
S p r a w o z d a n i e 
z  wykonania  dochodów  gminy  za  rok   2012  

          ========================================= 
 
 
  Dział      Nazwa  działu    Plan  Wykonanie         % 
=====================================================================      

   010   Rolnictwo  i  łowiectwo            2.146.202 2.213.899,86       103,15 

   400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
    elektryczną, gaz i wodę            2.507.309 2.549.391,35       101,68 

   600    Transport  i  łączność            2.595.186 2.599.317,30       100,16 

   630    Turystyka        25.000      25.000,00         100,00  

   700    Gospodarka  mieszkaniowa               488.000    490.967,45        100,61 

   710    Działalność  usługowa        7.000        7.037,00        100,53 

   750    Administracja  publiczna    102.600    103.297,66        100,68 

   751    Urzędy naczelnych organów władzy 
   państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
   sądownictwa          2.592        2.592,00        100,00 

756    Dochody od osób prawnych, od osób  
fizycznych i od innych jednostek nieposiada- 
jących osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem          18.570.806         18.592.079,34         100,11 

   758    Różne  rozliczenia           12.132.022         12.165.201,02         100,27 

   801    Oświata  i  wychowanie               204.506     187.931,48           91,90 

   852    Pomoc  społeczna             5.571.875  5.540.295,19           99,43 

   853    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    249.054     234.724,07           94,25 

   854   Edukacyjna  opieka  wychowawcza  160.746     126.572,00           78,74 

   900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           51.000                46.530,44           91,24 

   921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             360.632      354.280,00          98,24 

   926    Kultura  fizyczna  i  sport     702.380      701.486,89           99,87 

       =======================================  

         RAZEM :         45.876.910 45.940.603,05         100,14 

====================================================================== 
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 Realizacja dochodów gminy za rok 2012 przedstawia się następująco : 
 
I.   Dochody  własne  gminy.         Plan  Wykonanie        % 
 
010   Rolnictwo  i  łowiectwo   1.183.500       1.251.205,30      105,72 
 
     01010       Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna  
       wsi        1.107.000      1.166.087,28      105,34  

      0830  -  wpływy z usług                     1.100.000      1.158,699,19        105,34     
          wpływy za ścieki        1.158.699,19    

       0920  -  pozostałe odsetki            7.000       7.388,09         105,54 
             nie płacenie rachunków w terminie          7.388,09            

        01095        Pozostała  działalność         76.500     85.118,02      111,27  
          0690  -  wpływy z różnych opłat             0            26,40          0  

       0750  -  dochody z najmu i dzierżawy składników 
           majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 

                     jednostek zaliczanych do  sektora finansów 
          publicznych oraz innych umów o podobnym 
          charakterze                    76.000       84.562,12      111,27 
            dzierżawa za użytkowanie gruntu gminnego             84.562,12 

        0920  -  pozostałe odsetki                       500            529,50       105,90 
  
400       Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
                  elektryczną, gaz i wodę     1.817.525  1.859.607,35      102,32 
 
      40002            Dostarczanie  wody     1.817.525  1.859.607,35      102,32 

     0830  -  wpływy z usług       1.800.000  1.837.286,95      102,07 
        - wpłata  za sprzedaną wodę         1.837.286,95 

      0920  -  pozostałe odsetki                                 16.000            16.898,96      105,62 
      0970  -  wpływy z różnych dochodów           1.525           5.421,44      355,50     
          - za sprzedaż złomu                            174,00 
          -  odszkodowania z tyt. uszkodzenia  
             sieci uzbrojenia podziemnego 

            - sieci wodociągowych               4.689,68 
         -  zwrot za wodomierz uszkodzony  
  z  winy odbiorcy wody                  557,76 

600       Transport i  łączność         39.965        44.097,17      110,34  

       60016      Drogi  publiczne  gminne         39.965             44.097,17      110,34 
        0690  -  wpływy z różnych opłat    0    52,80           0 
      0750  -  dochody z najmu i dzierżawy składników 
         majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 
                              jednostek zaliczanych do sektora finansów  

        publicznych oraz innych umów o podobnym 
                  charakterze                  36.000       40.195,47       111,65 

            -  za zajęcie pasa drogowego           40.195,47  
                0920  -  pozostałe  odsetki               400            283,90         70,98 
     0970  -  wpływy  z różnych dochodów          3.565               3.565,00      100,00 
          wpływy za sprzedaż drewna                     3.565,00 
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700        Gospodarka  mieszkaniowa       488.000      490.967,45       100,61     

       70005       Gospodarka gruntami i nieruchomościami 488.000        490.967,45       100,61  
                0470  -  wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 
        i  użytkowanie wieczyste nieruchomości        54.000        43.337,97          80,26 
     0690  -  wpływy z różnych opłat                                     0             184,80            0
           koszty upomnienia dot. czynszu za lokale i 
           wieczyste użytkowanie gruntu    184,80 

    0750  -  dochody z najmu i dzierżawy składników 
        majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych  

       jednostek zaliczanych do sektora finansów  
       publicznych oraz innych umów o podobnym 
       charakterze                            42.000        45.212,00        107,65   
         czynsze za mieszkania i lokale gminne       45.212,00  

    0770  -  wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności 
                             oraz prawa użytkowania wieczystego 

       nieruchomości             387.000        397.601,60        102,74 
         sprzedaż mienia gminnego        397.601,60 

    0920   -  pozostałe odsetki                     3.000          2.381,08           79,37 
    0970   -  wpływy  z  różnych  dochodów            2.000          2.250,00        112,50  
           ustanowienie służebności TP SA           2.250,00 

710        Działalność  usługowa             7.000          7.037,00        100,53        

       71035       Cmentarze                    7.000          7.037,00         100,53 
                 0830  -  wpływy z usług              7.000           7.037,00         100,53 
                      opłata za wykup miejsca na cmentarzu          7.037,00  

750         Administracja  publiczna               0             697,66             0 

       75011       Urzędy  wojewódzkie                0                         4,65             0 
                 2360  -  dochody jst. związane z realizacją zadań 

       z zakresu administracji rządowej oraz    
          innych zadań zleconych ustawami             0                  4,65            0       

      75023       Urzędy  gmin                 0              693,01             0 
       0830  -  wpływy   z  usług                0   389,94             0  
       0920  -  pozostałe  odsetki     0   118,27  0 
       0970  -  wpływy z różnych dochodów                  0                     184,80             0 
            za sprzedaż starych wentylatorów   184,80 
   
756        Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
                              nieposiadających  osobowości prawnej oraz wydatki związane 
                               z ich poborem     11.856.054   12.050.278,78       101,64 

         75601            Wpływy z podatku dochodowego od osób 
          fizycznych             16.000         27.724,95       173,28
       0350  -  podatek od działalności gospodarczej osób 

                   fizycznych opłacany w formie karty  
                   podatkowej            16.000         27.717,95       173,24 

       0910  -  odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.      
            podatków i opłat                                               0                         7,00           0 
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75615         Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności     
                       cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 

          innych jednostek organizacyjnych     6.658.746       6.636.761,28        99,67 
        0310  -  podatek od nieruchomości      5.878.360     5.889.536,88      100,19   
       0320  -  podatek rolny           626.840        597.283,00        95,28 
       0330  -  podatek leśny             38.260          38.407,00      100,38 
       0340  -  podatek od środków transportowych           89.740          87.676,00       97,70 
       0500  -  podatek od czynności cywilnoprawnych        10.000              9.957,00       99,57 
       0690  -  wpływy z różnych opłat     0                 35,20          0
   koszty upomnienia       35,20  
       0910  -  odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. 
          podatków i opłat               5.000            3.320,20        66,40 

2680 -  rekompensaty utraconych dochodów w 
   podatkach i opłatach lokalnych           10.546          10.546,00      100,00 

        75616            Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i  
                               darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków  
           i opłat lokalnych od osób fizycznych      3.785.930     3.868.308,29      102,18  
       0310  -  podatek od nieruchomości       2.033.560     2.076.516,34      102,11 
       0320  -  podatek rolny            961.070        955.503,19        99,42 
       0330  -  podatek leśny     4.930            4.970,20      100,82 
       0340  -  podatek od środków transportowych         469.870        490.036,60      104,29 
       0360  -  podatek od spadków i darowizn            31.000          33.712,80      108,75 
        0430  -  wpływy  z  opłaty  targowej      500       45,00         9,00 
       0500  -  podatek od czynności cywilnoprawnych       250.000        267.585,17      107,03 
       0560  -  zaległości z  podatków i opłat  zniesionych        0            1.214,44          0 
       0690  -  wpływy z różnych opłat             10.000           9.301,60         93,02 

                      koszty upomnienia od wszystkich podatków          9.301,60 
       0910  -  odsetki od nieterminowych wpłat z 
           tytułu  podatków i opłat            25.000         29.422,95       117,69 

        75618            Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu   
                               terytorialnego na podstawie ustaw      1.395.378     1.517.484,26      108,75 

       0410  -  wpływy z opłaty skarbowej            20.000          21.251,00      106,26  
       0460  -  wpływy z opłaty eksploatacyjnej          905.400        905.656,27      100,03 
       0480  -  wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń    
          na sprzedaż  alkoholu           184.337        186.794,80      101,33 
       0490  -  wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
          przez jednostki samorządu terytorialnego 
           na podstawie odrębnych ustaw         246.000        369.567,47      150,23 
            opłata adiacencka i  zajęcie pasa drogowego,  
       0590  -  wpływ z opłat za koncesje i licencje               19.641           19.641,30      100,00 
       0690  -  wpływy z różnych opłat                 0               685,60           0 

        0920  -  pozostałe odsetki              20.000            13.887,82        69,44 

  758           Różne  rozliczenia               30.000           29.376,02       97,92 

        75814         Różne rozliczenia finansowe            30.000           29.376,02       97,92 
       0920  -  pozostałe odsetki              30.000           29.376,02       97,92 
           odsetki od lokat terminowych                    29.376,02 
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801                      Oświata  i  wychowanie          204.061          187.486,48        91,88 

        80101          Szkoły  podstawowe                        17.700          21.943,20      123,97 
        0830  -  wpływy  z  usług              14.200          15.013,15      105,73 
   odpłatność za wynajem sal sportowych           15.013,15 

       0920  -  pozostałe odsetki               3.000            4.647,47      154,92 
       0970  -  wpływy z różnych dochodów                 500              2.282,58      456,52 
            wpływy za wynajem pomieszczeń              2.282,58             
 

        80104         Przedszkola            109.361          85.415,03        78,10 
       0830  -  wpływy z usług              108.861          84.090,35        77,25 
                      wpływy z czesnego i za wyżywienie        84.090,35  
       0970  -  wpływy z różnych dochodów      500            1.324,68      264,94 

          80110          Gimnazja             77.000             80.128,25      104,06 
        0830  -  wpływy z usług               55.000           59.670,75     108,49 
            odpłatność za wynajem sal sportowych        59.670,75  

       0920  -  pozostałe odsetki              2.000            2.616,29      130,81  
       0970  -  wpływy z różnych dochodów           20.000          17.841,21        89,21 
  wpływy za wynajem pomieszczeń          17.841,21  

    852            Pomoc  społeczna            51.500         59.178,68       114,91 

          85202           Domy  pomocy  społecznej                    4.500           5.186,10       115,25 
        0970  -  wpływy z różnych dochodów             4.500           5.186,10       115,25 

           zwrot poniesionych kosztów opłaconych przez  
           OPS za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 
           podopiecznego.      5.186,10 

85212              Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz  
                        składki na  ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

    z ubezpieczenia społecznego              27.000           34.907,52       129,29 
         0920  -  pozostałe odsetki              2.000           3.105,03       155,25 
         2360  -  dochody jst związane z realizacją zadań z 
            zakresu administracji rządowej oraz innych 
            zadań zleconych ustawami             25.000         31.802,49       127,21 

wpłaty ściągnięte przez  komornika  -   
 zaliczka alimentacyjna i fundusz  alimentacyjny    31.802,49 

           85219             Ośrodki  pomocy  społecznej                         0                       44,78            0 
          0920  -  pozostałe  odsetki      0       6,60            0 
          0970  -  wpływy z różnych dochodów                0                38,18            0 

           85228             Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
   usługi  opiekuńcze            20.000         19.040,28       95,20                 
                    0690  -  wpływy z różnych opłat           20.000         19.040,28       95,20 
             odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze           19.040,28 

     853                       Pozostałe zadania w zakresie polityki                                      
                                   społecznej                  0   678,82            0  

           85395             Pozostała  działalność                0   678,82            0  
        0920   -   pozostałe  odsetki      0   678,82            0 
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    900             Gospodarka komunalna i ochrona 
    środowiska              51.000            46.530,44         91,24 

          90004             Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  1.000               630,00        63,00  
0970   -   wpływy  z różnych  dochodów  1.000               630,00        63,00     
                  wpłaty za zniszczone drzewka od ukaranych         630,00 

          90019            Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 
                                   i kar za korzystanie ze środowiska          50.000          45.900,44       91,80 
        0690  -    wpływy z różnych opłat           50.000             45.900,44       91,80 

środki otrzymane z  Urzędu Marszałkowskiego  
z kar i opłat za korzystanie ze środowiska            45,900,44  

     926             Kultura fizyczna             36.380          35.486,89        97,55   

           92604  Instytucje kultury fizycznej           36.380           35.486,89        97,55     
        0750  -  dochody z najmu i dzierżawy składników 
           majątkowych Skarbu Państwa, jst lub  

         innych jednostek zaliczanych do sektora 
         finansów publicznych oraz innych umów 
          o podobnym charakterze     500    100,00        20,00       

         0830  -  wpływy z usług                                              35.000            34.553,00         98,72     
            za wynajem domków letnisk, sprzętu  

                      pływającego, inne             34.553,00 
       0870  -   wpływy ze sprzedaży składników majątk.        380               380,25      100,07 

                   0920  -  pozostałe odsetki                            500                 453,64         90,73 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Razem dochody własne :     15.764.985       16.062.628,04        101,89

 ============================================================== === 

II.  Udziały  w  podatkach           Plan    Wykonanie          % 
 

756       Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych              
              jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki                                     
         związane z ich poborem                 6.714.752      6.541.800,56          97,42 

 
75621         Udziały gmin w podatkach stanowiących 
         dochód budżetu państwa      6.514.752        6.333.938,00           97,42 
            0010 -  podatek dochodowy od osób 

fizycznych         6.514.752      6.333.938,00            97,22 
0020 -  podatek dochodowy od osób prawnych   200.000            207.862,56         103,93 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
          Razem  udziały :                 6.714.752          6.541.800,56          97,42 

           =================================================================== 
 
III.  Dotacje celowe na zadania zlecone gminom              Plan      Wykonanie            %  
 
       010           Rolnictwo i  łowiectwo        962.702         962.694,56        100,00  

01095           Pozostała  działalność             962.702         962.694,56         100,00              
         2010  -  dotacje celowe otrzymane z budżetu 

           państwa na realizację zadań bieżących 
           z zakresu administracji rządowej oraz 
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           innych zadań zleconych gminie ustaw.   962.702             962.694,56          100,00  
Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
 wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

       750          Administracja  publiczna       102.600           102.600,00          100,00 
 
           75011           Urzędy  wojewódzkie        102.600           102.600,00         100,00 
                    2010  -  dotacje celowe otrzymane z budżetu 
            państwa na realizację zadań bieżących 
            z zakresu administracji rządowej oraz 
            innych zadań zleconych gminie ustaw.   102.600       102.600,00         100,00 
 Dotacja przekazana na  realizację zadań zleconych. 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
                           prawa  oraz sądownictwa           2.592           2.592,00           100,00 

 
           75101           Urzędy naczelnych organów władzy 
            państwowej, kontroli i ochrony prawa     2.592           2.592,00          100,00 
           2010  - dotacje celowe otrzymane z budżetu 
            państwa na realizację zadań bieżących 
            z zakresu administracji rządowej oraz 
            innych zadań zleconych gminie ustaw.        2.592           2.592,00          100,00 
 Dotacja przeznaczona na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.           

      852                    Pomoc  społeczna     4.985.218         4.950.330,19           99,30    

       85212           Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  oraz  
          składki  na  ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

             ubezpieczenia społecznego     4.905.000    4.876.865,95           99,43 
                       2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu 
             państwa na realizację zadań bieżących 
             z zakresu administracji rządowej oraz 
             innych zadań zleconych gminie ustaw.  4.905.000    4.876.865,95           99,43 
Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz  obsługę biura. 

    85213          Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające     
                                   niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia   
   rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach                 
   w centrum integracji społecznej             14.500          13.946,24            96,18 
   2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu 
              państwa na realizację zadań bieżących 
              z zakresu administracji rządowej oraz 
              innych zadań zleconych gminie ustaw.     14.500          13.946,24            96,18 
Dotacja przeznaczona jest na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych.  

               85219  Ośrodki  pomocy społecznej           1.218            1.218,00          100,00 
              2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu 
              państwa na realizację zadań bieżących 
              z zakresu administracji rządowej oraz 
              innych zadań zleconych gminie ustaw.       1.218            1.218,00          100,00 
Dotacja przeznaczona na wynagrodzenie opiekuna prawnego. 

    85295 Pozostała  działalność           64.500          58.300,00            90,39   
            2010 -  dotacje celowe otrzymane z budżetu 
              państwa na realizację zadań bieżących 
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              z zakresu administracji rządowej oraz 
              innych zadań zleconych gminie ustaw.      64.500          58.300,00  90,39 
Dotacja na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego. 
     ------------------------------------------------------------------------------- 

                 Razem dotacje celowe :      6.053.112      6.018.216,75           99,42 

 

 IV.  Dotacje celowe na zadania własne gminy         Plan    Wykonanie            % 

        801   Oświata  i  wychowanie               445              445,00         100,00 
 

80195  Pozostała  działalność               445              445,00         100,00 
    2030  - dotacje celowe otrzymane z budżetu  
    państwa na realizację własnych zadań 
              bieżących gmin                445              445,00         100,00 
 Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych  z przeprowadzeniem konkursu na awans  
 zawodowy.  

      852    Pomoc  społeczna         535.157       530.786,32           99,18    
 
 85206  Wspieranie  rodziny          12.436              12.250,28           98,51 
          2030  -   dotacje celowe otrzymane z budżetu 
   państwa na realizację własnych zadań 
   bieżących gmin          12.436          12.250,28 98,51  

85213              Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
                        niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  
                        oraz za osoby uczestniczące w zajęciach  
                        w centrum integracji społecznej            10.000                9.935,87          99,36 
          2030 -   dotacje celowe otrzymane z budżetu 
  państwa na realizację własnych zadań 
  bieżących  gmin           10.000            9.935,87          99,36 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
                        emerytalne i rentowe       155.000        155.000,00         100,00 

  2030  - dotacje celowe otrzymane z budżetu  
    państwa na realizację własnych zadań   
              bieżących gmin        155.000        155.000,00         100,00 

            85216   Zasiłki  stałe         149.000        146.621,17           98,40 
   2030  - dotacje celowe otrzymane z budżetu 
    państwa na realizację własnych zadań 
   bieżących  gmin         149.000        146.621,17           98,40 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej          86.551          84.809,00           97,99  
2030 -  dotacje celowe otrzymane z budżetu 

   państwa na realizację własnych zadań  
   bieżących gmin            86.551          84.809,00           97,99 

     Dotacja przeznaczona na współfinansowanie w utrzymaniu Gminnego Ośrodka Pomocy   
     Społecznej. 
             85295  Pozostała  działalność         122.170        122.170,00         100,00 

             2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu  
    państwa na realizację własnych zadań 

            bieżących gmin         122.170        122.170,00         100,00 
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    Otrzymana  dotacja przeznaczona została  na dofinansowanie kosztów wyżywienia dzieci i  
     młodzieży w szkołach. 
 
  854   Edukacyjna opieka wychowawcza        160.746      126.572,00           78,74  
 

85415  Pomoc materialna dla uczniów              160.746        126.572,00          78,74  
  2030  -  dotacje celowe otrzymane z budżetu 
    państwa na realizację własnych zadań  
    bieżących gmin           160.746      126.572,00          78,74           
 Dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych  w kwocie  160.746 zł.,    
 Na stypendia wpłynęła kwota  140.723 zł., wypłacono  112.152 zł.  tj. 79,70 %  oraz dotacja na 
wypłatę  wyprawki szkolnej w  wysokości   20.023 zł.,  z której  wypłacono 14.420 zł. tj. 72,02 % . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        Razem  dotacje na zadania własne :        696.348         657.803,32          94,46     

      ==================================================================== 

V.   Środki pozyskane z innych źródeł            Plan            Wykonanie            % 

      400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, 
      gaz  i wodę           689.784        689.784,00         100,00 
 
 40002  Dostarczanie  wody          689.784       689.784,00         100,00  

         6297  -   środki na dofinansowanie własnych 
                        inwestycji gmin, powiatów , samorządów 

                       województw pozyskane z innych źródeł   689.784         689.784,00         100,00 
Środki pozyskane z UE na inwestycję „Rozbudowa  stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare 
Oborzyska. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Katarzynina do Racotu i z Katarzynina do 
Gryżyny”. 
 
     600   Transport  i  łączność     2.469.721       2.469.720,13         100,00 

          60016  Drogi  publiczne  gminne               2.469.721       2.469.720,13         100,00 
        6297  -      środki na dofinansowanie własnych  
   inwestycji gmin, powiatów, samorządów 
   województw pozyskane z innych źródeł   2.469.721   2.469.720,13        100,00 
Środki pozyskane z UE na inwestycję „Przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w 
miejscowości Pianowo – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska”. 
 
      630  Turystyka            25.000            25.000,00          100,00 
 
           63003  Zadania w zakresie upowszechniania 
     turystyki             25.000         25.000,00          100,00 

        6297  -    środki na dofinansowanie własnych 
                        inwestycji gmin, powiatów , samorządów 

                       województw pozyskane z innych źródeł   25.000             25.000,00          100,00 
Środki pozyskane z UE na inwestycję „Budowa  placu zabaw w Centrum rekreacyjno-
wypoczynkowym Nowy Dębiec”.  
 
    853   Pozostałe zadania w zakresie polityki 
       społecznej            249.054          234.045,25          93,97 
 
 85395  Pozostała  działalność         249.054        234.045,25         93,97  



 10

         2007  -  dotacje celowe w ramach programów 
            finansowanych z udziałem środków 
            europejskich oraz środków, o których 
            mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 
            pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
            budżetu środków europejskich         236.532       222.277,61          93,97   
    Środki otrzymane z UE na prowadzenie zadania „Twoja aktywność – Twój rozwój”. 
                   2009  -   dotacje celowe w ramach programów 
            finansowanych z udziałem środków 
            europejskich oraz środków, o których 
            mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 
            pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 

           budżetu środków europejskich                     12.522           11.767,64          93,98 
Środki otrzymane z Budżetu Państwa na prowadzenie zadania „Twoja aktywność – Twój rozwój”. 
  

       921    Kultura i ochrona dziedzictwa 
                                   narodowego                     360.632        354.280,00         98,24       
 

92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice 
    i  kluby         360.632        354.280,00         98,24         
        6297  -  środki na dofinansowanie własnych 
           inwestycji gmin, powiatów,  samorządów 
                   województw, pozyskane z innych źródeł  360.632            354.280,00        98,24   

 Środki pozyskano z UE na inwestycje: „Dom ogrodnika – miejsce integracji i wypoczynku 
mieszkańców Widziszewa na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia”.  
 
       926  Kultura  fizyczna        333.000         333.000,00       100,00 

 92601  Obiekty  sportowe        333.000         333.000,00       100,00 
        6330   -     dotacje celowe otrzymane z budżetu  

             państwa  na realizację inwestycji i 
  zakupów inwestycyjnych własnych gmin  333.000         333.000,00        100,00 

Dotacja z Ministerstwa Sportu na inwestycję „Moje boisko ORLIK 2012 w Racocie”. 
             -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            Razem pozyskane środki :        4.127.191        4.105.829,38          99,48 

   ====================================================================== 
 
VI.    Środki pozyskane od innych samorządów             Plan       Wykonanie          %  
 
   600          Transport  i  łączność             85.500         85.500,00         100,00  
 
           60016         Drogi  publiczne  gminne            85.500         85.500,00         100,00 
        6300  -  wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej 

                     między jst na dofinansowanie własnych 
                     zadań inwestycyjnych i zakupów 

         inwestycyjnych                85.500         85.500,00         100,00 
Środki otrzymane z  Urzędu Wojewódzkiego na budowę drogi Kiełczewo – Szczodrowo. 

     926       Kultura fizyczna  i  sport        333.000        333.000,00         100,00 

           92601        Obiekty  sportowe         333.000        333.000,00         100,00 
        6300  -  wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej 
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           między jst  na dofinansowanie własnych 
                                 zadań inwestycyjnych i zakupów 
             inwestycyjnych                 333.000         333.000,00         100,00 
Środki pozyskane z  Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję „Moje boisko ORLIK 2012 w Racocie. 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Razem pozyskane środki:        418.500        418.500,00         100,00 

============================================================= 
   
 VII.   Subwencje  ogólne               Plan     Wykonanie             % 
        
  758   Różne  rozliczenia               12.102.022    12.135.825,00         100,28 
      
      75801  Część oświatowa subwencji ogólnej 
  dla jednostek samorządu terytorialn.          10.453.534    10.453.534,00         100,00 
    2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa           10.453.534       10.453.534,00         100,00 

      75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 
  samorządu terytorialnego             0            33.803,00           0 
    2750  -  środki na uzupełnienie dochodów gmin              0  33.803,00           0 
W/w  środki otrzymaliśmy 27.12.2012 r. i dlatego  nie  zostały wprowadzone  po  stronie  planu 
dochodów, ostatnia Sesja Rady Gminy odbyła  się  20.12.2012 r. 
 
      75807  Część wyrównawcza  subwencji 
     ogólnej dla gmin           1.648.488         1.648.488,00       100,00 
     2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa            1.648.488         1.648.488,00       100,00  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

   Razem  subwencje  :   12.102.022       12.135.825,00       100,28 
 
  Ogółem dochody gminy  za  rok  2012  wykonano :         45.876.910       45.940.603,05    100,14 
====================================================================== 


