
Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego z
wykonania budżetu za 2007 rokPlan i wykonanie dochodów budżetowych

Gminy Poniec  na dzień 31 grudnia 2007 r.

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
wykonania

200,00 100,00%0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00
200,00  100,00%01008 Melioracje wodne 200,00

141 951,00 -!-      0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

0,00

267 128,09 100,00%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

267 134,00

409 079,09  153,14%01095 Pozostała działalność 267 134,00

010 409 279,09  153,10%Rolnictwo i łowiectwo 267 334,00

1 858,68 61,96%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

3 000,00
1 858,68  61,96%02001 Gospodarka leśna 3 000,00

020 1 858,68  61,96%Leśnictwo 3 000,00

73 224,62 100,00%2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych
zakładu budżetowego

73 225,00
73 224,62  100,00%40002 Dostarczanie wody 73 225,00

400 73 224,62  100,00%Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę

73 225,00

23 000,00 100,00%2320 Dotacje celowe otrzymane z  powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

23 000,00
23 000,00  100,00%60014 Drogi publiczne powiatowe 23 000,00

9 016,39 100,00%0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 9 016,00
23,10 100,43%0920 Pozostałe odsetki 23,00

9 039,49  100,01%60016 Drogi publiczne gminne 9 039,00

600 32 039,49  100,00%Transport i łączność 32 039,00

11 429,45 94,46%0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości

12 100,00

48 351,52 102,88%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

47 000,00

46,61 0,93%0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności

5 000,00

24 448,95 222,26%0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

11 000,00

4 985,60 -!-      0830 Wpływy z usług 0,00
128,04 -!-      0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00

344 398,72 130,95%0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 263 000,00
6 478,19 117,79%0920 Pozostałe odsetki 5 500,00

440 267,08  128,13%70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 343 600,00
700 440 267,08  128,13%Gospodarka mieszkaniowa 343 600,00

11 838,00 100,00%2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej

11 838,00
11 838,00  100,00%71035 Cmentarze 11 838,00

710 11 838,00  100,00%Działalność usługowa 11 838,00
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63 498,09 100,00%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

63 500,00

2 302,50 191,88%2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych ustawami

1 200,00

65 800,59  101,70%75011 Urzędy wojewódzkie 64 700,00

0,00 0,00%0690 Wpływy z różnych opłat 500,00
109,12 7,27%0830 Wpływy z usług 1 500,00

69 776,24 98,97%0920 Pozostałe odsetki 70 500,00
286,11 -!-      0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00

70 171,47  96,79%75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 72 500,00

315,00 105,00%0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 300,00
315,00  105,00%75095 Pozostała działalność 300,00

750 136 287,06  99,12%Administracja publiczna 137 500,00

1 259,81 99,98%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

1 260,00

1 259,81  99,98%75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

1 260,00

11 079,27 99,95%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

11 085,00
11 079,27  99,95%75108 Wybory do Sejmu i Senatu 11 085,00

3 564,03 84,10%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

4 238,00

3 564,03  84,10%75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

4 238,00

751 15 903,11  95,90%Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

16 583,00

15 471,95 154,72%0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej

10 000,00

7,00 -!-      0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00

15 478,95  154,79%75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00

2 069 288,84 98,02%0310 Podatek od nieruchomości 2 111 067,00
305 844,00 97,61%0320 Podatek rolny 313 330,00

37 143,00 100,16%0330 Podatek leśny 37 084,00
30 515,00 104,33%0340 Podatek od środków transportowych 29 249,00

7 202,00 720,20%0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00
17,60 17,60%0690 Wpływy z różnych opłat 100,00

58 892,00 100,00%2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych

58 892,00

2 508 902,44  98,36%75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 550 722,00

606 563,97 99,91%0310 Podatek od nieruchomości 607 098,00
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1 394 131,12  108,01%75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych

1 290 786,00

756 5 978 684,67  104,09%Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 743 806,00



RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
wykonania

459 262,80 100,68%0320 Podatek rolny 456 161,00
1 923,30 100,12%0330 Podatek leśny 1 921,00

36 397,50 136,57%0340 Podatek od środków transportowych 26 651,00
141 947,60 141,95%0360 Podatek od spadków i darowizn 100 000,00

2 886,00 90,19%0370 Opłata od posiadania psów 3 200,00
35 741,00 104,81%0430 Wpływy z opłaty targowej 34 100,00

102 788,00 171,31%0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00
3 313,35 -!-      0560 Zaległości z podatków zniesionych 0,00
2 709,60 163,72%0690 Wpływy z różnych opłat 1 655,00

598,00 -!-      0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00

30 026,73 100,09%0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00
1 958,84 251,13%0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 780,00

104 254,36 101,61%0480 Wpływy  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 102 600,00
8 243,57 82,44%0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

10 000,00

144 483,50  100,77%75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

143 380,00

1 859 274,00 108,12%0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 719 668,00
41 759,76 208,80%0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00

1 901 033,76  109,28%75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa

1 739 668,00

14 654,90 158,43%0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 250,00

14 654,90  158,43%75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych

9 250,00

4 652 986,00 100,00%2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 652 986,00

4 652 986,00  100,00%75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

4 652 986,00

1 159 884,00 100,00%2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 159 884,00
1 159 884,00  100,00%75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 159 884,00

15 110,61 100,00%0970 Wpływy z różnych dochodów 15 110,00
15 110,61  100,00%75814 Różne rozliczenia finansowe 15 110,00

0,00 -75815 Wpływy do wyjaśnienia 0,00

65 843,00 100,00%2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 65 843,00
65 843,00  100,00%75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 65 843,00

758 5 893 823,61  100,00%Różne rozliczenia 5 893 823,00

2 231,84 42,92%0920 Pozostałe odsetki 5 200,00
13 777,28 250,50%0970 Wpływy z różnych dochodów 5 500,00

4 991,29 30,71%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)

16 254,00

21 000,41  77,91%80101 Szkoły podstawowe 26 954,00

284,10 28,41%0920 Pozostałe odsetki 1 000,00
658,75 941,07%0970 Wpływy z różnych dochodów 70,00

942,85  88,12%80104 Przedszkola 1 070,00

752,44 39,60%0920 Pozostałe odsetki 1 900,00
2 529,86 632,47%0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00

3 282,30  142,71%80110 Gimnazja 2 300,00
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801 290 280,09  98,23%Oświata i wychowanie 295 503,00
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wykonania

875,53 87,55%0920 Pozostałe odsetki 1 000,00
35,00 100,00%0970 Wpływy z różnych dochodów 35,00

910,53  87,97%80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 035,00

264 144,00 100,00%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)

264 144,00
264 144,00  100,00%80195 Pozostała działalność 264 144,00

2 400,00 100,00%0830 Wpływy z usług 2 400,00
67,54 -!-      0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00

2 467,54  102,81%85202 Domy pomocy społecznej 2 400,00

8,80 -!-      0690 Wpływy z różnych opłat 0,00
261,36 -!-      0920 Pozostałe odsetki 0,00
307,42 -!-      0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00

2 313 029,87 97,80%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

2 365 000,00

2 313 607,45  97,83%85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

2 365 000,00

4 251,13 68,57%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

6 200,00

4 251,13  68,57%85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne 

6 200,00

54 830,32 94,19%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

58 215,00

40 991,67 99,98%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)

41 000,00

95 821,99  96,58%85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

99 215,00

5 344,91 190,89%0920 Pozostałe odsetki 2 800,00
77 399,96 100,00%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)

77 400,00

82 744,87  103,17%85219 Ośrodki pomocy społecznej 80 200,00

9 709,04 114,22%0830 Wpływy z usług 8 500,00
9 709,04  114,22%85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 500,00

1 392,00 100,00%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

1 392,00
1 392,00  100,00%85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 392,00

57 400,00 100,00%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)

57 400,00
57 400,00  100,00%85295 Pozostała działalność 57 400,00

852 2 567 394,02  97,98%Pomoc społeczna 2 620 307,00

93 807,50 99,41%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)

94 364,00
93 807,50  99,41%85415 Pomoc materialna dla uczniów 94 364,00

854 93 807,50  99,41%Edukacyjna opieka wychowawcza 94 364,00
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57 794,47 100,00%0970 Wpływy z różnych dochodów 57 794,00
57 794,47  100,00%90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 57 794,00

1 714,75 99,99%0970 Wpływy z różnych dochodów 1 715,00
1 714,75  99,99%90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 715,00

1 126,25 -!-      0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00

1 126,25 -90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych

0,00

900 60 635,47  101,89%Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 59 509,00

138,09 46,03%0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00
299,47 -!-      2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
0,00

437,56  145,85%92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 300,00
926 437,56  145,85%Kultura fizyczna i sport 300,00
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15 592 731,00Razem 16 005 760,05 102,65%


	010 - Rolnictwo i łowiectwo
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