
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 108/08 
Burmistrza Trzcianki
z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Informacja
z wykonania budżetu gminy Trzcianka 

za I półrocze 2008 roku 

Budżet gminy Trzcianka na rok 2008 został przyjęty przez Radę Miejską Trzcianki               

Uchwałą Nr XVII/102/07 w dniu 21 grudnia 2007 roku.

Po stronie dochodów budżet wynosił 51.542.050 zł, w tym:

I. Dochody bieżące:   47.264.050 zł

1. dochody własne, w tym: 22.194.688 zł

 udziały w podatkach państwowych 9.459.712 zł

2. dotacje na zadania zlecone 7.129.310 zł

3. dotacje na zadania własne 1.717.186 zł

4. dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień 48.900 zł

5. subwencje 16.173.966 zł

II. Dochody majątkowe: 4.278.000 zł

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy 4.277.600 zł

2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego           
w prawo własności

400 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 57.102.940 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 45.993.603 zł

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.745.166 zł

 dotacje przekazywane 6.032.267 zł

 wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 425.000 zł

 rezerwę z tytułu udzielonych poręczeń kredytów 117.300 zł

 rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego

270.000 zł

 pozostałe wydatki 21.403.870  zł

2. wydatki majątkowe 11.109.337 zł
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Na rok 2008 zaplanowano spłatę kredytów i wykup obligacji na kwotę 4.193.960 zł, w tym:

1. PKO BP S.A. w Pile (kredyt na pokrycie niedoboru zaciągnięty w 2006 roku) 800.000 zł

2. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu (budowa wodociągu w Niekursku) 100.000 zł

3. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu (budowa wodociągu w Rychliku)       100.000 zł

4. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu (pokrycie niedoboru) 70.960 zł

5. NFOŚiGW w Warszawie (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka

480.000 zł

6. Bank Gospodarstwa Krajowego w Pile (EBI) (budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka)

500.000 zł

7. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu (wykonanie przebudowy ulicy 
Rzemieślniczej w Trzciance)

48.000 zł

8. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu (przebudowa ulicy Kopernika i Wiosny 
Ludów w Trzciance)

60.000 zł

9. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu (przebudowa ulicy Witosa w Trzciance) 85.000 zł

10. Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2001 r. 1.950.000 zł

Deficyt zaplanowano w wysokości 5.560.890 zł. Na spłatę kredytów oraz wykup papierów 

wartościowych zaplanowano na 2008 rok kwotę 4.193.960 zł. Jako źródło pokrycia deficytu 

zaplanowano kredyt bankowy w wysokości 9.754.850 zł.

W roku 2008 budżet zmieniono następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1) uchwałą Nr XVIII/103/08 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 lutego 2008 r.;

2) zarządzeniem Nr 24/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 lutego 2008 r.; 

3) zarządzeniem Nr 34/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 marca 2008 r.;

4) uchwałą Nr XIX/109/08 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 kwietnia 2008 r.;

5) uchwałą Nr XX/116/08 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2008 r,;

6) uchwałą Nr XXI/120/08 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 maja 2008 r.;

7) zarządzeniem Nr 81/08 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 czerwca 2008 r.

             Po uwzględnieniu powyższych zmian dokonanych w trakcie realizacji budżetu wielkość 

budżetu gminy Trzcianka na dzień 30 czerwca 2008 r. przedstawia się następująco: 

a) dochody 57.205.795 zł, 

b) wydatki 62.884.930 zł, 

c) deficyt budżetowy 5.679.135 zł. 

Zaplanowane na 2008 rok dochody budżetu gminy Trzcianka uległy zwiększeniu o kwotę 

5.663.745 zł, tj. o 9,90 % w stosunku do zaplanowanych na początku roku.

Powyższe zmiany były rezultatem:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.663.745 zł, w tym:

a) dotacje na zadania własne – o kwotę 591.451 zł, w tym:

- na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej 

w roku szkolnym 2008/2009 –  75.670 zł,

- na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 173.200 zł,

- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów  - 253.074 zł,
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- dofinansowanie pracodawców na kształcenie pracowników młodocianych – 65.857  zł,

- zasiłki i pomoc w naturze – 10.600 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 13.050 zł,

b) dotacje na zadania zlecone – o kwotę 347.047 zł, w tym:

– zasiłki i pomoc społeczna – 7.900 zł,

– świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia – 147.200 zł 

– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                   

do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania                 

w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę –  192.361  zł,

– prowadzenie stałego rejestru wyborców – zmniejszenie o kwotę 414 zł,

c) dotacje na zadania realizowane na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym –  o kwotę 

11.500  zł,  w tym:

- zadania w zakresie kultury – 7.100 zł,

- zadania w zakresie kultury fizycznej 4.400 zł,

d) subwencje – o kwotę 805.536 zł,

e) dochody z mienia – o kwotę 3.739.841 zł ( w tym: 157.461 – wpływy z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 794.000 zł sprzedaż gruntów rolnych,  

99.720 zł dzierżawa gruntów rolnych, 10.000 zł odsetki z dzierżaw gruntów rolnych, 1.764.000 zł 

sprzedaż gruntów przemysłowych, 120.091 zł sprzedaż gruntów pozostałych, 400 zł wpływy z 

czynszów po zlikwidowanym ZGM),

f) podatki i opłaty -  o kwotę 48.300 zł ( w tym: 2.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych, 

15.000 zł podatek od spadków i darowizn, 1.000 zł wpływy z lat ubiegłych z opłat od posiadania 

psów, 30.000 zł wpływy z opłat  za zajęcie pasa drogowego, 300 zł odsetki od pozostałych opłat 

pobieranych na podstawie ustaw, 

g) pozostałe dochody – 120.070 zł (odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych 

prowadzonych przy szkołach).

2)    zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.781.990 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 3.084.497 zł,

b) wydatki bieżące o kwotę 2.697.493 zł, w tym: zadania własne 2.350.446 zł, zadania zlecone 

347.047 zł). 

Wprowadzono po stronie przychodów nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 118.245 zł. Plan 

przychodów po zmianach wynosi 9.873.095 zł. 
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Wykonanie dochodów za 2008 rok

lp. Nazwa 
plan 

początkowy
plan po 

zmianach 
wykonanie %

I. Dochody bieżące 47.264.050,00 49.298.074,00 27.013.603,28 54,79

1. Dochody własne 12.734.976,00 13.013.466,00 7.128.598,73 54,77

2. Udziały w podatkach państwowych 9.459.712,00 9.459.712,00 4.507.529,26 47,65

  3. Subwencje 16.173.966,00 16.979.502,00 9.979.950,00 58,78

4. Dotacje – zadania zlecone 7.129.310,00 7.476.357,00 3.716.628,89 49,71

5. Dotacje – zadania własne 1.717.186,00 2.308.637,00 1.650.912,00 71,51

6.
Zadania realizowane na mocy 
porozumień

48.900,00 60.400,00 29.984,40 49,64

II. Dochody majątkowe 4.278.000,00 7.907.721,00 5.514.517,66 69,73

1. Sprzedaż majątku gminy 4.277.600,00 7.749.860,00 5.351.727,02 69,06

2.
Przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w praw 
własności

400,00 157.861,00 162.790,64 103,12

Razem 51.542.050,00 57.205.795,00 32.528.120,94 56,86

Struktura dochodów - plan i wykonanie

lp. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie

1. Dochody bieżące 91,70 86,18 83,05

2. Dochody majątkowe 8,30 13,82 16,95

razem 100,00 % 100,00 % 100,00

Struktura dochodów bieżących - plan i wykonanie

lp. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie

1. dochody własne 26,95 26,40 26,38

2. udziały w podatkach państwowych 20,01 19,19 16,69

3. subwencje 34,23 34,45 36,94

4. dotacje – zadania zlecone 15,08 15,16 13,76

5. dotacje – zadania własne 3,63 4,68 6,12

6.
zadania realizowane na mocy 
porozumień

0,10 0,12 0,11

razem 100,00 % 100,00 % 100,00
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Struktura dochodów majątkowych - plan i wykonanie

lp. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie

1. Sprzedaż majątku gminy 99,99 98,00 97,05

2.
Przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w praw 
własności

0,01 2,00 2,95

razem 100,00 % 100,00 % 100,00

Plan i realizacja dochodów własnych 

lp. nazwa Plan początkowy
plan po 

zmianach 
wykonanie %

1. Podatki i opłaty 10.967.386,00 11.015.686,00 5.668.729,09 51,46

2.
Dochody z mienia – dochody 
bieżące

1.455.000,00 1.564.720,00 1.036.300,10 66,23

4. Pozostałe dochody 312.590,00 433.060,00 423.569,54 97,81

razem 12.734.976,00 13.013.466,00 7.128.598,73 54,77

Struktura dochodów własnych - plan i wykonanie

lp. Nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie

1. Podatki i opłaty 86,12 84,65 79,53

2.
Dochody z mienia – dochody 
bieżące

11,43 12,02 14,53

3. Pozostałe dochody własne 2,45 3,33 5,94

razem 100,00 % 100,00 % 100,00 %
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Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku 

l nazwa 
plan 

początkowy
plan po 

zmianach 
wykonanie %

1. wydatki na wynagrodzenia 14.557.525,00 15.386.561,00 7.949.420,59 51,66

2. wydatki na pochodne od 
wynagrodzeń

3.187.641,00 3.018.069,00 1.473.909,88 48,84

3. dotacje przekazywane na 
wydatki bieżące

6.032.267,00 6.313.991,00 3.306.830,00 52,37

4. pozostałe wydatki bieżące 21.791.170,00 23.547.475,00 9.818.749,45 41,70

5. wydatki na obsługę długu 425.000,00 425.000,00 290.325,32 68,31

6. wydatki majątkowe 11.109.337,00 14.193.834,00 1.864.864,96 13,14

razem 57.102.940,00 62.884.930,00 24.704.100,20 39,28

Struktura wydatków: plan i wykonanie 

lp. nazwa 
plan 

początkowy
plan po 

zmianach 
wykonanie

1. wydatki na wynagrodzenia 25,50 24,46 32,18

2. wydatki na pochodne od 
wynagrodzeń

5,58 4,80 5,97

3. dotacje przekazywane na 
wydatki bieżące

10,57 10,04 13,39

4. pozostałe wydatki bieżące 38,16 37,45 39,75

5. wydatki na obsługę długu 0,74 0,68 1,17

6. wydatki majątkowe 19,45 22,57 7,54

razem 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Struktura wydatków  w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

lp. nazwa 
plan po 

zmianach

struktura 
planu                
w %

wykonanie
struktura 

wykonania  
w  %

1. wydatki bieżące 48.691.096,00 77,43 % 22.839.235,24 92,45

2. wydatki majątkowe 14.193.834,00 22,57 % 1.864.864,96 7,55

razem 62.884.930,00 100,00 % 24.704.100,20 100,00 %
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Dochody własne

Podatki i opłaty 

Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu zaplanowano na kwotę 8.598.386 zł, w tym:

 od osób prawnych 6.331.626 zł

 od osób fizycznych 2.266.760 zł

Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 4.098.302,20 zł, tj. 47,66 %, w tym:

 od osób prawnych 2.911.920,68 zł 45,99 %

 od osób fizycznych 1.186.381,52 zł 52,34 %

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych w I półroczu 

2008 roku wyniosły 241.072 zł, a z tytułu udzielonych ulg i zwolnień ( bez ustawowych)  wyniosły 

21.884 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej 

wynoszą - umorzenie zaległości podatkowych 2.919 zł, odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie 

na raty 17.675 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2008 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób 

fizycznych wynoszą 594.343,92 zł, natomiast nadpłaty 4.973,95 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wysłano                         

480 upomnień i wystawiono 222 tytuły wykonawcze. W opisywanym okresie wydano 10 decyzji 

dotyczących m.in. odroczeń, rozłożenia na raty zaległości podatkowych. Ponadto ustanowiono 

hipotekę na kwotę 6.029 zł. 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych  w I półroczu 

2008 roku wyniosły 194.648 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień 

ustawowych)  wyniosły 230.042 zł. W I półroczu 2008 roku wydano decyzje na podstawie ustawy 

Ordynacja podatkowa o umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 91.379 zł. Zaległości na dzień 

30 czerwca 2008 roku wynoszą 250.592,87 zł, natomiast nadpłaty 1.513,31 zł.

W analizowanym okresie wysłano 30 upomnień oraz wystawiono decyzję o odroczeniu terminu 

płatności. 

Podatek rolny

Plan początkowy dochodów wynosi 351.361 zł, w tym:

 od osób prawnych 21.361 zł,

 od osób fizycznych 330.000 zł.

Realizacja dochodów za I półrocze 2008 roku wynosi 180.034,46 zł, tj. 51,24 %, w tym:

 od osób prawnych      16.764,11 zł 78,48 %

 od osób fizycznych 163.270,35  zł 49,48 %
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Podatek rolny od osób prawnych

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2008 roku 

wynoszą 1.456,98  zł, natomiast nadpłaty wynoszą 0,50 zł. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego w I półroczu 2008 roku wyniosły 23.617 zł.

W analizowanym okresie wysłano 3 upomnienia celem wyegzekwowania należności.

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 40.222 zł, 

natomiast nadpłaty 2.827,97 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie 

ordynacji podatkowej wynoszą: 44 zł – umorzenie zaległości podatkowych i  2.585 zł - odroczenie 

terminu płatności, rozłożenie na raty. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 151.940 zł. 

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego wysłano 446  upomnień, 

wystawiono 199  tytułów wykonawczych. Ponadto w analizowanym okresie wystawiono 5 decyzji         

(dotyczą odroczeń, rozłożenia na raty zaległości podatkowych). 

Podatek leśny

Podatek leśny na 2008 rok zaplanowano w wysokości 347.710 zł, w tym:

 od osób prawnych 339.485 zł,

 od osób fizycznych 8.225 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu za I półrocze 2008 roku wynosi 175.744,80 zł, tj. 50,54 %, w tym:

 od osób prawnych 171.272,50 zł 50,45 %

 od osób fizycznych 4.472,30 zł 54,37 %

Podatek leśny od osób prawnych

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą  

436,90 zł, natomiast nadpłata 47,52 zł. 

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2008 roku 

wynoszą 904,06 zł. 

Podatek od środków transportowych

Plan początkowy dochodów na 2008 rok wynosił 245.000 zł, w tym:

 od osób prawnych          45.000 zł,

 od osób fizycznych 200.000 zł.

Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 139.736,05 zł, tj. 57,04 %, w tym:

           

 od osób prawnych 28.331,00 zł 62,96 %

 od osób fizycznych 111.405,05 zł 55,70 %
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Podatek od środków transportowych od osób prawnych

  Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób prawnych 

wyniosły 28.215,50 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 6.065,80 zł, a nadpłata 

26,70 zł. 

W analizowanym okresie celem wyegzekwowania należności wysłano 2 upomnienia.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień                     

30 czerwca 2008 roku wynoszą 49.336,22 zł, natomiast nadpłaty 209 zł. Skutki obniżenia górnych 

stawek podatku wynoszą 125.097,50 zł. 

Celem wyegzekwowania należności wysłano 11  upomnień.  

Wpływy z karty podatkowej

Dochody z tytułu wpływów z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy                      

w Czarnkowie. Zaplanowane dochody w kwocie 41.000 zł, w tym: odsetki 1.000 zł zrealizowano               

w analizowanym okresie na kwotę 23.730,40 zł, w tym: odsetki 1.645,11 zł. Zaległości na dzień        

30 czerwca 2008 roku wynoszą 47.298,43 zł, a nadpłata 71 zł.

Podatek od spadków i darowizn 

W ciągu roku zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób 

fizycznych w wysokości 15.000 zł. Realizacja za I półrocze wynosi 18.054,75 zł, tj. 120,37 % 

planowanej kwoty. Zaległości na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 3.160,90 zł, a nadpłaty         

306,50 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano                         

w wysokości 500.000 zł.  W I półroczu 2008 roku zrealizowano wpływy w kwocie 452.376,86  zł,              

tj. 90,48 % planowanych wpływów. 

Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z różnych stron Polski. Nadpłaty na dzień 

30 czerwca 2008 roku wynoszą 17.255,82 zł.

Ponadto zaplanowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych             

w kwocie 2.000 zł i zrealizowano w analizowanym okresie w kwocie 8.400,80 zł, tj. 420,04 %.  

Nadpłata wynosi 798,20 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W 2008 roku wpływy z funduszu PFRON z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 

zakładów pracy chronionej zaplanowano na kwotę 232.044 zł. W analizowanym okresie otrzymano 

środki w wysokości 116.022 zł, tj. 50 % planowanej kwoty.  
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Opłaty lokalne i inne opłaty 

1) opłata skarbowa – plan 120.000 zł wykonano w kwocie 72.017,82 zł, tj. 60,01 % planu,

2) opłata targowa - plan w wysokości 70.000 zł zrealizowano na kwotę 23.880,50 zł, tj. 34,12 % 

planu,

3) opłaty planistyczne i adiacenckie - plan w wysokości 6.885 zł wykonano na kwotę 8.668,75 zł, 

celem wyegzekwowania należności z tytułu opłaty adiacenckiej wystawiono 1 wezwanie do 

zapłaty oraz skierowano sprawę do sądu na kwotę 10.863 zł, zaległości wynoszą 33.358,67 zł,

4) opłata eksploatacyjna  - planowane wpływy w wysokości 20.000 zł zrealizowano w wysokości 

9.231,46 zł, tj. 46,16 % planu,

5) opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – dochody zaplanowane na kwotę     

315.000 zł i zrealizowano w wysokości 262.632,32 zł, tj. 83,38 % planowanej kwoty,

6) opłata za zajęcie pasa drogowego – zaplanowano wpływy w wysokości 20.000 zł, zwiększono do 

kwoty 50.000 zł, realizacja wynosi 35.428,68 zł, tj. 70,86 % planowanej kwoty,

7) opłata od posiadania psów – zaplanowano dochody w kwocie 1.000 zł – wpływy za lata ubiegłe, 

wykonanie wynosi 1.611 zł, zaległości wynoszą 11.870 zł, nadpłata 55,50 zł, skutek udzielonych 

ulg i zwolnień wynosi 7.360 zł,

8) opłata za dokonanie wpisu (zmiany) do ewidencji działalności gospodarczej – zaplanowano 

30.000 zł, realizacja wynosi 11.150  zł.

Odsetki od podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat pobieranych na podstawie 

ustaw

Zaplanowano wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat  w wysokości  

70.300 zł, w tym:

 Podatki i opłaty         70.000 zł

Osoby prawne 30.000 zł

Osoby fizyczne 40.000 zł

 Inne opłaty na podstawie ustaw 300 zł

Realizacja wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat w I półroczu 

2008 roku wynosi 31.706,24 zł, w tym:

 podatki i opłaty, w tym: 31.532,24 zł

od osób prawnych 8.055,00 zł

od osób fizycznych 23.477,24 zł

 inne opłaty na podstawie ustaw 174,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wynoszą:  

5.220 zł – umorzenie odsetek (osoby prawne 4.248 zł, osoby fizyczne 972 zł) i 301 zł - odroczenie 

terminu płatności.
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Dochody z majątku gminy 

Na 2008 rok zaplanowano dochody w wysokości 5.733.000 zł. W I półroczu zwiększono plan 

do wysokości 9.472.441 zł.  Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 6.550.817,76 zł, tj. 69,16 % 

planowanej kwoty. W poszczególnych dochodach realizacja za I półrocze 2008 roku przedstawia się 

następująco:

lp. Nazwa zadania
plan 

początkowy
plan po 

zmianach 
Wykonanie %

I. Dochody bieżące 1.455.000,00 1.564.720,00 1.036.300,10 66,23

1. opłaty roczne za wieczyste 
użytkowanie gruntów

175.000,00 175.000,00 103.363,58 59,06

5. dzierżawa gruntów i lokali 113.000,00 212.720,00 135.802,27 63,84

 na cele reklam 16.000,00 16.000,00 9.046,01 56,54

 grunty rolne 280,00 100.000,00 72.239,71 72,24

 pozostałe grunty 61.000,00 61.000,00 37.947,12 62,21

 lokale użytkowe 9.000,00 9.000,00 6.754,28 75,05

 dzierżawa słupów 
ogłoszeniowych

4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

 dzierżawa obwodów 
łowieckich

4.720,00 4.720,00 9.815,15 207,95

7. odsetki za nieterminowe 
regulowanie należności

4.000,00 14.000,00 9.629,38 68,78

9. Czynsz za wynajem lokali 
mieszkalnych i użytkowych 
(budynki komunalne)

1.181.000,00 1.181.000,00 787.504,87 67,71

II.
Dochody majątkowe 4.278.000,00 7.907.721,00 5.514.517,66 69,74

1.
sprzedaż lokali użytkowych 8.610,00 8.610,00 7.921,55 92,00

 spłata za lokale sprzedane w 

latach poprzednich
8.610,00 8.610,00 4.082,24 47,41

 oprocentowanie rat 0,00 0,00 689,31 -

 sprzedaż bieżąca 0,00 0,00 3.150,00 -

2. sprzedaż lokali mieszkalnych 101.200,00 101.200,00 78.822,54 77,89

 spłata za lokale sprzedane w 

latach poprzednich
11.200,00 11.200,00 11.679,24 104,28

 oprocentowanie rat 0,00 0,00 1.866,99 -

 sprzedaż bieżąca 90.000,00          90.000,00 65.276,31 72,53
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3. sprzedaż działek budowlanych 716.200,00 716.200,00 479.101,35 66,89

 spłata za działki sprzedane           
w latach poprzednich

16.200,00 16.200,00 11.351,23 70,07

 oprocentowanie rat 0,00 0,00 2.283,68 -

 sprzedaż bieżąca 700.000,00 700.000,00 465.466,44 66,50

4. sprzedaż gruntów rolnych 1.700.280,00 2.494.280,00 13.406,18 0,54

 spłata za lata poprzednie 280,00 14.000,00 13.389,22 95,64

 oprocentowanie rat 0,00 0,00 16,96 -

 sprzedaż bieżąca 1.700.000,00 2.480.280,00 0,00 0,00

5. sprzedaż gruntów przemysłowych 1.751.310,00 4.429.570,00 4.772.475,40 107,74

6. przekształcenia własnościowe 400,00 157.861,00 162.790,64 103,12

Razem 5.733.000,00 9.472.441,00 6.550.817,76 69,16

Zaległości z tytułu dochodów z majątku gminy na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą           

1.655.601,91 zł, w tym:

1. opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów 94.475,25 zł

2. dzierżawa składników majątku

w tym czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe 1.305.636,34 zł

1.322.808,35 zł

3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności
1.664,46 zł

4. sprzedaż składników majątku, 

w tym grunty rolne 223.340,32

236.653,85 zł

Celem wyegzekwowania należności

1) z tytułu dzierżawy wystawiono 178 wezwań do zapłaty i skierowano 7 spraw do sądu na kwotę 

3.437,50 zł, 

2) z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu wystawiono 115 wezwań do zapłaty oraz  

2 sprawy skierowano do sądu na kwotę 3.281,39 zł,

3) z tytułu sprzedaży składników majątku wystawiono 20 wezwań do zapłaty oraz 5 spraw 

skierowano do sądu na kwotę 2.704,36 zł.  

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody w kwocie 423.569,54 zł  zrealizowano z następujących tytułów:

1. 5 % dochodów budżetu państwa z tytułu wydawania dowodów osobistych -  1.656,32 zł,

2. dochody administracyjne –  9.319,02 zł,

3. mandaty i odsetki od mandatów – 3.937,10  zł, 

4. odsetki od rachunku bankowego i lokat–  48.631,42 zł,
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5. niewykorzystanie środki z konta wydatków niewygasających z 2007 roku – 66.781,73,

6. dochody szkół podstawowych z tytułu najmu, dzierżawy i usług odprowadzane do budżetu –  

25.364,54 zł,

7. zwrot nadwyżki środków obrotowych z rachunku dochodów własnych – stołówki szkolne i 

szkoły podstawowe – 2.938,07 zł,

8. pozostałe dochody szkół podstawowych – 18.242,87 zł,

9. dochody przedszkoli z tytułu najmu pomieszczeń – 1.005,58 zł,

10. dochody gimnazjów z tytułu najmu, dzierżawy  – 3.460,59 zł,

11. pozostałe dochody gimnazjów –  0,90 zł,

12. odpłatność za wyżywienie – stołówki szkolne – 64.631,18 zł,

13. pozostałe odsetki – stołówki szkolne – 5,53 zł,

14. wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej –  16.293,19 zł,

15. wpływy z odpłatności za pobyt osób z gminy Trzcianka w domach pomocy społecznej –

6.535,04 zł,

16. wpływy z usług za wyżywienie – MGOPS – 131.885,50 zł,

17. różne dochody – MGOPS – 2.251,41 zł ( w tym: wynajem pomieszczeń 1.827,10 zł, pozostałe 

odsetki 424,31 zł),

18. wpłaty za przyłącza wodociągowe –  9.565,88 zł,

19. dywidenda od Spółki „KOMBUD” –  6.000 zł,

20. zwrot niewykorzystanej dotacji rozdział 85154 –  473,34 zł,

21. gospodarka mieszkaniowa – zaległe czynsze –  864,40 zł,

22. wpływy do wyjaśnienia 337,42 zł,

23. przedawniona nadpłata podatku rolnego – 70,23 zł,

24. zwrot dotacji na zadania z zakresu sportu – 79,87 zł, ( UKS Forma 1,81 zł, UKS Dysk 78,06 zł),

25. zwrot świadczenia rodzinnego 43 zł,

26. opłata produktowa – 3.195,41 zł.

Dochody – oświata i wychowanie 

W poszczególnych szkołach realizowane dochody przekazane na konto gminy wynoszą              

111.705,61 zł i przedstawiają się następująco:

 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance 35.679,76 zł

 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzciance 5.417,66 zł

 Szkoła Podstawowa w Białej 12.904,37 zł

 Szkoła Podstawowa w Łomnicy           21.491,34 zł

 Szkoła Podstawowa w Rychliku 7.700,97 zł

 Szkoła Podstawowa w Przyłękach 0,06 zł

 Szkoła Podstawowa w Siedlisku 0,06 zł

 Gimnazjum Nr 1 w Trzciance 1.839,75 zł

 Gimnazjum nr 2 w Trzciance   1.621,45 zł

 Gimnazjum w Siedlisku 25.050,19 zł
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Dochody w szkołach stanowią wpływy z czynszu, najmu i dzierżawy, pozostałe odsetki, wpłaty 

za wyżywienie w stołówkach szkolnych.  Dochody przekazane przez Przedszkole Nr 3 (zakład 

budżetowy) na konto gminy wynoszą 1.005,58 zł. 

Dochody jednostki samorządu terytorialnego za realizację zadań z administracji 

rządowej - wydawanie dowodów osobistych -  zaplanowano w wysokości 3.750 zł, tj. 5 % od kwoty  

75.000 zł przyjętej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. W I półroczu 2008 roku 

zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.656,32 zł. 

Dochody administracyjne Urzędu Miejskiego zaplanowano w wysokości 3.000 zł.

Realizacja dochodów za I półrocze 2008 roku wynosi 9.319,02 zł, w tym:

 prowizja ZUS 34,97 zł

 prowizja Urząd Skarbowy 465 zł

 zwrot za usługi ksero 742,13 zł

 zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych 5.979,85 zł

 pozostałe dochody – zwrot wydatków za 2007 r. 2.097,07 zł

Udziały w podatkach państwowych
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie                    

z zawiadomieniem Ministra Finansów w wysokości 8.709.712 zł.  Wykonanie za I półrocze 2008 roku 

wynosi 4.047.531 zł, tj. 46,47 % planowanej kwoty.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości             

750.000 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 459.998,26 zł, tj. 61,33 % planowanej kwoty. 

Subwencje
Subwencje przyjęto do budżetu gminy Trzcianka zgodnie z zawiadomieniem Ministra 

Finansów. Plan początkowy wynosi 16.173.966 zł. Na podstawie otrzymanego w analizowanym 

okresie zawiadomienia od Ministra Finansów zwiększono plan subwencji o kwotę 805.536 zł. Plan           

po zmianach wynosi 16.979.502 zł. W I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 9.979.950 zł, w tym: 

nazwa plan plan po 
zmianach

wykonanie %

I. Część wyrównawcza 3.153.165,00 3.153.165,00 1.576.584,00 50,00

Kwota podstawowa 1.310.043,00 1.310.043,00 655.023,00 50,00

Kwota uzupełniająca 1.843.122,00 1.843.122,00 921.561,00 50,00

II. Część oświatowa 12.109.552,0
0

12.915.088,00 7.947.744,00 61,54

III. Część równoważąca 911.249,00 911.249,00 455.622,00 50,00

razem 16.173.966,0
0

16.979.502,00 9.979.950,00 58,78
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Dotacje otrzymywane
W pierwszym półroczu 2008 roku gmina Trzcianka otrzymała dotacje: 

I. Dotacje na zadania zlecone

Lp. Nazwa zadania
plan 

początkowy
plan po 

zmianach 
wykonanie %

1.
zwrot podatku akcyzowego
(dział 010, rozdział 01095)

0,00 192.361,00 192.360,89 99,99

2.
administracja – urzędy wojewódzkie 
(dział 750, rozdział 75011) 

153.500,00 153.500,00 82.576,00 53,80

3.
prowadzenie stałego rejestru wyborców 
(dział 751, rozdział 75101)

3.910,00 3.496,00 1.818,00 52,00

4.
Obrona cywilna 
(dział 754, rozdział 75414)

2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00

5. pomoc społeczna ( dział 852) 6.969.400,00 7.124.500,00 3.437.374,00 48,25

 świadczenia rodzinne (rozdział 
85212)

6.416.200,00 6.563.400,00 3.157.995,00 48,12

 składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne (rozdział 
85213)

71.100,00 71.100,00 35.550,00 50,00

 zasiłki i pomoc w naturze            
(rozdział 85214)

482.100,00 490.000,00 243.829,00 49,76

razem 7.129.310,00 7.476.357,00 3.716.628,89 49,71

II. Dotacje na zadania własne

lp. nazwa zadania
Plan 

początkowy
Plan po 

zmianach 
wykonanie %

1.
nauka języka angielskiego w klasach 
pierwszych szkoły podstawowej
(dział 801, rozdział 80101) 

0,00 75.670,00 75.670,00 100,00

2.
wykształcenie pracownika 
młodocianego 
(dział 801, rozdział 80195)

50.986,00 116.843,00 83.914,00 71,82

3.
zasiłki i pomoc w naturze                 
(dział 852, rozdział 85214)

709.400,00 720.000,00 351.419,00 48,81

4. utrzymanie MGOPS                         
(dział 852, rozdział 85219)

555.600,00 568.650,00 312.435,00 54,94

5. „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”
(dział 852, rozdział 85295)

401.200,00 574.400,00 574.400,00 100,00

6. „stypendia o charakterze socjalnym” 
(dział 854, rozdział 85415)

0,00 253.074,00 253.074,00 100,00

razem 1.717.186,00 2.308.637,00 1.650.912,00 71,51
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III. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień

lp. nazwa zadania
plan 

początkowy
plan po 

zmianach 
wykonanie %

Rozdział 80101 – „szkoły podstawowe” 3.000,00 3.000,00 2.534,40 84,48

1.

Zorganizowanie nauki religii                     
w Kościele Zielonoświątkowym –
porozumienie z gminami :Miasteczko 
Krajeńskie i Czarnków

3.000,00 3.000,00 2.534,40 84,48

Rozdział 92105 – „ pozostałe zadania              
w zakresie kultury” – porozumienie                     
z powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim

0,00            7.100,00 2.100,00 29,58

1.
V Międzyszkolny Konkurs Piosenki 
Ludowej „Na ludowo zaśpiewajmy”

0,00 300,00 300,00 100,00

2. Powiatowy Konkurs „Jajko Wielkanocne” 0,00 500,00 500,00 100,00

3. III Powiatowy Przegląd Piosenki 
„Muzyczne Wędrówki po Europie”

0,00 300,00 300,00 100,00

4. „Piknik Muzealny” 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00

5. XXI Konkurs Twórczości Ludowej i 
Amatorskiej

0,00 500,00 0,00 0,00

6. Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy -
Suryna

0,00 500,00 0,00 0,00

7. XIII Ogólnopolski Konkurs Fotografii 
„PORTRET” 

0,00 3.500,00 0,00 0,00

8. Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy 
„Ozdoba Choinkowa”

0,00 500,00 0,00 0,00

Rozdział 92116 – biblioteki – porozumienie 
z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim

45.900,00 45.900,00 22.950,00 50,00

Realizacja zadań powiatowej biblioteki 
publicznej (Biblioteka Publiczna Miasta          
i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny           
w Trzciance)  

45.900,00 45.900,00 22.950,00 50,00

Rozdział 92605 – „zadania w zakresie 
kultury fizycznej i sportu” – porozumienie        
z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim

0,00 4.400,00 2.400,00 54,55

1. VI Przełajowy Powiatowy Bieg im. T. 
Zielińskiego

0,00 1.500,00 1.500,00 100,00

2. Trzcianecki Turniej Plażowy Piłki 
Siatkowe

0,00 400,00 400,00 100,00

3. Letni Samorządowy Turniej Piłki Nożnej 
Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego

0,00 500,00 500,00 100,00

4. Ogólnopolski Turniej Nadziei Olimpijskich 
w Piłce Siatkowej

0,00 2.000,00 0,00 0,00

razem 48.900,00 60.400,00 29.984,40 49,64


