
 

 
Sprawozdanie 

z  wykonania  dochodów Gminy Kościan 

za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku 

   
 

Realizacja wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: 

 
Dział Nazwa Plan po 

zmianach 

Wykonanie % 

realizacji 

do planu 

010 Rolnictwo i łowiectwo 8 395 482,22 4 731 229,77 56,35 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę 

2 498 790,84 2 630 591,22 105,27 

600 Transport i łączność 4 143 881,00 4 173 993,84 100,73 

700 Gospodarka mieszkaniowa 739 991,00 765 167,31 103,40 

710 Działalność usługowa 11 148,00 9 592,04 86,04 

750 Administracja publiczna 144 023,00 131 359,28 91,21 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej , kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

117 641,00 117 641,00 100,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

12 674,00 12 674,00 100,00 

756 Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek  

nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem 

36 095 037,00 36 492 678,33 101,10 

758 Różne rozliczenia 16 080 981,58 16 143 333,50 100,39 

801 Oświata i wychowanie 2 198 624,79 1 630 923,93 74,18 

852 Pomoc  społeczna 607 489,80 576 219,14 94,85 

853 Pozostałe zadania z zakresu polityki 

społecznej 

17 472,00 11 429,14 65,41 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 77 222,00 73 600,00 95,31 

855 Rodzina 21 924 471,00 21 926 729,42 100,01 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

926 468,42 1 000 931,59 108,04 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

21 836,00 21 835,41 100,00 

926 Kultura fizyczna 156 130,00 156 116,64 99,99 

 Razem 94 169 363,65 90 606 045,56 96,22 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 



 Realizacja opisowa dochodów przedstawia się następująco:   

 
Dział 

rozdział 

paragraf 

Nazwa/opis 

-  2  - 

 

Plan po zmianach Wykonanie  %  

I. Dochody własne gminy 

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 344 390,59 2 490 665,11 106,24 

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 

wsi 

2 334 880,59 2 481 204,87 106,27 

0830 Wpływy z usług 2 280 000,00 2 427 722,62 106,48 

 Dochody  dotyczą wpływów  za ścieki. W pozycji 

tej znajdują się także wpływy z lat poprzednich.  

   

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  16 260,59 16 260,16 100,00 

 Wpływ za sprzedane urządzenia, które nie jest już 

przydatne do pracy na oczyszczalni ścieków -  

 prasy taśmowej do odwadniania osadów  

   

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 400,00 7 846,60 106,04 

 Odsetki od  nieterminowych wpłat za ścieki. 

Wykonanie uzależnione jest od terminowości 

dokonywanych wpłat przez  odbiorców . 

Precyzyjne ustalenie planu w tej pozycji jest 

niemożliwe. Planując brano pod uwagę 

wykonanie w poprzednich miesiącach. 

   

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 720,00 2 629,13 96,66 

 Wpływy dotyczą dopłaty za przyłączenie do sieci 

oczyszczalnia w Racocie. Wpływ dotyczył okresu 

z lat poprzednich. Określono po stronie planu 

prognozę    

   

0970 Wpływy z różnych dochodów 28 500,00 26 746,36 93,85 

 Zwrot za energię od  wykonawcy na  zadaniu 

związanym z rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Racocie wraz z solarną suszarnią osadów 

ściekowych. Wpływ dotyczy  faktycznie zużytej 

energii. 

   

01095 Pozostała działalność 9 510,00 9 460,24 99,48 
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych 

do sektora finansów publicznych oraz innych 

umów o podobnym charakterze. 

9 500,00 9 460,24 99,58 

 Wpływy z czynszów za tereny łowieckie 

Dokonane wpłaty to wpłaty jednorazowe - roczne 

   

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 0,00 0 

 Planowane odsetki od nieterminowych wpłat za  

dzierżawiony grunt. Nie zanotowano takich wpłat   

   

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 

2 498 790,84 2 630 591,22 105,27 

40002 Dostarczanie wody 2 498 790,84 2 630 591,22 105,27 
 0640                                                                           Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 

2 750,00 2 653,60 96,49 

 Zwrot kosztów egzekucyjnych w sprawach 

prowadzonych w temacie zaległości z tytułu 

zużycia wody  

   

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych 

do sektora finansów publicznych oraz innych 

umów o podobnym charakterze. 

1 293,00 1 293,20 100,02 

 Czynsz za sieć wodociągową jest to wpłata 

jednorazowa roczna 
 

   



Dział 

rozdział 

paragraf 

Nazwa/opis 

-  3 - 

 

Plan po zmianach Wykonanie  %  

0830 Wpływy z usług  2 485 000,00 2 616 796,33  105,30 

 Wpływy  za sprzedaną wodę. W pozycji tej 

znajdują się także wpływy z lat poprzednich. 

   

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 620,84 6 721,44 101,52 

 Odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaną 

wodę. Wykonanie uzależnione jest od 

terminowości dokonywanych wpłat przez  

odbiorców . Precyzyjne ustalenie planu w tej 

pozycji jest niemożliwe. Planując brano pod 

uwagę wykonanie w poprzednich miesiącach. 

   

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 127,00 3 126,65 99,99 

 Zwroty  za  uszkodzone wodomierze oraz  za 

energię i koszty sądowe  .Wpływy  dotyczą  lat 

ubiegłych.  

   

600 Transport i łączność 24 667,00 54 779,84 222,08 

60016 Drogi publiczne gminne. 24 430,00 54 551,09 223,30 
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 

20,00 11,60 58,00 

 Wpływ dotyczy kosztów upomnienia dokonanych 

z tytułu dzierżawy za zajęcie pasa drogowego. 

Wykonanie uzależnione jest od terminowości 

dokonywanych wpłat przez  odbiorców . 

Precyzyjne ustalenie planu w tej pozycji jest 

niemożliwe. 

   

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych 

do sektora finansów publicznych oraz innych 

umów o podobnym charakterze. 

24 110,00 27 674,65 114,78 

 Wpływy z  dzierżawy za zajęcie pasa drogowego . 

Dochód  zależny jest od złożonych wniosków na 

wydanie decyzji za zajecie pasa. Precyzyjne 

określenie planu jest znacznie utrudnione ze 

względu na specyfikę dochodu. 

   

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 279,47 93,16 

 Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa 

drogowego. Wykonanie uzależnione jest od 

terminowości dokonywanych wpłat . 

   

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 26 585,37 0,00 

 Wpływ dokonany w ostatnich dniach grudnia 

gdzie nie było możliwości wprowadzenia planu. 

Dotyczy wpłaty za dokumentację projektową  

   

60095 Pozostała działalność 237,00 228,75 96,52 
0690 Wpływy z różnych opłat 237,00 228,75 96,52 

 Wpływy za wydawanie zezwoleń na przewozy 

regularne specjalne.  

   

700 Gospodarka mieszkaniowa 739 991,00 765 167,31 103,40 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 739 991,00 765 167,31 103,40 
0550 Wpływy z opłat z tytułu  użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

10 405,00 10 106,89 97,13 

 Wpływy dotyczą opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego po zmianach wprowadzonych ustawą 
z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w 

prawo własności tych gruntów. Dokładnie 

zostało to omówione przy paragrafie 0760  

   



Dział 

rozdział 

paragraf 

Nazwa/opis 
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Plan po zmianach Wykonanie  %  

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 

10,00 0,00 0,00 

 Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z tytułu 

opłaty komorniczej. W okresie sprawozdawczym  

nie było konieczności pobierania takich opłat.   

   

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych 

do sektora finansów publicznych oraz innych 

umów o podobnym charakterze. 

132 000,00 150 875,46 114,30 

 Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, których 

gmina jest właścicielem oraz czynsz za grunty 

wydzierżawione na działalność gospodarczą i nie 

tylko. W pozycji tej znajdują się  wpływy, które 

udało się pozyskać a dotyczą zaległości  z lat 

poprzednich. 

   

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego przysługujące osobom 

fizycznym w prawo własności 

23 695,00 30 503,91 128,74 

 Wpływy w tej pozycji związane są ze zmianą 

przepisów gdzie  dniem 1 stycznia 2019 r. prawo 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 

na cele mieszkaniowe wygasło z mocy prawa. 

Oznacza to, że od 1 stycznia 2019 r. użytkownik 

wieczysty nie już związany umową, z której 

wynikał dotychczas obowiązek ponoszenia opłaty 

za użytkowanie wieczyste na rzecz właściciela 

gruntu, tj. Skarbu Państwa, gminy, powiatu czy 

województwa. Jednocześnie wnoszone do tej pory 

opłaty za użytkowanie wieczyste uległy niejako 

automatycznej konwersji w opłaty za 

przekształcenie użytkowania wieczystego 

w prawo własności. Coroczne opłaty 

„przekształceniowe” (podobnie jak 

dotychczasowe opłaty za użytkowanie wieczyste) 

należy uiszczać do dnia 31 marca przez okres 20 

lat. Termin ten nie dotyczy jednak opłaty za 2019 

r., którą trzeba wnieść przed końcem lutego 2020 

r. Wynika to ze specjalnego przepisu 

przejściowego (art. 20 ust. 1) przewiedzianego 

w ustawie z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów. Precyzyjne ustalenie 

planu jest utrudnione dlatego, że można 

dokonywać wpłat jednorazowo całości lub 

krotności wyznaczonej raty. 

   

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości. 

209 800,00 209 305,00 99,76 

 Uzyskane dochody dotyczą sprzedaży mienia.  

Sprzedaż ta była  zgodna z podjętymi uchwałami 

przez Radę Gminy Kościan. Wpływy obejmują   

rat za sprzedane mienie w latach lat poprzednich 

oraz z tytułu  sprzedaż mienia w roku 2019 . 

Sprzedaż w roku sprawozdawczym dotyczy 

mienia położonego w miejscowościach:  Nowym 

Dębiecu, Graneczniku, Nowych Oborzyskach, 

Nowym Luboszu, Kokorzynie i Gryżynie 

   



Dział 

rozdział 

paragraf 

Nazwa/opis 
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Plan po zmianach Wykonanie  %  

0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte 

nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 

361 261,00 361 261,38 100,00 

 Wpływ za przejęte grunty pod budowę drogi 

krajowej  S5.  

   

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 600,00 1 814,67 113,42 

 Odsetki od nieterminowych wpłat z wyżej 

wymienionych tytułów dochodowych. W związku 

ze specyfika dochody utrudnione jest ustalenie 

precyzyjnego planu. 

   

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 220,00 200,00 90,91 

 Zwrot opłaty sądowej   za  lata ubiegłe    

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 100,00 110,00 

 Za ustanowienie służebności przesyłu, oraz 

wadium z tytułu nie podpisania  umowy 

dzierżawy w określonym terminie. 

   

710 Działalność usługowa 11 148,00 9 592,04 86,04 

71035 Cmentarze 6 000,00 4 444,44 74,07 
0830 Wpływy z usług 6 000,00 4 444,44 74,07 

 Opłata za wykup miejsca na cmentarzach 

komunalnych w Nowym Luboszu i Racocie. Ze 

względu na specyfikę  dochodu nie można 

dokładnie określić kwoty planu. 

   

71095 Pozostała działalność 5 148,00 5 147,60 99,99 

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 

pieniężnych od osób 

5 000,00 5 000,00 100,00 

 Grzywna w celu  przymuszenia do przywrócenia 

terenu do pierwotnego sposobu użytkowania. 

   

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 

12,00 11,60 96,67 

0690 Wpływy z różnych opłat 136,00 136,00 100,00 

 Wpływy w dwóch powyższych paragrafach 

dotyczą kosztów związanych z  grzywną, o której  

mowa w paragrafie 0570 . 

   

750 Administracja publiczna 5,00 4,65 93,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 5,00 4,65 93,00 
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

5,00 4,65 93,00 

 Wpływ 5% od opłat za udostępnienie danych 

osobowych należne jednostce samorządu 

terytorialnego.  

   

756 Dochody od osób prawnych , fizycznych i 

innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane 

z ich poborem 

20 318 692,00 20 488 747,15 100,84 

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych 

23 005,00 20 448,01 88,89 

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 

osób fizycznych, opłacanych w formie karty 

podatkowej. 

23 000,00 20 446,23 88,90 

 Podatek ten jest  przekazywany przez urzędy 

skarbowe. Wykonanie planu zależne jest od 

rozwoju działalności polegającej na świadczeniu  

usług dla ludności  przy niewielkim zatrudnieniu. 

Wykonanie jest zgodne ze sprawozdaniem jakie 

przekazał nam urząd skarbowy . 
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rozdział 
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Plan po zmianach Wykonanie  %  

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 

tytułu podatków i opłat 

5,00 1,78 35,60 

 Jest to źródło dochodów, zależne od terminowości 

dokonywanych wpłat przez podmioty.  

   

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat 

lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 

9 574 130,00 9 519 657,22 99,43 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 8 555 612,00 8 557 711,51 100,02 

 W kwocie wykonania znajdują się wpłacone 

kwoty z lat ubiegłych .  

   

0320 Wpływy z podatku  rolnego 729 488,00 723 630,51 99,20 

 W kwocie wykonania znajdują się także dochody 

z lat ubiegłych .  

   

0330 Wpływy z podatku  leśnego 55 745,00 54 937,00 98,55 

 Wpływy są zgodne z deklaracjami określającymi 

podstawę wymiaru podatku leśnego .  

   

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych. 131 496,00 114 810,00 87,31 

 Planując podatek oparto się na stanie pojazdów 

roku 2018. W ciągu roku otrzymano ze Starostwa 

Powiatowego zmiany w ilości pojazdów .  

   

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. 90 000,00 56 490,00 62,77 

 Podatek ten pobiera się od zawartych  umów 

sprzedaży, umów majątkowych,  pożyczki, 

darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki 

Dochody te są przekazywane przez urzędy 

skarbowe. Gmina zobligowana jest do ujmowania 

w swoich sprawozdaniach danych zgodnych z 

sprawozdaniami urzędów skarbowych  

   

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 

100,00 81,20 81,20 

 Koszty upomnienia od  nieterminowych wpłat. 

Wpływy zależne są od występujących zaległości 

   

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 

tytułu podatków i opłat 

2 260,00 2 568,00 113,63 

 Odsetki od nieterminowych wpłat: między innymi 

podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, 

podatku od środków transportowych itp. 

Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe. 

Wpływ zależny od terminowości dokonywanych 

wpłat .   

   

   2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 

i opłatach lokalnych. 

9 429,00 9 429,00 100,00 

 Rekompensata za  utracone dochody gminy z 

tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości 

otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych wpływ dotyczy 

drugiego półrocza roku 2018. 

   

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilnoprawnych 

oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych 

5 837 342,00 6 047 377,69 103,60 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 309 296,00 3 449 852,63 104,25 

 W kwocie wykonania znajdują się także wpłacone 

kwoty z lat ubiegłych.  
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0320 Wpływy z podatku rolnego 1 076 173,00 1 050 761,58 97,64 

 W kwocie wykonania znajdują się także wpłacone 

kwoty z lat ubiegłych .  

   

0330 Wpływy z podatku leśnego 5 337,00 5 022,00 94,10 

 Wpływy są zgodne z deklaracjami określającymi 

podstawę wymiaru podatku leśnego.  

   

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 633 536,00 635 327,24 100,28 

 Planując podatek oparto się na stanie pojazdów 

roku 2018. W ciągu roku otrzymano ze Starostwa 

Powiatowego zmiany w ilości pojazdów .  

   

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 180 000,00 188 621,64 104,79 

 Podatek  jest  przekazywany przez urzędy 

skarbowe i nie można mieć na wykonanie 

wpływu. Podatek ten płacą osoby, które nabyły 

majątek w drodze spadku lub darowizny. Podatek  

należy uiścić, gdy wartość majątku przekracza 

kwotę wolną od podatku - dla spadków i 

darowizn. Nabywca spadku po spełnieniu 

odpowiednich warunków określonych w ustawie 

o podatku od spadków i darowizn  może  

skorzystać  nawet z całkowitych  zwolnień z 

omawianego podatku. Biorąc pod uwagę 

powyższe dokładne ustalenie planu jest 

utrudnione. 

   

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 593 000,00 676 534,75 114,09 

 Podatek ten pobiera się od zawartych  umów 

sprzedaży, umów majątkowych,  pożyczki, 

darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki   

Podatek ten jest przekazywany przez urzędy 

skarbowe . 

   

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 

12 000,00 11 370,82 94,76 

 Koszty upomnienia,  wysokość uzależniona jest 

od ilości wysłanych upomnień 

   

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 

tytułu podatków i opłat 

28 000,00 29 887,03 106,74 

 Odsetki od nieterminowych wpłat: między innymi 

podatku rolnego, podatku od nieruchomości, 

podatku leśnego, podatku od środków 

transportowych itp. Wpływ zależny to od 

terminowości dokonywanych wpłat oraz od 

wysokości oprocentowania. 

   

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

4 884 215,00 4 901 264,23 100,35 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 
 

28 500,00 27 433,00 96,26 

 Opłata skarbowa za dokonanie czynności 

urzędowej np. wydanie zaświadczenia czy 

zezwolenia  zależna jest  od tego z jaką 

czynnością mamy do czynienia i reguluje to 

katalog czynności urzędowych za które pobierana 

jest opłata. Katalog ten został określony w ustawie 

o opłacie skarbowej. 

   

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 237 879,00 4 237 878,39 100,00 

 Opłata za wydobyte kopaliny (kruszywo naturalne 

i gaz ziemny). Wpłaty dotyczą okresu  drugiego 

półrocza roku 2018 oraz pierwszego półrocza 

2019 roku . 
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0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu 

246 736,00 249 829,23 101,25 

 Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości 

wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych.  

   

0490 Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw.  

360 500,00 375 780,95 104,24 

 Wpływy za zajęcie pasa drogowego, za 

umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, z 

tytułu opłaty adiacenckiej . Precyzyjne 

zaplanowanie wpływów utrudnione jest między 

innymi przez możliwość uiszczenia opłaty 

adiacenckiej jednorazowo w całości.  

   

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 

1 050,00 943,20 89,83 

 Koszty upomnienia ich  wysokość uzależniona 

jest od ilości wysłanych upomnień 

   

0920 Wpływy z pozostałych odsetek  9 550,00 9 399,46 98,42 

 Jest to źródło dochodów, w którym jest 

niemożliwością ustalić dokładny plan. Zależy to 

od terminowości dokonywanych wpłat wyżej 

wymienionych opłat . 

   

758 Różne rozliczenia 2 492 128,00 2 554 479,92 102,50 

75814 Różne rozliczenia finansowe 2 492 128,00 2 554 479,92 102,50 
0920 Wpływy z pozostałych odsetek  90 751,00 90 751,30 100,00 

 Odsetki bankowe z tytułu środków 

zgromadzonych na lokatach  terminowych.  

   

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 63 910,00 63 910,62 100,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 337 467,00 2 399 818,00 102,67 

 Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT 

naliczonego  Gminie. Pierwszy  paragraf dotyczy 

zwrotów za rok 2018. Drugi  paragraf to wpływy: 

- za terminową wpłatę podatku PIT  1 043,00 zł 

- naliczony podatek VAT  2 398 775,00 zł 

 Wykonanie dotyczące podatku VAT zależne jest 

po części od realizacji  zaplanowanych  zadań 

inwestycyjnych.  

   

801 Oświata i wychowanie 361 678,00 332 095,29 91,82 

80101 Szkoły podstawowe 100 747,00 119 092,11 118,21 
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 

wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 

certyfikatów i ich duplikatów 

106,00 78,00 73,58 

 Dochody w tej pozycji zależne są od ilości 

wydanych dokumentów. Są to dochody 

realizowane przez jednostkę oświatową, którą jest   

szkoła w  Racocie. 

   

0690 Wpływy z różnych opłat 150,00 81,00 54,00 

 Wykonanie zależy od ilości wydanych legitymacji 

szkolnych i opłaty za duplikaty tych legitymacji  

Są to dochody realizowane przez jednostki 

oświatowe. Ustalenie precyzyjnego planu w tej 

pozycji jest znacznie utrudnione ze względu na 

specyfikę dochodu. W poszczególnych szkołach 

uzyskano niżej wymienione dochody: 

- Racot kwota  63,00 

- Stare Oborzyska kwota 18,00 
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0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych 

do sektora finansów publicznych oraz innych 

umów o podobnym charakterze. 

3 340,00 3 340,00 100,00 

 Wpływy z dzierżawy realizowane przez jednostkę 

oświatową,  szkołę w  Racocie. 

   

0830 Wpływy z usług 53 515,00 58 489,52 109,30 

 Wpływy  za udostępnianie sal gimnastycznych. 

Plan przyjęto zgodnie z zawiadomieniami 

jednostek . Uzyskane dochody w poszczególnych 

szkołach to:  

- Bonikowo kwota  1 690,00 

- Kiełczewo kwota  5 987,50 

- Racot kwota  20 690,00 

- Stary Lubosz kwota   7 800,00 

- Stare Oborzyska kwota  22 322,02 

   

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  36,00 454,92 1.263,67 

 Wpływ dotyczy  należności z lat poprzednich 

wpłata dokonana została w czasie gdzie 

skorygowanie planu było niemożliwe. Uzyskane 

dochody w  poszczególnych szkołach : 

- Racot kwota  36,01 

- Stare Oborzyska kwota 418,91 

   

0970 Wpływy z rożnych  dochodów 43 600,00 56 648,67 129,93 

 Dochody dotyczą:  za terminową wpłatę podatku 

PIT, zwrot kosztów zakwaterowania uczestników 

obozu oraz udostępnianie powierzchni dachu . 

Precyzyjne ustalenie planu jest ze względu na 

specyfikę dochodu niemożliwe. Uzyskane 

dochody w  poszczególnych szkołach : 

- Bonikowo kwota 290,00 

- Kiełczewo kwota  463,00 

- Racot kwota  13 366,18 

- Stary Lubosz kwota  425,00 

- Stare Oborzyska kwota  42 104,49 

   

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 

27 092,00 19 260,18 71,09 

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego 

7 592,00 4 239,00 55,84 

 Czesne za godziny ponadwymiarowe ustalenie 

realnego planu jest trudne ze względu na 

specyfikę dochodu . Uzyskane dochody w 

poszczególnych szkołach to : 

- Kiełczewo kwota 2 647,00 

- Racot kwota  1 592,00 

   

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 

jednostkach realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego 

19 500,00 15 021,18 77,03 

 Opłaty za wyżywienie ustalenie realnego planu 

jest trudne ze względu na specyfikę dochodu . . W 

poszczególnych szkołach uzyskana niżej 

wymienione dochody: 

- Kiełczewo kwota  4 502,94 

- Racot kwota  10 518,24 

   

80104 Przedszkola 233 839,00 193 743,00 82,85 
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego 

39 589,00 42 497,50 107,35 
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 Czesne za godziny ponadwymiarowe 

W poszczególnych jednostkach uzyskana niżej 

wymienione dochody: 

- Bonikowo kwota  6 134,00 

- Racot kwota  6 109,00 

- Stary Lubosz kwota  4 820,50 

- Stare Oborzyska kwota  25 434,00 

   

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 

jednostkach realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego 

194 150,00 151 022,50 77,79 

 Opłaty za wyżywienie. W poszczególnych 

jednostkach uzyskano niżej wymienione dochody: 

- Bonikowo kwota  4 489,60 

- Racot kwota  10 136,10 

- Stary Lubosz kwota  17 207,30 

- Stare Oborzyska kwota  119 189,50 

   

0970 Wpływy z rożnych  dochodów 100,00 223,00 223,00 

 Wpływy za terminową wpłatę podatku PIT 

W poszczególnych jednostkach uzyskano niżej 

wymienione dochody: 

- Bonikowo kwota 37,00 

- Stare Oborzyska kwota  186,00 

   

852 Pomoc społeczna 90 000,00 63 972,63 71,08 

85202 Domy pomocy społecznej 40 000,00 15 316,00 38,29 
0970 Wpływy z rożnych  dochodów 40 000,00 15 316,00 38,29 

 Zwrot poniesionych kosztów   za pobyt 

podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej . 

Dochody zależne od ilości osób korzystających z 

takiej pomocy. Precyzyjne ustalenie planu ze 

względu na specyfikę dochodu jest utrudnione. 

   

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

50 000,00 48 656,63 97,31 

0830 Wpływy z usług 50 000,00 48 656,63 97,31 

 Odpłatność za usługi opiekuńcze.  Wykonanie 

zależne jest od liczby osób korzystających z tej  

opieki samorządowej. Pobierana odpłatność jest 

zgodna z uchwałą rady w której zostały określone 

zasady i wysokość dochodów jakie mają wpływać 

do budżetu gminy z tego tytułu . 

   

855 Rodzina 40 001,00 49 537,30 123,84 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

40 000,00 49 535,88 123,84 

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

40 000,00 49 535,88 123,84 

 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej ściągnięte przez 

komornika od dłużników wykonanie dotyczy  

części należnej jednostkom samorządu 

terytorialnego czyli  Gminie Kościan.  

Kwota zaległości występująca z tego tytułu to  

1 722 314,86 zł . Precyzyjne ustalenie w tej 

pozycji dochodowej  planu jest niemożliwe 

zależne to jest od skuteczności organów 

egzekucyjnych. 
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85503 Karta Dużej Rodziny 1,00 1,42 142,00 
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

1,00 1,42 142,00 

 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej w części należnej 

jednostkom samorządu terytorialnego czyli w tym 

przypadku Gminie Kościan. Dotyczy wydania 

duplikatu karty dużej rodziny. Ze względu na 

specyfikę dochodu precyzyjne ustalenie planu jest 

trudne. 

   

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

926 468,42 1 000 931,59 108,04 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i 

klimatu 

891 036,35 966 088,98 108,42 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek  167,00 167,00 100,00 

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 

gminy, powiatów ( związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych, związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych 

źródeł 

890 869,35 965 921,98 108,42 

 Dochody w powyższych paragrafach  dotyczą  

wpływów na  realizację inwestycji pod nazwą 

„Instalacja odnawialnych źródeł energii w 

gospodarstwach domowych dla mieszkańców 

Gminy Kościan „  oraz odsetek od nieterminowo 

wniesionych wpłat.  Wpływy są zgodne z  

zawartymi umowami z mieszkańcami  oraz z 

zawartymi aneksami do tych umów . Wykonanie 

odbiega od planu gdyż nie było możliwości  

skorygowania planu po zawarciu ostatnich 

aneksów.      

   

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 12 532,07 12 533,11 100,01 
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 026,07 10 026,86 100,01 

 Wpływ dotyczy zwrotu za energię.     

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów 

2 506,00  2 506,25 100,01 

 Odszkodowanie od ubezpieczyciela za 

uszkodzoną lampę uliczną. 

   

90019 Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

22 900,00 22 309,50 97,42 

0690 Wpływy z różnych opłat. 22 900,00 22 309,50 97,42 

 Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za 

korzystanie ze środowiska.  

   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21 836,00 21.835,41 100,00 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8,00 7,38 92,25 
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8,00 7,38 92,25 

 Dotyczy zwrotu za energię.     

92116 Biblioteki 21 828,00 21.828,03 100,00 
0970 Wpływy z różnych dochodów  21 828,00 21.828,03 100,00 

 Zwrot  dotyczy niewykorzystanej dotacji 

przyznanej w roku poprzednim czyli 2018  na 

działalność dla instytucji kultury jaką jest 

Biblioteka Publiczna Gminy Kościan z siedzibą w 

Kiełczewie.  
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926 Kultura fizyczna  77 230,00 77 216,64 99,98 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 77 200,00 77 200,00 100,00 

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 

darowizn w postaci pieniężnej 

62 200,00 62 200,00 100,00 

 Wpływy z tytułu  darowizn na wsparcie 

organizowanych imprez. Kwota zaplanowana i 

wpłacona dotyczy takich imprez jak t triathlon i 

organizacja sikawek konnych 

   

0970 Wpływy z różnych dochodów  15 000,00 15 000,00 100,00 

 Wpłaty za uczestnictwo drużyn w 

organizowanych przez OSiR zawodach sikawek 

konnych  

   

92695 Pozostała działalność  30,00 16,64 55,47 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 16,64 55,47 

 Wpływy  z odsetek  za nieterminowe dokonanie 

wpłat.   

   

 Razem  dochody  własne :        29 947 025,85 30 539 616,10 101,98 
     

II.  Udziały  w  podatkach. 

756 Dochody od osób prawnych , fizycznych i 

innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane  

z ich poborem 

15 776 345,00 16 003 931,18 101,44 

75621 Udział gminy w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa 

15 776 345,00 16 003 931,18 101,44 

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych 

14 927 345,00 15 068 505,00 100,95 

 Plan przyjęto zgodnie z  zawiadomieniem  

Ministra Finansów. Gmina  nie ma 

bezpośredniego wpływu na realizację tegoż  

podatku. Wpływ  podatku determinuje w 

szczególności : dynamika przeciętnych 

wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń 

społecznych w gospodarce narodowej oraz 

dynamika przeciętnego zatrudnienia.  

   

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób 

prawnych 

849 000,00 935 426,18 110,18 

 Podatek jest przekazywany przez urzędy 

skarbowe. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu 

na realizację  podatku.  Dochody z tegoż podatki 

pobiera się od osób prawnych , posiadających 

siedzibę na obszarze Gminy. Wpływy zależne są 

od kondycji finansowej i przedsiębiorstw . 

   

 Razem udziały : 15 776 345,00 16 003 931,18 101,44 
     

III.  Dotacje celowe na zadania zlecone gminom 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 483 677,59 1 483 677,59 100,00 

01095 Pozostała działalność 1 483 677,59 1 483 677,59 100,00 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizacje zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo - gminnym) ustawami  

1 483 677,59 1 483 677,59 100,00 

 Koszty związane z zwrotem podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 

koszty obsługi tegoż zadania 
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750 Administracja publiczna 144 018,00 131 354,63 91,21 

75011 Urzędy wojewódzkie 144 018,00 131 354,63 91,21 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizacje zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo - gminnym) ustawami 

144 018,00 131 354,63 91,21 

 Koszty związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej w tym zadań dotyczących 

spraw obywatelskich . Dokonano zwrotu dotacji 

w wysokości 12 663,37 zł dotyczy zadań z 

zakresu spraw obywatelskich.  

   

751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej , kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

117 641,00 117 641,00 100,00 

75101 Urząd naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

3.204,00 3.204,00 100,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizacje zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo - gminnym) ustawami 

3.204,00 3.204,00 100,00 

 Koszty związane aktualizacją  stałego spisu 

wyborców 

   

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 57 261,00 57 261,00 100,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizacje zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo - gminnym) ustawami 

57 261,00 57 261,00 100,00 

 Koszty związane z przeprowadzeniem wyborów 

do Sejmu i Senaty zarządzonych na dzień  

13 października 2019 roku 

   

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów, prezydentów miast oraz 

referenda gminne , powiatowe i 

wojewódzkie 

200,00 200,00 100,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizacje zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo - gminnym) ustawami 

200,00 200,00 100,00 

 Koszty związane z przekazaniem depozytów z  

wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 

21 października 2018 roku do Archiwum 

Państwowego w Lesznie.  

   

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 56 976,00 56.976,00 100,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizacje zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo - gminnym) ustawami 

56 976,00 56.976,00 100,00 

 Koszty związane  z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem wyborów posłów do 

Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 

26 maja 2019 roku. 
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801  Oświata i wychowanie 95 800,41 95 800,41 100,00 

80153 Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

95 800,41 95 800,41 100,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizacje zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo - gminnym) ustawami 

95 800,41 95 800,41 100,00 

 Sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki 

oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.  

   

852  Pomoc społeczna 500,00 425,18 85,04 

85215 Dodatki mieszkaniowe 500,00 425,18 85,04 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizacje zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo - gminnym) ustawami 

500,00 425,18 85,04 

 Zryczałtowane dodatki energetyczne dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz 

koszty obsługi tego zadania. Kwota otrzymanej 

dotacji to 430,00 zł. W miesiącu grudniu 

dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w 

kwocie 4,82 zł. 

   

855  Rodzina 21 867 028,00 21 859 750,12 99,97 

85501 Świadczenia wychowawcze 14 710 000,00 14 708 867,93 99,99 
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

zlecone gminom (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym), związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowaniu dzieci  

14 710 000,00 14 708 867,93 99,99 

 Program Rodzina 500 Plus i obsługa tegoż 

zadania. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu 

niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 132,07 zł 

   

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

6 430 000,00 6 428 952,19 99,98 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizacje zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo - gminnym) ustawami 

6 430 000,00 6 428 952,19 99,98 

 Realizacja zadań związanych z  świadczeniami 

rodzinnymi, z funduszem alimentacyjnym, 

zasiłkiem dla opiekunów, specjalnym zasiłkiem 

opiekuńczym wraz z   obsługą tych zadań. W 

miesiącu grudniu dokonano zwrotu 

niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 047,81 zł 

   

85503 Karta Dużej Rodziny 500,00 250,00 50,00 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizacje zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo - gminnym) ustawami 

500,00 250,00 50,00 
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 Realizacja zadań związanych z przyznaniem 

Karty Dużej Rodziny. W miesiącu grudniu 

dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w 

kwocie 250,00 zł 

   

85504 Wspieranie rodziny 647 528,00 642 680,00 99,25 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizacje zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo - gminnym) ustawami 

647 528,00 642 680,00 99,25 

 Realizacja zadania Dobry Start oraz koszty 

obsługi związane z realizacją tegoż programu. 

 W miesiącu grudniu dokonano zwrotu 

niewykorzystanej dotacji w kwocie 4 848,00 zł 

   

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 

79 000,00 79 000,00 100,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizacje zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo - gminnym) ustawami 

79 000,00 79 000,00 100,00 

 Środki dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego za 

podopiecznych GOPS w Kościanie pobierających 

niektóre świadczenia rodzinne.  

   

 Razem dotacje celowe na zadania zlecone 

gminom. 

23 708 665,00 23 688 648,93 99,92 

     

IV.  Dotacje celowe na zadania własne gminy     

758 Różne rozliczenia 179 424,58 179 424,58 100,00 

75814 Różne rozliczenia finansowe 179 424,58 179 424,58 100,00 
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

126 507,83 126 507,83 100,00 

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych  gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

52 916,75 52 916,75 100,00 

 Zwrot części wydatków wykonanych w ramach 

funduszu sołeckiego w roku 2018. Dotyczy to 

zadań bieżących i majątkowych 

   

801 Oświata i wychowanie 635 409,00 635 409,00 100,00 

80101 Szkoły podstawowe 70 000,00 70 000,00 100,00 
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

70 000,00 70 000,00 100,00 

 Środki przeznaczone na realizację zadań 

wynikających z Rządowego programu rozwijania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych na 

lata 2017-2019 „Aktywna tablica” Zadanie 

realizowane przez jednostki oświatowe Gminy 

Kościan. 
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80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 

155 733,00 155 733,00 100,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

155 733,00 155 733,00 100,00 

 Przekazane dotacje związane są z realizacją zadań 

z zakresu  wychowania przedszkolnego. 

   

80104 Przedszkola 409 676,00 409 676,00 100,00 
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

409  676,00 409 676,00 100,00 

 Przekazane dotacje związane są z realizacją  

zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 

   

852  Pomoc społeczna 516 989,80 511 821,33 99,00 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w centrum integracji 

społecznej 

21 100,00 21 100,00 100,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

21 100,00 21 100,00 100,00 

 Ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych 

pobierających zasiłki stałe, świadczenia 

pielęgnacyjne.  

   

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 

naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

38 000,00 38 000,00 100,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

38 000,00 38 000,00 100,00 

 Wypłata  zasiłków okresowych i  celowych.     

85216 Zasiłki stałe 242 000,00 240 098,44 99,21 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

242 000,00 240 098,44 99,21 

 Dotacja dotyczy wypłaty zasiłków stałych. W 

miesiącu grudniu dokonano zwrotu 

niewykorzystanej dotacji w kwocie  1 901,56 zł  

   

85219 Ośrodki pomocy społecznej 122 549,00 119 282,09 97,33 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

122 549,00 119 282,09 97,33 

 Dofinansowanie kosztów  utrzymania  GOPS w 

Kościanie. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu 

niewykorzystanej dotacji w kwocie  3 266,91 zł 

   

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 93 340,80 93 340,80 100,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

93 340,80 93 340,80 100,00 

 Dofinansowanie w zakresie realizacji zadania 

związanego z pomocą państwa w zakresie 

dożywiania.  

   

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 77 222,00 73 600,00 95,31 

85415 Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze socjalnym 

77 222,00 73 600,00 95,31 
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2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

77 222,00 73 600,00 95,31 

 Dofinansowanie pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym w formie stypendiów i 

zasiłków dla uczniów . W miesiącu grudniu 

dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w 

kwocie  3 622,00 zł 

   

855  Rodzina 17 442,00 17 442,00 100,00 

85504 Wspieranie rodziny 17 442,00 17 442,00 100,00 
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

17 442,00 17 442,00 100,00 

 Dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny    

 Razem dotacje celowe na zadania własne  

gminy. 

1 426 487,38 1 417 696,91 99,38 

     
V.   Dotacje  otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

600 Transport i łączność 120 000,00 120 000,00 100,00 

60016 Drogi publiczne gminne. 120 000,00 120 000,00 100,00 
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielonej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych. 

120 000,00 120 000,00 100,00 

  Dochody dotyczą pomocy finansowej z 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego  z 

przeznaczeniem na budowę-przebudowę dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 

4 m w roku 2019 dofinansowanie przeznaczone 

zostało na budowę drogi  Choryń - Granecznik. 

Zgodnie z podpisaną umową Nr 68/2019 zawartą 

w dniu 8.04. 2019 r.  

   

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

12 674,00 12 674,00 100,00 

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 12 674,00 12 674,00 100,00 
2710 Dotacje celowe otrzymane z tytułu  pomocy 

finansowej udzielonej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących  

7 544,00 7 544,00 100,00 

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielonej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych. 

5 130,00 5 130,00 100,00 

 Dochody w powyższych paragrafach dotyczą 

pomocy finansowej z Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego  z przeznaczeniem na zakup 

dwóch defibrylatorów i jednej szafki zewnętrznej 

do przechowywania defibrylatora oraz na 

rozbudowę istniejącego mnitoringu kąpieliska w 

Nowym Dębcu o dwie dodatkowe kamery 

zgodnie z umową Nr 12/BOIN/2019 z dnia 

1.07.2019 r. 

   

801 Oświata i wychowanie 400.000,00 333 244,38 83,31 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 

30.000,00 59 678,52  198,93 
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2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

30.000,00 59 678,52 198,93 

 Dochód dotyczy  zwrotu  kosztów poniesionych 

przez Gminę Kościan  za dzieci spoza Gminy 

Kościan, które  uczęszczają do oddziałów 

przedszkolnych położonych na terenie  Gminy 

Kościan. Poszczególne gminy, z których dzieci te 

pochodzą  otrzymają obciążenie z wyliczonymi 

kosztami  wpłaty Gmin dokonane były w 

miesiącu grudniu i nie można już było uaktualnić 

planu. 

   

80104 Przedszkola 370.000,00 273 565,86 73,94 
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

370.000,00 273 565,86 73,94 

 Dochód  dotyczy zwrotu kosztów poniesionych 

przez Gminę Kościan za dzieci spoza Gminy 

Kościan, które  uczęszczają do przedszkoli 

położonych na terenie  Gminy Kościan.  

Poszczególne gminy, z których dzieci pochodzą  

otrzymają obciążenie z wyliczonymi kosztami 

wpłaty Gmin dokonane były w miesiącu grudniu i 

nie można już było uaktualnić planu. 

   

926 Kultura fizyczna 78 900,00 78 900,00 100,00 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 78 900,00 78 900,00 100,00 

2710 Dotacje celowe otrzymane z tytułu  pomocy 

finansowej udzielonej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących  

78 900,00 78 900,00 100,00 

 Dochód  dotyczy pomocy finansowej z 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego  z 

przeznaczeniem na realizację zadania „Remont 

szatni przy hali sportowej w Starych 

Oborzyskach” w ramach Programu „Szatnia na 

Medal” zgodnie z umową  

Nr 20/DS./JST/SZATNIA/R/2019 

 z dnia 27.08.2019   

   

 Razem dotacje  otrzymane na podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

611 574,00 544 818,38 89,08 

     

VI.   Środki pozyskane z innych  źródeł              

010 Rolnictwo i łowiectwo   4 567 414,04 756 887,07 16,57 

01008 Melioracje wodne 202 112,00 202 112,00 100,00 
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 

gmin, powiatów (związków gmin, związków 

powiatowo gminnych, związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych 

źródeł 

202 112,00 202 112,00 100,00 

 Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER  

dotyczą  niżej wymienionych zadań, które zostały 

w całości  wykonane   w roku 2018. 

Rozliczenie i wniosek o płatność zostały złożone 

także w roku 2018 i dotyczą zadań:  
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 - „Odnowa i zagospodarowanie stawu w Racocie 

oraz zadrzewienia śródpolne w Gryżynie 

pomostem między przyrodą i dziedzictwem 

regionu” dofinansowanie zgodnie z umową Nr 

00529-6935-UM1510912/17 z dnia 14.11.2017 r. 

- „Woda łączy historię i ludzi - odnowienie 

stawów w Krzanie Łagiewnikach i Szczodrowie 

oraz rowu melioracyjnego w Łagiewnikach” 

dofinansowanie zgodnie z  umową Nr 00540-

6935-UM1510918/17 z dnia 14.11.2017 r. oraz 

zgodnie z dwoma aneksami. 

   

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 

wsi 

4 365 302,04 554 775,07 12,71 

6257 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 

5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego  

4 365 302,04 554 775,07 12,71 

 Wpływ środków dotyczy podpisanej umowa  

Nr RPWP.04.03.01-300022/17-00 z 12.09.2018  r. 

o dofinansowanie projektu w ramach osi 

Priorytetowej Gospodarka wodnościekowa 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie 

inwestycyjne to „Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Racocie z solarną suszarnią osadów 

ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w 

Turwi ( wymiana nieszczelnej kanalizacji 

sanitarnej)  „ Zadanie to realizowane będzie do 

roku 2020 i na ten okres rozłożone zostało 

dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie 

zostały złożone w roku 2019 na większą kwotę 

jednak cała procedura otrzymania dofinansowania 

jest bardzo długa i nie można przewidzieć kiedy 

środki wpłyną dlatego też nie dokonano 

skorygowania zakładanego planu. 

   

600 Transport i łączność 3 999 214,00 3 999 214,00 100,00 

60016 Drogi publiczne gminne. 3 999 214,00 3 999 214,00 100,00 

6350 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację inwestycji własnych gmin  ( związków 

gmin, związków powiatowo gminnych 

3 999 214,00 3 999 214,00 100,00 

 Wpływ to  dofinansowanie w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych na zadania  inwestycyjne: 

 „ Budowa drogi Sierakowo – Kiełczewo” kwota 

2 781 424,00 

„ Przebudowa drogi Pianowo – Kościan ul. 

Czempińska” kwota 1 217 790,00 

 

   

801 Oświata i wychowanie   705 737,38 234 374,85 33,21 

80101 Szkoły podstawowe 705 737,38 234 374,85 33,21 
2057 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 

5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego 
 

631 493,45 209 707,84 33,21 
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2059 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 

5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego 

74 243,93 24 667,01 33,22 

 Paragrafy 2057 i 2059 to dofinansowanie  w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego  na lata 2014-2020. Zadanie:  

„Poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów 

w szkołach na terenie Gminy Kościan”. Projekt 

realizowany  od roku 2018 i będzie  trwał do roku 

2020  Wnioski o płatność zostały złożone  do 

wysokości poniesionych wydatków jednak nie 

zostały do końca 2019 roku wszystkie 

rozpatrzone. 

   

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 

17 472,00 11 429,14 65,41 

85395 Pozostała działalność 17 472,00 11 429,14 65,41 
2057 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich, z 

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 

paragrafie 205  

17 472,00 11 429,14 65,41 

 Dotyczy realizacji projektu” Ja w internecie”   w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020  zgodnie z zawartą w dniu 

1.10.2018 r. umową nr 031/OKIV/2018.Wpływ 

środków  jest zgodny z zrealizowanymi 

wydatkami. W ramach projektu zostały środki, 

których nie zdołano wykorzystać jest to kwota 

6.042,86 zł . O tyle też otrzymano mniej 

zaplanowanej dotacji. Nie dokonano korekty 

planu gdyż jest on zgodny z podpisaną umową. 

   

 Razem środki pozyskane z innych  źródeł              9 289 837,42 5 001 905,06 53,84 
     

VII.  Subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego 

758 Różne rozliczenia 13 409 429,00 13 409 429,00 100,00 

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 

11 671 759,00 11 671 759,00 100,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 671 759,00 11 671 759,00 100,00 

 Zgodnie z  zawiadomieniem Ministra Finansów    

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 

gmin 

1 737 670,00 1 737 670,00 100,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 737 670,00 1 737 670,00 100,00 

 Zgodnie z  zawiadomieniem Ministra Finansów    

 Razem subwencje dla jednostek samorządu 

terytorialnego 

13 409 429,00 13 409 429,00 100,00 

     

 Ogółem dochody za 2019 rok 94 169 363,65 90 606 045,56 96,22 

                                                                                             

                       Wójt 

              Gminy Kościan 

                              /-/ Andrzej  Przybyła  


