
3.1. Informacja o stanie realizacji dochodów budżetowych z wyjaśnieniem tych pozycji , 
których wykonanie znacząco odbiega od  50% planowanych kwot na rok 2006 . 

W dz. 10.rozdz. 1010 w   §   0690   klasyfikowano dochody z tytułu uiszczanych przez 
mieszkańców opłat wodociągowych. Zaplanowano pozyskanie kwoty 315,- zł  i zgodnie z 
planem pieniądze rachunek kwocie 315,- zł , wpłynęły na rachunek gminy. Wszyscy 
zobowiązani opłatę uiścili.
W dz. 020, rozdz. 02001 w   §  0750   zaplanowano dochody w kwocie 3.000,- zł z tytułu 
dzierżawy polnego łowieckiego. Dzierżawę gmina otrzymuje za pośrednictwem Starostwa 
Powiatowego w Lesznie. Do 30 czerwca 2006 roku wpłacono na rachunek bankowy kwotę 
245,06 zł, co stanowi tylko 8,17 % planu. Podobnie jak w latach poprzednich dalsze wpływy 
powinny nastąpić w okresie jesiennym. 
 W dz. 600, rozdz. 60016 w   §   0490    przyjęto plan w kwocie 1.000,- zł . Źródłem dochodów 
ujmowanych w tej klasyfikacji miały być opłaty za zajęcie pasa drogowego.  
Do końca I półrocza uzyskano z tego tylko  136,30 zł , co stanowi 13,63 % planu. 
Przyczyną niskiego wykonania planu jest  przyjęcie przez Radę Gminy niskich  stawek tej 
opłaty  i założenie na etapie tworzenia budżetu  , że więcej osób obłożonych będzie 
obowiązkiem jej uiszczania. 
Na następny rok budżetowy zostanie zaproponowana  Radzie Gminy wyższa stawkę opłaty. 
Jednym z argumentów przemawiających za podwyżką jest fakt , że płatnikiem są głównie 
firmy będące potentatami na rynku krajowym i byłoby je stać na uiszczanie podwyższonych 
opłat. 
W dz. 600, rozdz. 60016 w   §   0580   sklasyfikowano dochód w kwocie 1.405,74 zł , z tytułu 
zapłaconej przez firmę drogową karę za opóźnienie robót  przy budowie dróg. 
Dochód taki nie był planowany w budżecie . Plan dla tej podziałki klasyfikacyjnej zostanie 
przyjęty przez Radę Gminy na najbliższej sesji .

W dz. 600, rozdz. 60095 w   §   0750   zaplanowano wpływy z najmu urządzeń do nadawania 
internetu drogą radiową. Urządzenia takie są własnością gminy a dzierżawi je firma z 
Gostynia zajmująca się tego typu usługami. Zaplanowano pozyskać z tego tytułu dochód w 
kwocie 3.752,- zł z czego do końca I półrocza uiszczono 1.750,70 zł co stanowi 46,66 % . 
Dzierżawca wywiązuje się z obowiązku i terminowo dokonuje wpłat. 
 
W dz. 600, rozdz. 60095 w   §   0830   klasyfikowane są wpłaty od firmy zajmującej się 
internetem radiowym, za dostęp do szerokopasmowych łączy typu DSL . 
Urząd Gminy co miesiąc wystawia firmie fakturę  do zapłaty. Planuje się uzyskać z tego 
tytułu dochód w kwocie 7.308,- zł . Realizacja  na dzień 30.06 2006 wyniosła 3.068,24 zł to 
jest 41,98 % . 

W dz. 630, rozdz. 63095 w   §   0830   planowane są dochody z tytułu sprzedaży usług na 
kąpielisku w Górznie. Plan w kwocie 900,- zł przyjęto na bazie roku 2006 . Dochody z tego 
tytułu wpłyną na rachunek bankowy gminy po zakończeniu sezonu  letniego. 

W dz. 700, rozdz. 70005 w   §   0470   przyjęto plan w kwocie 3.080,- zł . Źródłem dochodów 
w ramach tej podziałki klasyfikacyjnej są wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.  
Uzyskano z tego tytułu kwotę 2.838, 07 zł tj. 92,15 %. 
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W dz. 700, rozdz. 70005 w   §   0750   dochodem są wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych. Plan na rok 2006 przewiduje wpływy w kwocie 21.000,- zł, z czego do końca
 I półrocza zrealizowano 15.310,46 zł. Wysoką realizacje dochodów , bo aż w 72,91 % 
tłumaczy się tym, że w terminie do końca marca 2006 zapłacono wszystkie  dzierżawy 
gruntów rolnych i to zawyżyło wskaźnik wykonania  planu.

W dz. 700, rozdz. 70005 w   §   0870   klasyfikowane są dochody ze sprzedaży składników 
majątkowych. Planowano uzyskać kwotę 50.000,- zł . W trakcie I półrocza gmina 
zrealizowała kwotę 28.791,03 zł , za sprzedaż niżej wymienionego majątku: 
- 1 garaż w Krzemieniewie ,  sprzedany za kwotę 7.220,- zł 
- raty za sprzedane mieszkania komunalne, w kwocie 21.571,03 zł 
Realizacja dochodów przedstawia się bardzo dobrze bo wynosi 57,58 % . 

W dz. 700, rozdz. 70005 w   §   0920   ujmowano dochody z tytułu odsetek od sprzedaży 
mieszkań . Ogółem na etapie tworzenia budżetu przyjęto plan w kwocie 800,- zł , który 
zrealizowano w kwocie 809,55 zł. Przekroczenie planu nastąpiło w związku z naliczeniem 
odsetek  za nieterminowa opłatę czynszu . 

 W dz. 750, rozdz. 75011 w   §   2010   gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej w kwocie 31.445,- zł. Na cały rok 2006 planowano dotację w 
wysokości 63.200,- zł. Realizacji dochodów wyniosła 57,58 % . Dysponentem środków 
finansowych był Wojewoda Wielkopolski.  

W dz. 750 , rozdz. 75011w   §   2  360 klasyfikowano dochody jakie przysługują  gminie za 
wydawanie dowodów osobisty ( 5% uzyskanych wpłat za wymianę dowodu osobistego ). 
Plan w kwocie 900,- zł zrealizowano w 59,17 % kwotą 532,50 zł. 
Wysoki wskaźnik realizacji planu ustalonego dla naszej gminy przez Wojewodę 
Wielkopolskiego świadczy, że zadanie realizowane jest zgodnie z założeniami .  

W dz. 750, rozdz. 75023 w   §   0830   zaplanowano wpływy ze sprzedaży usług ( między innymi 
odpłatność za obsługę finansowo –księgową jednostek,  korzystanie z telefonów służbowych, 
, usługi ksero itp.  ) w kwocie 12.000,- zł .
 Zrealizowano dochody w kwocie 9.893,37 zł . Wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 
82,44 %  i jest tak wysoki z uwagi na to, że na etapie planowania budżetu nie przewidywano 
dochodów za obsługę finansowo-księgową jednostek budżetowych . 

W dz. 750, rozdz. 75023 w   §   092   ujęto zapłacone odsetki w przypadku regulowania faktury 
za usługi po ustalonym terminie płatności. Plan  dochodów ustalono w kwocie 10,- zł z czego 
zrealizowano 4,58 zł. 

W dz. 751, rozdz. 75101 w   §   2010   zaplanowano dotacje w kwocie 1392,- zł zgodnie z 
zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego. Do 30 czerwca 2006 roku przekazano do 
gminy kwotę 696,- zł tj. dokładnie 50% planu. 

W dz. 754, rozdz. 75414 w   §   2010   przyjęto plan w  kwocie 400,- zł na podstawie informacji 
otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego . Do końca I półrocza gmina wpływów z tego 
tytułu nie było. 

W dz. 756, rozdz. 75601 w   §   0350   wykazano otrzymane przez gminę dochody z tytułu 
opłacania podatków w formie karty podatkowej. Pobór podatku realizowany jest przez urzędy

17



skarbowe w Lesznie i Gostyniu. Z zaplanowanej kwoty 20.000,- zł zrealizowano 3.612,69 zł 
co stanowi 18,06%. Niskie wykonanie dochodów tłumaczy się dużymi zaległościami w 
ściąganiu tego podatku . Do półrocza urzędy skarbowe  wykazały  zaległości w kwocie 
10.823,89 zł. 

W dz. 756, rozdz. 75601   w   §   0910 i 0920   o zaplanowano pozyskanie łącznie  kwoty 600,- zł 
tytułem odsetek za nieterminowe płacenie podatku w formie karty podatkowej. Urzędy 
skarbowe przekazały do końca I półrocza kwotę 13,69 zł co stanowi 2,74 %. 
Wyegzekwowanie od dłużników zaległości o których wspomniano wyżej , automatycznie 
poprawi wykonanie odsetek.  

W dz. 756, rozdz. 75615   w   §   0310   przyjęto  plan na dochody z tytułu podatku od 
nieruchomości  płaconego przez osoby prawne w kwocie 1.050.000,- zł . Realizacja w I 
półroczu przebiegała zgodnie z oczekiwaniami. Na koniec czerwca pozyskano z tego tytułu 
kwotę 517.262,31 zł co stanowi 49,26 %. Zaległości w płaceniu podatku wyniosły tylko 
5.311,19 zł. Firmom zalegającym z opłatami wysłano upomnienia. 

W dz. 756, rozdz. 75615 w   §   0320   ujmowano wpłaty  podatku rolnego od osób prawnych . 
Z zaplanowanej kwoty 22.000,- zł zrealizowano 11.155,- zł, tj. 50,7 %. Zaległości z tego 
tytułu wyniosły 249,50 zł. 

W dz. 756, rozdz. 75615 w   §   0330   klasyfikowane są wpływy z tytułu podatku leśnego od 
osób prawnych . Przyjęty plan w kwocie 19.837,- zł zrealizowano w 50,2 % co daje wpływy 
na rachunek bankowy w kwocie 9.959,- zł.  Zaległości w podatku leśnym wyniosły 1,- zł . 

Dz. 756, rozdz. 75615 w   §   0340   przedstawia zrealizowane dochody z tytułu podatku od 
środków transportowych .Na etapie tworzenia budżetu wyliczono, że wpływy powinny 
wynieść 40.000,- zł . Z zaplanowanej kwoty udało się zrealizować 21.841,- zł co stanowi 
54,60 zł. Przekroczenie wskaźnika 50% wynika z tego, że niektóre firmy uregulowały na 
początku roku podatek całoroczny. Nie zanotowano w tym podatku zaległości w opłatach. 

W dz. 756, rozdz. 75615 w   §   0450   zaplanowano kwotę 1.000,- zł na dochody z tytułu opłaty 
administracyjnej. W ciągu I półrocza firmy nie uiszczały opłat administracyjnych wobec 
powyższego nie ma wpływów w tej podziałce klasyfikacyjnej. 

W dz. 756, rozdz. 75615 w   §   0500   klasyfikowane są wpływy z tytuły podatku od czynności 
cywilno prawnych. Plan w kwocie 2.000,- zł, zrealizowano w kwocie 516,30 zł, co stanowi 
25,82 % planu. Gmina nie ma wpływu na realizacje dochodów  tytułu podatku od czynności 
cywilnoprawnych zawieranych przez osoby prawne. 
 
W dz. 756, rozdz. 75615 w   §     0690 zaplanowano wpływy w kwocie 300,- zł z róznych opłat. 
Opłatami sa głownie zwracane przez podatników koszty upomnienia. Realizacja wyniosła 
tylko 35,20 zł , co wskazuje na wykonanie zadania w 11,73 %. Niskie wykonanie wynika z 
tego, że firmy działające na tereni gminy terminowo uiszczają podatki i nie ma większych 
potrzeb by wysyłać upomnienia. 

Podobnie z odsetkami od nieterminowo płaconych podatków , które klasyfikowane są 
W dz. 756, rozdz.75615 w   §   0910   .Plan w kwocie 3.468,- zł wykonano w kwocie 315,50 zł 
tj. w 9,10 % . 

18



W dz. 756, rozdz. 75615 w   §   0960   wpłacono do budżetu darowiznę pieniężną w kwocie 300,- 
zł. Darowizny dokonał dwie firmy OHZ Garzyn  i Kan-bud z Kakolewa. Po dokonaniu  wpłat
przyjęto plan w kwocie 300,- zł, co spowodowało 100 % realizację planu.  

W dz. 756, rozdz. 75615 w   §   2680   zaplanowano dochody z tytuły rekompensaty utraconych 
przez gminę podatków z tytułu posiadania przez spółkę z o.o. statutsu zakładu pracy 
chronionej. Plan w kwocie 50.000,- zł zrealizowano w kwocie 35.261,- zł co daje 70,52 % 
planu. Wysoka realizacje dochodów uzasadnia się przyjęciem zbyt nisiego planu na etapie 
tworzenia budżetu. 

W dz. 756, rozdz. 75616   w   §   0310   klasyfikowano dochody z podatku od nieruchomości 
wpłacane przez osoby fizyczne. Plan w kwocie 620.000,- zł zrealizowano w kwocie 
360.740,85 zł. co stanowi 58,18 % planu. Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 
30 czerwca 2006 roku wyniosły 38.719,58 zł i w porównaniu z analogicznym okresem roku 
poprzedniego, wykazują tendencje rosnącą. 

W dz. 756, rozdz. 75616 w   §   0320   zaplanowano kwotę 210.000,- zł z podatku rolnego 
płaconego przez osoby fizyczne. Plan zrealizowano zgodnie z oczekiwaniami w kwocie 
104.641,52 zł co stanowi 49,83 % planu. Zaległości w podatku rolnym wyniosły 21.713,75 zł. 
W porównaniu w półroczem roku 2005 , wykazują tendencje rosnącą. 

W dz. 756, rozdz. 75616 w   §    0330   ustalono plan na wpływy z podatku leśnego w kwocie
 7.900,- zł z uzyskano dochody w kwocie 3.949,90 zł tj. 50% planu .

Realizacja podatku od środków transportowych płaconego przez osoby fizyczne, 
klasyfikowana w dz. 756,rozdz. 75616 w   §   0340   przebiegała prawidłowo. 
Plan w kwocie 60.000,- zł wykonano w 44,24 % a uzyskane wpływy wyniosły 26.541,40 zł.   
    
W dz. 756, rozdz. 75616 w   §   0360   ujęto wpływy z podatku od spadków i darowizn. 
Planowano pozyskać 8.000,- zł a rzeczywiste wpływy na 30.06.06 wyniosły 4.355,90 zł 
tj.54,45 % planu. 

W dz. 756, rozdz. 75616 w   §   0370   przedstawiono realizacje podatku od posiadania psów. 
Plan w kwocie 13.000,- zł zrealizowano kwotą 8.126,- zł . Realizacja wyniosła tylko 62,51 % 
pomimo tego, że termin zapłaty upłynął dnia 30.06.2006 roku. 
W podatku tym ustalone zaległości wyniosły 4.796,20  zł.
Do czasu sporządzania informacji opisowej z zaległości uregulowano już kwotę 2.471,- zł . 

W dz. 756, rozdz. 75616 w   §   0430   zaplanowano wpływy z tytułu opłaty targowej w kwocie 
1000,- zł.   Z uwagi na to, że na terenie gminy nie ma targowiska  wpłaty z tego tytułu są 
incydentalne i do końca I półrocza wyniosły 40,- zł . Realizacja planu przedstawia się słabo 
bo wynosi tylko 4%. W III kwartale roku zostanie dokonana zmian planu ,  gdyż ustalony 
został w nadmiernej wysokości. 

W dz. 756, rozdz. 75616 w   §   0450   przyjęto plan na wpłaty z tytułu opłaty administracyjnej w 
kwocie 1.000,- zł. Realizacja wyniosła 710,- zł,  co stanowi 71 % planu. Wysoką realizacje 
planu  uzasadnia się dużą liczbą osób występujących o sporządzenie wypisów i  wyrysów
 z planu zagospodarowania przestrzennego.  
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W dz. 756, rozdz. 75616 w   §   0500   klasyfikowane są wpływy z podatku od czynności 
cywilnoprawnych płaconego przez osoby fizyczne. Podatek realizują urzędy skarbowe na 
terenie kraju. Plan przyjęto w kwocie 60.000,- zł a jego realizacja na 30.06.2006 wyniosła 
45.074,80 zł , co stanowi 75,12 %. Wysoka realizacja wpływów z tego podatku świadczy 
o tym, że osoby fizyczne zawierają dużo transakcji , podlegających temu podatkowi. 
Plan przyjęty na bazie roku 2005 okazał się zbyt niski.   

W dz. 756, rozdz. 75616 w   §   0690   ujmowane są dochody z tytułu różnych opłat. 
Plan w kwocie 3.000,- zł zrealizowano w 70,64 % i uzyskano wpływy do budżetu w kwocie 
2.119,19 zł. Wysoka wskaźnik realizacji dochodów świadczy o tym ,że w trakcie półrocza 
wysyłano wiele upomnień do podatników, gdyż koszty upomnienia są w tej podziałce 
jedynym źródłem dochodów.  

W dz. 756, rozdz. 75616 w   §   0910   przyjęto plan na dochody z tytułu odsetek od 
nieterminowo płaconych podatków w kwocie 2.500,- zł .Realizacja na półrocze 
przekroczyła kwotę planowaną i wyniosła 2.964,14 zł. Plan na rok 2006 został ustalony 
stosunkowo nisko. Ma to swoje uzasadnienie w przepisie na podstawie którego nie pobiera się 
odsetek do kwoty 6,60 zł. Pomimo obowiązywania w roku 2006 tego przepisu , zrealizowane 
odsetki są duże z uwagi na dużą sumę zaległości podatkowych. 
   
W dz. 756, rozdz. 75616   §   0960   zaplanowano otrzymanie darowizn pieniężnych w kwocie 
50,- zł. Realizacja na koniec półrocza wyniosła 386,70 zł . Na najbliższej sesji Rady Gminy 
zostanie zwiększony plan dochodów w tej podziałce klasyfikacyjnej.  

W dz. 756, rozdz. 75616 w   §   2680    ujmowane są wpłaty jakie gmina otrzymuje z PFRON-u 
tytułem rekompensaty utraconych podatków za zakład pracy chronionej prowadzony przez 
osobę fizyczną. Plan w kwocie 20.000,- zł zrealizowano w 51,29 % co dało wpływy do 
budżetu 10.257,- zł. 

W dz. 756, rozdz. 75618 w   §   0410   dochodami są wpływy z opłaty skarbowej. Z planowanej 
kwoty 30.000,- zł zrealizowano 10.934,30 zł co stanowi 36,45% planu. 

W dz. 756, rozdz. 75618 w   §   0460   ujmowane są dochody z opłaty eksploatacyjnej. 
Plan  10.580,- zł wykonano w kwocie 4.138,69 zł. co stanowi 39,12 % planu. 
Zaległości w opłacie eksploatacyjnej są duże i wynoszą na 30.06 2006 roku  7.278, 94 zł.
Do zalegających wysłano upomnienia , na które zareagował jeden zalegający i uregulował w 
miesiącu lipcu kwotę ponad 4000,- zł.    

W dz. 756, rozdz.75618 w   §   0480   klasyfikowane są wpłaty za koncesje alkoholowe. 
Planowano wpływy w kwocie 112.000,- zł a uzyskano kwotę 75.682,94 zł tj. 67,57% planu. 
Wysoki wskaźnik realizacji planu wynika z tego, że dwie raty płatności przypadają na okres
 I półrocza a jedna rata przypada na miesiąc wrzesień .  
  
W dz. 756, rozdz. 75618 w   §   0490   klasyfikowane są wpłaty od osób fizycznych wynikające z 
ustawy o działalności gospodarczej np. za wpis do ewidencji lub rozszerzenie zakresu 
prowadzonej działalności. Plan w kwocie 4.800,- zł przyjęty na bazie roku 2005 okazał się 
niski ,gdyż do końca I półrocza 2006 wpłynęła do budżetu gminy kwota 3.350,- zł . Wskaźnik 
realizacji planu wyniósł 69,79 % . Jest on wynikiem dużej aktywności mieszkańców gminy w 
obszarze działalności gospodarczej.   
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W dz. 756, rozdz. 75621   w   §   001   klasyfikowane są wpływy z tytułu udziałów gminy w 
podatku dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów ustaliło dla gminy plan w 
kwocie 1.759.662,- zł a do 30 czerwca na rachunek urzędu gminy przekazano kwotę 
744.463,- zł co wskazuje na 42,31 % wykonania . 
Wskaźnik wykonania dochodów jest porównywalny z analogicznym okresem roku 
poprzedniego. 

W dz. 756, rozdz. 75621 w   §   0020   ujmowane są wpływy z podatku dochodowego od osób 
prawnych. Podatek przekazywany był do gminy z  urzędów skarbowych na terenie kraju . 
Realizacja przebiegała zgodnie z założeniami . Plan w kwocie 100.000,- zł zrealizowano w 
53,92 % co dało wpływy do budżetu w kwocie 53.918,62 zł. 

W dz. 758, rozdz. 75801   w   §   2920   zaplanowano subwencję oświatową w kwocie 5.090.871,- 
zł , zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów. Do 30 czerwca 2006 roku gmina 
otrzymała kwotę 3.132.840,- zł, co wskazuje na 61,54 % planu. Przekroczenie wskaźnika 
50% wynika z faktu przekazania do budżetu 8/13 planowanej subwencji .    

W dz. 758, rozdz.. 75807   w   §   2920   klasyfikowana jest część wyrównawcza subwencji .
Zaplanowano z tego tytułu dochody w kwocie 2.034.651,- zł a zrealizowano 1.017.324,- zł co 
stanowi 50 % planu. 

W dz. 758, rozdz. 75814   w   §   0920   przyjęto plan w kwocie 70.000,- zł, z tytułu odsetek 
naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym .
Zrealizowano 11.404,34 zł, co stanowi 16,29 % planu. Niski wskaźnik realizacji dochodów 
wynika z dużego zaawansowania  inwestycji,  a to z kolei nie pozwala tworzyć lokat 
terminowych , które były głównym źródłem pozyskiwania dochodów z odsetek. 

W dz. 758, rozdz. 75831   w   §   2920   zaplanowano kwotę 19.855,- zł z  części równoważącej 
subwencji ,  a do końca czerwca Ministerstwo Finansów przekazało do gminy kwotę 9.930,- 
zł co stanowi 50,01% planu. 

W dz. 801, rozdz.. 80101   w   §   0690   nie zaplanowano wpływów z tego tytułu, natomiast 
realizacja wyniosła 34,70 zł. Wpływy zostały zrealizowane przez  szkołę w Drobninie. 

W dz. 801, rozdz. 80101 w   §   0750   ustalono na początku roku plan w kwocie 100,- zł . 
Realizacja planu wyniosła 1.043,73 zł. Wykonanie dochodów,  które w sposób bardzo 
znaczący odbiega od planu , zrealizowano w wyniku nieplanowanego wynajmu składników 
majątkowych .Plan zostanie zwiekszony na najbliższej sesji Rady Gminy. 

W dz, 801, rozdz. 80101 w   §   0830   plan ustalono w kwocie 3.300,- zł a uzyskane wpływy
 ze sprzedaży usług wyniosły 2.561,73 zł. Realizacja dochodów w 77,63 % wynika z faktu 
zbyt niskiego oszacowania dochodów przez placówki szkolne. 

W dz. 801, rozdz. 80101 w   §   0920   zaplanowano tytułem odsetek naliczonych przez bank 
od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kwotę 430,-zł z czego do półrocza 
zrealizowano 5,97 zł . Przy bardzo niskim oprocentowaniu rachunków bieżących uzyskanie 
odsetek jest możliwe wyłącznie przez tworzenie lokat krótkoterminowych. 
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W dz. 801, rozdz. 80101 w   §   0960   zaplanowano kwotę 1.800,- zł , tytułem dokonanych na 
rzecz szkół darowizn pieniężnych. Uzyskano w ciągu półrocza kwotę 2.151,- zł co dało 
wskaźnik realizacji planu w kwocie 119,50%. Na najbliższej sesji Radzie Gminy zostanie 
przedłożony projekt zwiększenia dochodów w tej podziałce klasyfikacyjnej. 

W dz. 801, rozdz. 80101 w   §   2030   gmina otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego 
zgodnie z planem ,na zakup wyprawki dla uczniów klas pierwszych w kwocie 2.370,- zł .

W dz. 801, rozdz. 80104   w   §   0750   wpłacono do budżetu kwotę 250,- zł za najem 
pomieszczeń przedszkolnych na potrzeby organizowanej imprezy rodzinnej. Plan do tej 
podziałki ustalony będzie na najbliższej sesji . 

W dz. 801, rozdz. 80104 w   §   0830   wpływy z usług ( głownie za korzystanie ze stołówek 
 w przedszkolach  i opłaty stałej)  zaplanowano w kwocie 59.500,- zł . Realizacja przebiegała 
prawidłowo i wyniosła 29.073,50 zł tj. 48,86 % 
W dz. 801, rozdz. 80104 w   §   0920   zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na 
rachunkach bankowych przedszkoli w kwocie 550,- zł. Realizacja wyniosła tylko 0.78 zł .
Z uwagi na to, że przedszkolom przekazywane są środki w miarę istniejących potrzeb , 
tworzenie lokat terminowych, z których można by zarobić więcej pieniędzy jest prawie nie 
możliwe. 

W dz. 801, rozdz. 80104 w   §   0960    zaplanowano kwotę 200,- zł  wpływów z darowizn 
pieniężnych dokonywanych przez osoby fizyczne na rzecz placówek przedszkolnych. 
Udało się do końca I półrocza  pozyskać kwotę  30,- zł. Plan zrealizowano tylko w 15 %
 z uwagi na brak sponsorów. 

W dz. 80, rozdz. 80104 w z 0970 ujęto po stronie wykonania kwotę 178,49 zł , która została 
wpłacona przez pracownika przedszkola na skutek uznania niedoborów inwentaryzacyjnych 
za zawinione. Plan w tej podziałce klasyfikacyjnej zostanie ustalony na najbliższym 
posiedzeniu Rady Gminy. 

W dz. 801 rodz. 80113   w   §   0830   zaplanowano  kwotę 45.000,- zł z tytułu dochodów 
za odpłatne dowożenie uczniów do szkół. Z planu zrealizowano 67,95 %  co dało wpływy do 
budżetu w kwocie 30.576,- zł. 

W dz. 852, rozdz. 85212   w   §   2010   zaplanowano dotację do zadań z zakresu świadczeń 
rodzinnych w kwocie 1.293.900,- zł . Wojewoda Wielkopolski przekazał do budżetu gminy 
kwotę 974.200,- zł co stanowi 75,29 % planu. Wysoka realizacja wynika  z dużego zakresu 
zadań jakie gmina przejęła do realizacji , zastępując w tym ZUS i KRUS.   Plan dotacji w 
najbliższym czasie będzie musiał ulec zwiększeniu. 

W dz. 852, rozdz. 85213   w   §   2010   ustalono plan dotacji zgodnie z zawiadomieniem 
wojewody w kwocie 3.100,- zł . Do 30 czerwca 2006 przekazano na rachunek UG kwotę 
1.548,- zł , co stanowi 49,94 % planu. 

W dz. 852, rozdz. 85214 w   §   2010   plan dotacji wynosił 19.700  z realizacja 9.716,- zł tj. 
49,32 %. Dotację przekazuje gminie  Wojewoda Wielkopolski. 
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W dz. 852, rozdz. 85214   w z 2030   dotacja w zaplanowanej kwocie 70.753,- zł na zadania z 
zakresu opieki społecznej przekazywana była zgodnie z terminami. Do 30 czerwca 2006 roku 
na rachunek bankowy gminy przekazano kwotę 32.106,- zł, co stanowi 45,38 % . 

W dz. 852, rozdz. 85219   w z 2030   klasyfikowana jest dotacja jaką gmina otrzymuje od 
Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie GOPS-u . Zaplanowano kwotę 71.000,- zł a do 
końca I półrocza przekazano 37.559,- zł. co stanowi 52,90 % planu. 

W dz. 852, rozdz. 85295   w   §   2030   plan dotacji wyniósł 18.819,- zł z czego zrealizowano 
15.854,- zł. Wskaźnik realizacji jest wysoki i wynosi 84,24%. Środki w tej wysokości zostały 
przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. 

W dz. 854, rozdz. 85415   w    §   2030   gmina otrzymała środki na wypłatę stypendiów dla 
uczniów. Plan ustalony przez Wojewodę wynosił 16.220,- zł. Dotacja została przekazana w 
100 % z uwagi na to, że stypendia miały być wypłacone w terminie do końca czerwca 2006. 

W dz. 900, rozdz. 90002   w   §   0400   przyjęto plan na dochody z tytułu opłaty produktowej 
w kwocie 3.212,- zł  . Zrealizowano do końca półrocza kwotę 241,71 zł .

W dz. 900, rozdz. 90095   w   §  0830   wpływy z usług grupy remontowej zaplanowano w kwocie 
1.000,- zł . Zrealizowano dochody w kwocie 268,45 zł , co wskazuje na 26,85%. Niskie 
wykonanie tłumaczy się tym ,że rzemieślnicy grupy biorą udział w realizacji zadań 
remontowych i inwestycyjnych gminy a odpłatne  usługi świadczą w niewielkim zakresie. 
 W dz. 900, rozdz.. 90095 w   §   0840   zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych a szczególności ze sprzedaży złomu w kwocie 1.200,- zł  Dokonuje się jej na 
ogół raz w roku po uzbieraniu większej ilości a wpływy z tego źródła planuje się uzyskać pod 
koniec roku. 

W dz. 921, rozdz. 92109 w   §   0830   klasyfikowano dochody z tytułu wynajmu sal wiejskich . 
Ustalono plan w kwocie 3.000,- zł , który okazał się trafny gdyż do końca I półrocza wpłynęła 
kwota 1.638,53 zł. tj. 54,62 % planu. 

W dz. 926, rozdz. 92601 w   §   0750   zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń sal 
gimnastycznych. Zaplanowaną na rok 2006 kwotę 16.200,- zł zrealizowano w 96,83 % za 
sprawą  bardzo częstego korzystania przez mieszkańców z obiektów sportowych.
 Do budżetu wpłynęła kwota 15.687,- zł z czego: 
z sali sportowej w Pawłowice 12.240,- zł, 
z sali sportowej w Drobninie  3.447,- zł  
 
W dz. 926, rozdz. 92601 w   §   0830   zaplanowano wpływy z usług w kwocie 352,- zł. 
Dochodów nie zrealizowano z racji tej, że obiekt sali gimnastycznej w Garzynie z którego 
pochodziły dochody  przestał funkcjonować. 

23



3.2 Sprawozdanie z umarzania , odraczania i rozkładania na raty spłat należności 
pieniężnych przypadających jst i jej jednostkom organizacyjnym za pierwsze półrocze 
roku 2006. 

W okresie od dnia 01 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Wójt Gminy nie skorzystał z 
przysługujących mu uprawnień w zakresie umarzania podatków i opłat. 
Nie wydano ani jednej decyzji umarzającej należności wobec gminy.

W trakcie I półrocza do Wójta Gminy wpłynęły 33 wnioski  o odroczenie terminu płatności 
podatku. Wszystkie wnioski załatwione były pozytywnie. Terminy płatności ustalano 
indywidualnie , zgodnie z możliwościami  wnioskującego.

Część osób , która wnioskowała o odroczenie pierwszej raty podatku przypadającej na 
15 marca  2006 roku spłaciła swój podatek przed upływem  półrocza. 
Na kolejny okres sprawozdawczy przełożono termin płatności  jedenastu  podatnikom – 
osobom fizycznym . 
W sumie na dzień 30. 06 2006 odroczono  podatki na  łączną kwotę  8.660,- zł w tym:
 - podatek od nieruchomości na kwotę 2.325,-  zł 
- podatek rolny na kwotę 3.319,- zł 
- podatek leśny na kwotę 2,- zł 
- podatek od posiadania psa na kwotę 22,- zł. 
- podatek od środków transportu na kwotę 2.816,- zł , 
- opłatę prolongacyjną w kwocie 176,,- zł 

W stosunku do dwóch podatników zastosowano rozłożenie na raty zaległości podatkowych. 
Została rozłożona na raty zaległość w kwocie 1.717,40 zł 
W tym: - podatek od nieruchomości 1.418,70 zł 
             - podatek rolny na kwotę 61,40 zł
             - odsetek i opłaty prolongacyjnej w kwocie 237,30 zł 
Raty są realizowane terminowo. 

W celu realizacji obowiązku podatkowego w trakcie I półrocza w stosunku do osób , które nie 
zapłaciły podatku w terminie a nie wystąpiły o odroczenie terminu płatności wysyłano 
upomnienia . Ogółem w ciągu I półrocza wysłano 532 upomnienia i 43 wezwania   z czego:
- 307 upomnień na podatek od nieruchomości, 
- 206 upomnień na podatek rolny ,
-11 upomnień na podatek od środków transportowych 
- 8  upomnienia na opłatę eksploatacyjną  
- 29 wezwań do zapłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, 
-  6  wezwań do zapłaty za dzierżawy, 
- 2 wezwanie do zapłaty za wykup mieszkań, 
  6  wezwań do zapłaty za inne świadczone usługi .  

  
W trakcie I półrocza wydano jedna nową decyzje o przyznaniu ulgi inwestycyjnej oraz dwie 
decyzje przyznające ulgi z tytułu nabycia gruntów .
Ponieważ realizacja ulg odbywa się w systemie wieloletnim, do budżetu gminy nie wpłynie w 
roku 2006  tytułem podatku rolnego  kwota 305.046 ,- zł. 
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