
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

RozdziałDział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie Procent
wykonania

4 406,86 62,96%0750 Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego  lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

7 000,00
4 406,86  62,96%02001 Gospodarka leśna 7 000,00

020 4 406,86  62,96%Leśnictwo 7 000,00

2 525,62 30,21%0970 Wpływy z różnych dochodów 8 360,00
0,00 0,00%6260 Dotacje otrzymane z funduszy

celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów
publicznych

122 550,00

2 525,62  1,93%60016 Drogi publiczne gminne 130 910,00

6 796,90 -!-      0580 Grzywny i inne kary pieniężne od  osób
prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

0,00

0,00 0,00%6260 Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów
publicznych

135 700,00

0,00 0,00%6280 Środki  otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczonych do sektora
finansów publicznych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych

230 000,00

6 796,90  1,86%60017 Drogi wewnętrzne 365 700,00

600 9 322,52  1,88%Transport i łączność 496 610,00

22 887,67 46,71%0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości

49 000,00

25 801,52 60,00%0750 Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego  lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

43 000,00

279 939,98 97,90%0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności

285 940,00

219 674,80 67,79%0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego
nieruchomości

324 060,00

3 760,48 62,67%0920 Pozostałe odsetki 6 000,00

552 064,45  77,98%70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami

708 000,00
700 552 064,45  77,98%Gospodarka mieszkaniowa 708 000,00

Strona: 1

3 450,00  49,29%71035 Cmentarze 7 000,00
710 3 450,00  49,29%Działalność usługowa 7 000,00



RozdziałDział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie Procent
wykonania

3 450,00 49,29%0830 Wpływy z usług 7 000,00

31 800,00 53,64%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

59 285,00

1 007,12 67,14%2360 Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami

1 500,00

32 807,12  53,97%75011 Urzędy wojewódzkie 60 785,00

13 553,81 64,54%0970 Wpływy z różnych dochodów 21 000,00

13 553,81  64,54%75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

21 000,00

750 46 360,93  56,69%Administracja publiczna 81 785,00

874,00 49,94%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

1 750,00

874,00  49,94%75101 Urzędu naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 750,00

751 874,00  49,94%Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

1 750,00

500,00 100,00%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

500,00
500,00  100,00%75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00

752 500,00  100,00%Obrona narodowa 500,00

700,00 100,00%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

700,00

0,00 0,00%6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami

9 000,00

700,00  7,22%75414 Obrona cywilna 9 700,00
754 700,00  7,22%Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa
9 700,00

3 856,55 50,09%0350 Podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej

7 700,00

3 856,55  50,09%75601 Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych

7 700,00

1 220 395,50 70,99%0310 Podatek od nieruchomości 1 719 116,00
34 300,70 50,00%0320 Podatek rolny 68 595,00
49 307,00 51,61%0330 Podatek leśny 95 530,00

Strona: 2

1 419 654,13  69,02%75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

2 056 841,00

756 3 819 517,14  53,95%Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

7 079 088,00



RozdziałDział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie Procent
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66 641,54 44,13%0340 Podatek od środków transportowych 151 000,00
900,00 17,65%0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za

czynności urzędowe
5 100,00

1 145,70 15,28%0500 Podatek od czynności
cywilnoprawnych

7 500,00

0,00 0,00%0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00
46 963,69 521,82%0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z

tytułu podatków i opłat
9 000,00

637 383,81 51,56%0310 Podatek od nieruchomości 1 236 304,00
439 039,86 48,06%0320 Podatek rolny 913 526,00

1 503,89 48,81%0330 Podatek leśny 3 081,00
66 499,10 59,91%0340 Podatek od środków transportowych 111 000,00

3 655,00 73,10%0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00
4 675,00 23,49%0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za

czynności urzędowe
19 900,00

96 578,76 64,39%0500 Podatek od czynności
cywilnoprawnych

150 000,00

12 377,70 618,89%0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00
17 435,38 29,20%0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z

tytułu podatków i opłat
59 700,00

8 580,00 49,88%2440 Dotacje otrzymane z funduszy
celowych  na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów
publicznych

17 200,00

1 287 728,50  51,15%75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych

2 517 711,00

20 624,81 68,75%0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00
88 890,32 68,38%0480 Wpływy  z opłat za zezwolenia na

sprzedaż alkoholu
130 000,00

6 650,00 36,44%0490 Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

18 250,00

0,00 0,00%0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat

1 000,00

116 165,13  64,81%75618 Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

179 250,00

972 044,00 42,31%0010 Podatek dochodowy od osób
fizycznych

2 297 586,00

20 068,83 100,34%0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00

992 112,83  42,81%75621 Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa

2 317 586,00

2 894 720,00 61,54%2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 703 918,00

2 894 720,00  61,54%75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego

4 703 918,00

1 263 780,00 50,00%2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 527 557,00

1 263 780,00  50,00%75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla gmin

2 527 557,00

13 434,00 50,00%2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 26 870,00

13 434,00  50,00%75831 Część równoważąca subwencji ogólnej
dla gmin

26 870,00

758 4 171 934,00  57,48%Różne rozliczenia 7 258 345,00
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3 302,00  0,73%80101 Szkoły podstawowe 453 285,00
801 3 302,00  0,17%Oświata i wychowanie 1 950 155,00
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17,00 -!-      0690 Wpływy z różnych opłat 0,00
3 285,00 100,00%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin ( związków gmin)

3 285,00

0,00 0,00%6298 Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł

450 000,00

0,00 0,00%2468 Środki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację
zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych

176 000,00

0,00 0,00%2709 Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł

1 320 870,00

0,00  0,00%80110 Gimnazja 1 496 870,00

248,32 -!-      0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00
1 497 000,00 55,53%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

2 696 000,00

1 497 248,32  55,54%85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

2 696 000,00

7 600,00 49,03%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

15 500,00

7 600,00  49,03%85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne 

15 500,00

62 500,00 46,99%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

133 000,00

45 500,00 61,49%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin ( związków gmin)

74 000,00

108 000,00  52,17%85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

207 000,00

77 400,00 53,75%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin ( związków gmin)

144 000,00
77 400,00  53,75%85219 Ośrodki pomocy społecznej 144 000,00

39 600,00 84,26%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin ( związków gmin)

47 000,00
39 600,00  84,26%85295 Pozostała działalność 47 000,00

852 1 729 848,32  55,63%Pomoc społeczna 3 109 500,00

54 752,00 100,00%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin ( związków gmin)

54 752,00
54 752,00  100,00%85415 Pomoc materialna dla uczniów 54 752,00

854 54 752,00  100,00%Edukacyjna opieka wychowawcza 54 752,00
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0,00 0,00%6289 Środki  otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczonych do sektora
finansów publicznych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych

336 124,00

0,00 0,00%6298 Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł

2 520 936,00

0,00  0,00%90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 857 060,00

600,58 13,00%0400 Wpływy z opłaty produktowej 4 620,00

600,58  13,00%90020 Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat
produktowych

4 620,00

900 600,58  0,02%Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

2 861 680,00
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23 625 865,00Razem 10 397 632,80 44,01%
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