03%

§ 0830 Wpływy z usług 20 000,00 zł 8 948,99 zł 44,74%
§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego 

396 113,00 zł 168 232,18 zł 42,47%

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 zł 27 723,80 zł
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 

innych jednostek organizacyjnych 0,00 zł 27 323,80 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 zł 400,00 zł
§ 2310 Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania 

bieżące  realizowane na podstawie porozumień 
między j.s.t.

100 000,00 zł 0,00%

Dz. 700 23 214 421,00 zł 13 092 414,55 zł 56,40%

13 667 821,00 zł 7 297 216,61 zł
9 546 600,00 zł 5 795 197,94 zł

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 12 420 821,00 zł 6 113 164,11 zł 49,22%
§ 0750 dochody z najmu i  dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

9 500 000,00 zł 4 575 769,44 zł 48,17%

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności nieruchomości oraz prawa użytkowania 
nieruchomości

300 000,00 zł 0,00 zł 0,00%

§ 0920 Pozostałe odsetki 44 522,12 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 2 620 821,00 zł 1 492 872,55 zł 56,96%

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 793 600,00 zł 6 979 250,44 zł 64,66%
§ 0550 wpływy z opłat z tytułu  użytkowania wieczystego 

nieruchomości 747 000,00 zł 722 499,24 zł 96,72%

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 zł 11,60 zł
§ 0750 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

800 000,00 zł 454 997,27 zł 56,87%

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności 

200 000,00 zł 232 828,40 zł 116,41%

dochody bieżące

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

w tym:

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania  budżetu miasta 
Gniezna za I półrocze 2016 r.  kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna

DOCHODY
Dział - Rozdział - Paragraf

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

w tym:

dochody majątkowe

dochody bieżące

GOSPODARKA  MIESZKANIOWA

w tym:
dochody bieżące
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30.06.2016

% Wykonania 
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Dział - Rozdział - Paragraf

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności nieruchomości oraz prawa użytkowania 
nieruchomości

9 046 600,00 zł 5 562 369,54 zł 61,49%

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 0,00 zł 1 161,07 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 0,00 zł 4 645,32 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 zł 738,00 zł

Dz. 750 749 449,00 zł 517 491,20 zł 69,05%

749 449,00 zł 509 680,70 zł
0,00 zł 7 810,50 zł

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 510 322,00 zł 255 487,50 zł 50,06%
§ 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

510 322,00 zł 255 162,00 zł 50,00%

§ 2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,00 zł 325,50 zł

Rozdz. 75023 rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami 194 127,00 zł 215 668,70 zł 111,10%

§ 0830 Wpływy z usług 266,76 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 810,50 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki 150 000,00 zł 98 342,60 zł 65,56%
§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 

darowizn w postaci pieniężnej 10 000,00 zł 10 000,00 zł 100,00%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 34 127,00 zł 99 248,84 zł 290,82%
Rozdz. 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45 000,00 zł 45 000,00 zł

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

45 000,00 zł 45 000,00 zł 100,00%

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 0,00 zł 1 335,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 zł 1 335,00 zł

Dz. 751 50 886,00 zł 44 004,00 zł 86,48%

50 886,00 zł 44 004,00 zł
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów  władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 50 886,00 zł 44 004,00 zł 86,48%

§ 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

50 886,00 zł 44 004,00 zł 86,48%

Dz. 754 5 000,00 zł 54 282,99 zł 1085,66%

5 000,00 zł 54 282,99 zł
Rozdz. 75416 Straż Miejska 5 000,00 zł 54 282,99 zł 1085,66%

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 
fizycznych 5 000,00 zł 53 720,13 zł 1074,40%

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 562,86 zł
Dz. 756 85 848 985,00 zł 43 446 790,79 zł 50,61%

85 848 985,00 zł 43 446 790,79 zł
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych 150 000,00 zł 78 188,08 zł 52,13%

ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe

w tym:
dochody bieżące

DOCHODY  OD  OSÓB  PRAWNYCH,  OD  OSÓB  
FIZYCZNYCH  I   OD  INNYCH  JEDNOSTEK  

w tym:

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 

w tym:
dochody bieżące

BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I  OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

dochody bieżące
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§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej

150 000,00 zł 75 505,16 zł 50,34%

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 0,00 zł 2 682,92 zł

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od 
czynności cywilnoprawnych  i opłat lokalnych 
od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych

17 027 818,00 zł 9 123 618,04 zł 53,58%

§ 0310 podatek od nieruchomości 16 400 000,00 zł 8 615 881,24 zł 52,54%
§ 0320 podatek rolny 9 000,00 zł 4 670,00 zł 51,89%
§ 0330 podatek leśny 6 200,00 zł 7 897,00 zł 127,37%
§ 0340 podatek od środków transportowych 450 000,00 zł 422 459,06 zł 93,88%
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 zł 23 715,00 zł 23,72%
§ 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 zł 1 513,40 zł
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 15 114,34 zł

§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 
i opłatach lokalnych 62 618,00 zł 32 368,00 zł 51,69%

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku 
od spadków i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 
lokalnych od osób fizycznych

12 023 524,00 zł 6 903 513,23 zł 57,42%

§ 0310 podatek od nieruchomości 8 400 000,00 zł 4 977 276,47 zł 59,25%
§ 0320 podatek rolny 200 000,00 zł 103 025,03 zł 51,51%
§ 0330 podatek leśny 500,00 zł 353,34 zł 70,67%
§ 0340 podatek od środków transportowych 550 000,00 zł 333 752,20 zł 60,68%
§ 0360 podatek od spadków i darowizn 250 000,00 zł 190 133,20 zł 76,05%
§ 0430 wpływy z opłaty targowej 0,00 zł 14 769,80 zł
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 2 600 000,00 zł 1 237 928,24 zł 47,61%
§ 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 zł 14 373,62 zł
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 0,00 zł 20 389,33 zł

§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 
i opłatach lokalnych 23 024,00 zł 11 512,00 zł 50,00%

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody  
jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw 

5 350 000,00 zł 3 312 675,52 zł 61,92%

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej 1 200 000,00 zł 430 825,30 zł 35,90%
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 

alkoholu 1 300 000,00 zł 1 103 337,98 zł 84,87%

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu na podstawie 
odrębnych ustaw 

2 850 000,00 zł 1 764 688,14 zł 61,92%

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 zł 3 161,13 zł
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 0,00 zł 2 292,07 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 zł 8 370,90 zł
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa 51 297 643,00 zł 24 028 795,92 zł 46,84%

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 48 897 643,00 zł 22 641 141,00 zł 46,30%
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 2 400 000,00 zł 1 387 654,92 zł 57,82%

Dz. 758 62 823 406,00 zł 35 784 418,00 zł 56,96%

62 823 406,00 zł 35 784 418,00 zł
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 43 979 392,00 zł 26 362 408,00 zł 59,94%

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 43 979 392,00 zł 26 362 408,00 zł 59,94%

RÓŻNE  ROZLICZENIA

w tym:
dochody bieżące
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Budżet 2016 Wykonanie na 
30.06.2016

% Wykonania 
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Dział - Rozdział - Paragraf

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 
gmin 13 867 040,00 zł 6 933 522,00 zł 50,00%

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 13 867 040,00 zł 6 933 522,00 zł 50,00%
Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencję ogólną dla gmin 4 976 974,00 zł 2 488 488,00 zł 50,00%

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 4 976 974,00 zł 2 488 488,00 zł 50,00%

Dz. 801 7 080 243,00 zł 4 120 564,79 zł 58,20%

7 080 243,00 zł 4 120 564,79 zł
Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 694 803,00 zł 535 737,92 zł 77,11%

§ 0750 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

142 405,00 zł 118 454,66 zł 83,18%

§ 0830 Wpływy z usług 467 230,00 zł 326 470,13 zł 69,87%
§ 0920 Pozostałe odsetki 4 050,00 zł 1 981,89 zł 48,94%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 400,00 zł 27 113,33 zł 139,76%
§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 24 000,00 zł 24 000,00 zł 100,00%

§ 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżacych gmin, powiatów, samorządów 
województw pozyskane z innych źródeł

37 718,00 zł 37 717,91 zł 100,00%

Rozdz. 80104 Przedszkola 6 116 072,00 zł 3 371 926,08 zł 55,13%
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego 449 957,00 zł 299 700,90 zł 66,61%

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 
jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego

1 065 557,00 zł 604 562,73 zł 56,74%

§ 0750 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

25 862,00 zł 11 938,17 zł 46,16%

§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 
nadmiernej wysokości

0,00 zł 991,57 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 3 450,00 zł 1 685,49 zł 48,85%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 24 336,00 zł 24 757,22 zł 101,73%
§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 346 910,00 zł 1 673 456,00 zł 50,00%

§ 2310 Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania 
bieżące  realizowane na podstawie porozumień 
między j.s.t.

1 200 000,00 zł 731 239,43 zł 60,94%

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur , o 
których mowa w art.184 ustawy, pobranych 
nienależnie  lub w nadmiernej wysokości .

0,00 zł 23 594,57 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja 252 555,00 zł 204 622,28 zł 81,02%
§ 0750 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

73 520,00 zł 60 185,16 zł 81,86%

§ 0830 Wpływy z usług 151 035,00 zł 106 073,70 zł 70,23%

OŚWIATA I WYCHOWANIE

w tym:
dochody bieżące
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§ 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 zł 978,24 zł 97,82%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 27 000,00 zł 22 741,43 zł 84,23%
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieŜących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł

0,00 zł 14 227,57 zł

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur , o 
których mowa w art.184 ustawy, pobranych 
nienależnie  lub w nadmiernej wysokości .

0,00 zł 416,18 zł

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w przedszkolach, oddziałach 

12 813,00 zł 8 278,51 zł 64,61%

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego 3 410,00 zł 1 935,25 zł 56,75%

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 
jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego

9 403,00 zł 6 280,00 zł 66,79%

§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 

0,00 zł 3,44 zł

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur , o 
których mowa w art.184 ustawy, pobranych 
nienależnie  lub w nadmiernej wysokości .

0,00 zł 59,82 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 
profilowanych i szkołach zawodowych oraz 
szkołach artystycznych

4 000,00 zł 0,00 zł 0,00%

§ 0830 Wpływy z usług 4 000,00 zł 0,00 zł 0,00%

Dz. 851 1 000,00 zł 2 635,26 zł 263,53%

1 000,00 zł 2 635,26 zł
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 zł 755,29 zł

§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 
nadmiernej wysokości

0,00 zł 2,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 0,00 zł 79,05 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 zł 15,16 zł
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur , o 
których mowa w art.184 ustawy, pobranych 
nienależnie  lub w nadmiernej wysokości .

0,00 zł 659,08 zł

OCHRONA ZDROWIA

w tym:
dochody bieżące
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Rozdz. 85195 Pozostała działalność 1 000,00 zł 1 879,97 zł 188,00%
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 

innych jednostek organizacyjnych 0,00 zł 1 079,97 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

1 000,00 zł 800,00 zł 80,00%

Dz. 852 63 540 546,00 zł 27 767 495,97 zł 43,70%

63 520 346,00 zł 27 747 295,97 zł
20 200,00 zł 20 200,00 zł

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej 100 000,00 zł 40 320,21 zł 40,32%
§0830 Wpływy z usług 100 000,00 zł 40 320,21 zł 40,32%

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 813 541,00 zł 473 725,87 zł 58,23%
§ 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

812 741,00 zł 473 548,00 zł 58,27%

§ 2360 Dochody samorządu terytorialnego związane z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami 

800,00 zł 177,87 zł 22,23%

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny 0,00 zł 9,44 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 zł 9,44 zł

Rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze 32 142 857,00 zł 10 832 360,00 zł
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
zlecone gminom, związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego stanowiącego 
pomoc państwa w wychowaniu dzieci 

32 122 657,00 zł 10 812 160,00 zł 33,66%

§ 6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne  z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom, związane 
z realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu 
dzieci 

20 200,00 zł 20 200,00 zł 100,00%

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego

27 177 488,00 zł 13 732 138,62 zł 50,53%

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 zł 20 785,61 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

27 058 828,00 zł 13 650 000,00 zł 50,45%

§ 2360 Dochody samorządu terytorialnego związane z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami 

118 660,00 zł 61 303,01 zł 51,66%

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur , o 
których mowa w art.184 ustawy, pobranych 
nienależnie  lub w nadmiernej wysokości .

0,00 zł 50,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe
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Budżet 2016 Wykonanie na 
30.06.2016

% Wykonania 
planu

Dział - Rozdział - Paragraf

Rozdz. 85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej

408 048,00 zł 274 000,00 zł 67,15%

§ 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

276 000,00 zł 154 000,00 zł 55,80%

§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin 132 048,00 zł 120 000,00 zł 90,88%

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia  społeczne 65 000,00 zł 67 541,00 zł 103,91%

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 zł 180,00 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 65 000,00 zł 65 000,00 zł 100,00%

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur , o 
których mowa w art.184 ustawy, pobranych 
nienależnie  lub w nadmiernej wysokości .

0,00 zł 2 361,00 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 30 000,00 zł 17 326,67 zł
§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 
nadmiernej wysokości

0,00 zł 150,01 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

30 000,00 zł 15 500,00 zł 51,67%

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur , o 
których mowa w art.184 ustawy, pobranych 
nienależnie  lub w nadmiernej wysokości .

0,00 zł 1 676,66 zł

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe\ 1 450 000,00 zł 1 450 000,00 zł 100,00%
§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 450 000,00 zł 1 450 000,00 zł 100,00%

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 532 021,00 zł 293 164,60 zł 55,10%
§ 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 zł 66,80 zł
§ 0830 Wpływy z usług 100 000,00 zł 36 182,96 zł 36,18%
§ 0920 Pozostałe odsetki 0,00 zł 20 551,92 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 zł 83,92 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

7 918,00 zł 7 918,00 zł 100,00%

§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin 424 103,00 zł 228 361,00 zł 53,85%

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 
mieszkania chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej

0,00 zł 524,84 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 zł 524,84 zł
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Budżet 2016 Wykonanie na 
30.06.2016

% Wykonania 
planu

Dział - Rozdział - Paragraf

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 406 860,00 zł 171 415,20 zł 42,13%

§ 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

406 010,00 zł 171 000,00 zł 42,12%

§ 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami

850,00 zł 415,20 zł 48,85%

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 414 731,00 zł 414 969,52 zł 100,06%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 zł 37,60 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami

731,00 zł 731,00 zł 100,00%

§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin 414 000,00 zł 414 000,00 zł 100,00%

§ 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami

0,00 zł 0,92 zł

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur , o 
których mowa w art.184 ustawy, pobranych 
nienależnie  lub w nadmiernej wysokości .

0,00 zł 200,00 zł

Dz. 853 973 387,00 zł 108 890,39 zł 11,19%

226 700,00 zł 108 890,39 zł
746 687,00 zł 0,00 zł

Rozdz. 85305 Żłobki 948 187,00 zł 108 890,39 zł 11,48%
§ 0750 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

1 500,00 zł 3 487,65 zł 232,51%

§ 0830 Wpływy z usług 200 000,00 zł 105 274,55 zł 52,64%
§ 0920 Pozostałe odsetki 0,00 zł 128,19 zł
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin

746 687,00 zł 0,00 zł

Rozdz. 85307 Dzienni  opiekunowie 25 200,00 zł 0,00 zł
§0830 Wpływy z usług 25 200,00 zł 0,00 zł

Rozdz. 85307 Dzienni opiekunowie 0,00 zł 0,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług 0,00 zł 0,00 zł

Dz. 854 101 331,00 zł 101 331,00 zł 100,00%

101 331,00 zł 101 331,00 zł
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 101 331,00 zł 101 331,00 zł 100,00%

§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin 101 276,00 zł 101 276,00 zł 100,00%

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur , o 
których mowa w art.184 ustawy, pobranych 
nienależnie  lub w nadmiernej wysokości .

55,00 zł 55,00 zł 100,00%

w tym:
dochody bieżące

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ

w tym:
dochody bieżące

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

dochody majątkowe
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Dz. 900 10 542 610,00 zł 4 563 743,34 zł 43,29%

9 260 000,00 zł 4 563 743,34 zł
1 282 610,00 zł 0,00 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 8 850 000,00 zł 4 245 093,81 zł 47,97%
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu na podstawie 
odrębnych ustaw 

8 850 000,00 zł 4 242 647,57 zł 47,94%

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 zł 635,00 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki 0,00 zł 1 811,24 zł

Rozdz. 90004 Inspekcja Ochrony Środowiska 0,00 zł 35 188,57 zł
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 

innych jednostek organizacyjnych 0,00 zł 0,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 zł 35 188,57 zł
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 287 610,00 zł 71 616,75 zł 5,56%

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych

5 000,00 zł 71 616,75 zł 1432,34%

§ 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

1 282 610,00 zł 0,00 zł 0,00%

Rozdz. 90013 Schronisko dla zwierząt 195 000,00 zł 37 440,00 zł 19,20%
§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego 

195 000,00 zł 37 440,00 zł 19,20%

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 

200 000,00 zł 169 791,71 zł 84,90%

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 200 000,00 zł 169 791,71 zł 84,90%
Rozdz. 90095 Pozostała działalność 10 000,00 zł 4 612,50 zł 46,13%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 10 000,00 zł 4 612,50 zł 46,13%

Dz. 926 2 000 000,00 zł 456 000,00 zł 22,80%

2 000 000,00 zł 456 000,00 zł
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 000 000,00 zł 456 000,00 zł 22,80%

§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 
celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

2 000 000,00 zł 456 000,00 zł

257 545 650,03 zł 130 330 710,80 zł 50,60%

243 949 553,03 zł 124 051 502,36 zł
13 596 097,00 zł 6 279 208,44 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA

w tym:

dochody bieżące
dochody majątkowe

w tym:
dochody majątkowe

DOCHODY  OGÓŁEM

dochody bieżące
dochody majątkowe

KULTURA FIZYCZNA

w tym :
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