
Tabela   Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2016 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04

01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

0750

Wpływy 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

2.700,00 2.917,27 108,05

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

531.746,39 531.746,39 100,00

150 Przetwórstwo przemysłowe 1.487,21 1.487,21 0,00

15011 Rozwój przedsiębiorczości 1.487,21 1.487,21 0,00

6669

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące 

wydatków majątkowych 

1.487,21 1.487,21 0,00

600 Transport i łączność 113.471,00 93.360,77 82,28

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI  2016 ROKU 
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Tabela   Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2016 rok

60014 Drogi publiczne powiatowe 24.371,00 3.197,85 13,12

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

24.371,00 3197,85 13,12

60016 Drogi publiczne gminne 89.100,00 90.162,92 101,19

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego

89.100,00 90162,92 101,19

700 Gospodarka mieszkaniowa 96.015,00 97.979,61 102,05

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 96.015,00 97.979,61 102,05

0550
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości
65,00 63,55 97,77

0750

Wpływy 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

90.000,00 96.909,15 0,00

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
5.000,00 0 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 130,88 261,76
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Tabela   Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2016 rok

097 Wpływy z różnych dochodów 900,00 876,03 97,34

750 Administracja publiczna 85.615,24 87.700,71 102,44

75011 Urzędy wojewódzkie 44.030,00 44.037,75 100,02

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

44.030,00 44.030,00 100,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

0,00 7,75 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 39.500,00 41.577,72 105,26

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 104,00 52,00

0740 Wpływy z dywidend 300,00 120,00 40,00

0830 Wpływy z usług 19.200,00 19.200,00 0,00

091
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat
0,00 266,80 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3.000,00 3.252,05 108,40

0970 Wpływy z różnych dochodów 16.800,00 18.634,87 0,00

75095 Pozostała działalność 2.085,24 2.085,24 0,00

6669

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące 

wydatków majątkowych 

2.085,24 2.085,24 0,00
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Tabela   Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2016 rok

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa
5.475,00 4.884,21 89,21

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa
5.475,00 4.884,21 89,21

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

5.475,00 4.884,21 89,21

752 Obrona narodowa 400,00 400,00 100,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

400,00 400,00 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 502.685,00 487.685,00 97,02

75412 Ochotnicze straże pożarne 487.685,00 487.685,00 100,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 

związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 

innych źródeł

2.300,00 2.300,00 100,00
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Tabela   Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2016 rok

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych

185.385,00 185.385,00 100,00

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 

źródeł

300.000,00 300.000,00 100,00

75495 Pozostała działalność 15.000,00 0,00 0,00

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych

15.000,00 0,00 0,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem

2.181.212,24 2.173.360,53 99,64

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

301.040,00 296.656,00 98,54

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 292.000,00 287.894,00 98,59

0320 Wpływy z podatku rolnego 4.074,00 3.261,00 80,04

0330 Wpływy z podatku leśnego 4.966,00 5.261,00 105,94

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 0,00 189,00 0,00

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat
0,00 51,00 0,00
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Tabela   Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2016 rok

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1.093.595,24 1.082.565,78 98,99

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 65.000,00 62.376,70 95,96

0320 Wpływy z podatku rolnego 860.000,00 857.426,83 99,70

0330 Wpływy z podatku leśnego 90.000,00 87.967,97 97,74

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 20.251,00 20.476,00 101,11

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5.000,00 4.446,00 88,92

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 42.844,24 40.841,00 95,32

0690 Wpływy z różnych opłat 2.000,00 2.297,00 114,85

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat
8.000,00 6.551,08 81,89

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 183,20 36,64

75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
28.475,00 26.084,04 91,60

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12.200,00 9.773,00 80,11

0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych
16.275,00 16.277,18 100,01

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0,00 33,86 0,00

75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa
758.102,00 768.054,71 101,31

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 752.102,00 764.876,00 101,70

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6.000,00 3.178,71 52,98

758 Różne rozliczenia 4.889.914,19 4.889.914,19 100,00
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Tabela   Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2016 rok

75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego
2.499.656,00 2.499.656,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.499.656,00 2.499.656,00 100,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.301.330,00 2.301.330,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.301.330,00 2.301.330,00 100,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 88.928,19 88.928,19 100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

88.928,19 88.928,19 100,00

801 Oświata i wychowanie 157.645,00 152.296,69 96,61

80101 Szkoły podstawowe 10.960,00 10.932,63 99,75

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

10.960,00 10.932,63 99,75

80104 Przedszkola 133.160,00 128.525,42 96,52

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20.000,00 11.574,00 57,87

0830 Wpływy z usług 20.000,00 23.713,56 118,57

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

93.160,00 93.160,00 100,00

2400
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 

gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
0,00 77,86 0,00
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Tabela   Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2016 rok

80110 Gimnazja 11.525,00 11.101,22 96,32

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

11.525,00 11.101,22 96,32

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 15,13 0,00

2400
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 

gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
0,00 15,13 0,00

80195 Pozostała działalność 2.000,00 1.722,29 86,11

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 18,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2.000,00 1.704,29 85,21

852 Pomoc społeczna 3.304.637,00 3.289.660,35 99,55

85206

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 wychowywaniu dzieci

10.500,00 10.500,00 100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

10.500,00 10.500,00 100,00

85211 Świadczenie wychowawcze 1.735.583,00 1.722.000,00 99,22
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Tabela   Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2016 rok

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 wychowywaniu dzieci

1.730.933,00 1.717.350,00 99,22

6340

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone 

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 

związane z realizacją świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

4.650,00 4.650,00 100,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

1.312.496,00 1.310.604,99 99,86

0900

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

200,00 0,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 101,03 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3.262,00 0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

1.306.096,00 1.306.095,55 100,00
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Tabela   Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2016 rok

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami

5.000,00 1.146,41 22,93

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 

art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości 

1.200,00 0,00 0,00

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.

29.042,00 28.992,23 99,83

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

21.894,00 21.846,60 99,78

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

7.148,00 7.145,63 99,97

85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe
11.600,00 11.600,00 100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

11.600,00 11.600,00 100,00

85216 Zasiłki stałe 79.416,00 79.396,12 99,97

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

79.416,00 79.396,12 99,97
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Tabela   Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2016 rok

85219 Ośrodki pomocy społecznej 81.904,00 82.472,86 100,69

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 1.068,86 213,77

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

609,00 609,00 0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

80.795,00 80.795,00 100,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.000,00 3.027,15 100,91

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

3.000,00 2.999,92 100,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami

0,00 27,23 0,00

85295 Pozostała działalność 41.096,00 41.067,00 99,93

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

96,00 67,00 69,79

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

41.000,00 41.000,00 100,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25.701,00 25.379,20 98,75

85415 Pomoc materialna dla uczniów 25.701,00 25.379,20 98,75
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Tabela   Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2016 rok

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

25.701,00 25.379,20 98,75

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 229.296,70 239.503,59 104,45

90002 Gospodarka odpadami 144.000,00 134.857,90 93,65

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
144.000,00 134.215,83 93,21

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 477,80 0,00

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat
0,00 164,27 0,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12.234,00 12.234,05 100,00

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 

publicznych

12.234,00 12.234,05 100,00

90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska
2.000,00 1.138,72 56,94

0690 Wpływy z różnych opłat 2.000,00 1.138,72 56,94

9020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

produktowych
0,00 142,19 0,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 142,19 0,00

90095 Pozostała działalność 71.062,70 91.130,73 128,24

0830 Wpływy z usług 5.324,43 5.354,90 100,57
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0970 Wpływy z różnych dochodów 12.627,55 35.147,11 278,34

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

22.939,00 20.457,00 89,18

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

30.171,72 30.171,72 100,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 436,40 0,00

92195 Pozostała działalność 0,00 436,40 0,00

0830 Wpływy z usług 0,00 400,00 0,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 36,40 0,00

                                                                       Razem dochody: 12.128.000,97 12.078.712,12 99,59

w tym 

dochody :
 majątkowe * 602.707,45 583.806,77 4,83

  bieżące * 11.525.593,52 11.494.905,35 95,17

* wykonanie procentowe odnosi się do wykonania dochodów ogółem
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