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ul. Mickiewicza 2 a 
 Zal~cznik Nr 1 do Infonnacji 
z wykonania budZetu Gminy 
Lailcut za I p6lrocze 2012 r. 

, 
DOCHODY - I POLROCZE 2012 r. 

Lp. Dzial Nazwa dzialu 
1. 010 Rolnictwo i lowiectwo 

a) dochody biez~ce, w 
tym 
- dotacje celowe 
zwi~zane z realizacj~ 
zadan z zakresu 
administracji rz~dowej 
i innych zleconych 
gminie ustawami 
- wplywy z czynszu za 
obwody Iowieckie 
b) dochody maj~tkowe 
- dotacje z samorz~du 
wojew6dztwa 

2. 600 Transport i hlcznosc 
a) dochody biez~ce 
- zatrzymane wadium 

3. 700 Gospodarka 
mieszkaniowa 
a) dochody biez~ce, w 
tym 
- wplywy z oplat za 
wieczyste uzytkowanie 
- dochody z najmu i 
dzierzawy skladnik6w 
maj~tkowych 

- wplywy z uslug 
(oplaty za ogrzewanie ) 
- odsetki od 
nieterminowych wplat 
- dofinansowanie 
unijne do remontu D.K. 
w Wysokiej 
b) dochody maj~tkowe 
- wplywy ze sprzedazy 
skladnik6w 
maj~tkowych (sprzedaz 
grunt6w) 

Plan 
179.254,00 
106.254,00 

106.254,00 

73.000,00 
73.000,00 

1.176.996,00 

615.996,00 

2.000,00 

297.000,00 

120.000,00 

196.996,00 
561.000,00 

61.000,00 

Wykonanie 
106.345,49 
106.345,49 

106.253,44 

% 
59,3 
59,3 

100,0 

92,05 

3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 

383.709,85 

231.079,35 

4.915,65 

144.394,37 

32,6 

37,5 

245,8 

48,6 

81.647,40 

121,93 

68,0 

152.630,50 
152.630,50 

27,2 
250,2 



- dofinansowanie 
unijne realizowanych 
inwestycji ( Dom 
Spoleczny Kraczkowa ) 

4. 710 Dzialalnosc uslugowa 
a) dochody biez,!ce, 
wtym: 
- dochody z tytulu 
rozgraniczen grunt6w 

5. 720 Informatyka 
a) dochody maj,!tkowe 
wtym: 
- dotacje celowe 
srodk6w unijnych 

6. 750 Administracj a 
pubIiczna 
a) dochody biez,!ce, 
wtym: 
- dotacje celowe 
zwi,!zane z realizacj,! 
zadan z zakresu 
administracj i rz'!dowej 
i innych zleconych 
gminie ustawami 
- dochody zwi,!zane z 
realizacj,! zadan 
zleconych 

7. 751 Urz~dy naczelnych 
organow wladzy 
panstwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
s~downictwa 

a) dochody biez,!ce, 
wtym: 
- dotacje celowe 
zwi,!zane z realizacj '! 
zadan z zakresu 
administracji rZ,!dowej 
i innych zleconych 
gminie ustawami 
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500.000,00 

28.000,00 
28.000,00 

28.000,00 

501.228,00 
501.228,00 

501.228,00 

127.293,00 

127.293,00 

127.293,00 

3.530,00 

3.530,00 

3.530,00 

15.640,00 55,9 
15.640,00 55,9 

15.640,00 55,9 

213,77 0,04 
213,77 0,04 

213,77 0,04 

68.790,65 54,0 

68.790,65 54,0 

68.779,80 54,0 

10,85 

1.766,00 50,0 

1.766,00 50,0 

1.766,00 50,0 
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8. 756 Dochody od osob 14.871.826,00 7.575.023,49 50,9 
prawnych od osob 
fizycznych i od innych 
jednostek nie 
posiadaj~cych 

osobowosci prawnej 
oraz wydatki 
zwi~zane z ich 
poborem 
a) dochody biez~ce, 14.871.826,00 7.575.023,49 50,9 
wtym: 
- wplywy z karty 6.000,00 1.118,20 18,6 
podatkowej 
- podatek od 4.689.000,00 2.735.341,25 58,3 
nieruchomosci 
- podatek rolny 1.600.000,00 1.020.072,16 63,7 
- podatek lesny 17.000,00 11.870,92 69,8 
- podatek od srodk6w 282.000,00 136.930,47 48,6 
transportowych 
- podatek od spadk6w i 35.000,00 19.981,00 57,1 
darowizn 
- podatek od czynnosci 228.000,00 152.982,60 67,1 
cywilnoprawnych 
- odsetki od 56.090,00 36.677,67 65,4 
nieterminowych wplat 
podatk6w i oplat 
- wplywy z oplaty 30.000,00 14.094,00 47,0 
skarbowej 
- wplywy z oplaty 38.000,00 11.861,06 31,2 
eksploatacyjnej 
- wplywy z oplaty za 165.000,00 142.883,83 86,6 
zezwolenia na sprzedaz 
alkoholu 
- wplywy za zaj<tcie 1.129,70 
pasa drogowego 
- oplata za wzrost 15.000,00 
wartosci nieruchomosci 
- udzialy we wplywach 7.565.736,00 3.199.855,00 42,3 
z podatku 
dochodowego od os6b 
fizycznych 
- udzialy we wplywach 160.000,00 75.225,63 47,0 
z podatku 
dochodowego od os6b 
prawnych 
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9. 758 R6zne rozliezenia 26.295.203,00 15.316.893,94 58,2 
a) dochody biez~ce, 26.295.203,00 15.316.893,94 58,2 
wtym: 
- subwencja oswiatowa 18.540.165,00 11.409.336,00 61,5 
- subwencja 7.645.038,00 3.822.522,00 50,0 
wyr6wnawcza 
- odsetki od srodk6w na 110.000,00 85.035,94 77,3 
rachunku bankowym 

10. 801 Oswiata i wyehowanie 1.543.047,00 801.681,61 51,9 
a) dochody biez~ce, 1.535.047,00 801.681,61 52,2 
wtym: 
- dotacje celowe ze 42.547,00 
srodk6w unijnych 
- wplywy z oplat za 360.000,00 249.820,20 69,4 
pobyt dzieci w 
przedszkolach 
- wplywy z oplat za 1.129.000,00 541.107,80 47,9 
wyzywienie 
- wplywy z uslug 2.568,61 
( oplaty za media, 
basen) 
- dochody z tytulu 3.500,00 8.185,00 233,9 
wynajmu pomieszczen 
b) dochody maj~tkowe, 8.000,00 
wtym: 
- dotacje celowe ze 8.000,00 
srodk6w unijnych 

11. 851 Oehrona zdrowia 2.169,00 
a) dochody biez~ce 2.169,00 
wtym: 
- zwrot 2.169,00 
niewykorzystanej 
dotacji z 2011 r. z Izby 
Wytrzeiwien z 
Rzeszowa 

12. 852 Pomoe spoleezna 6.871.753,00 3.382.647,15 49,2 
a) dochody biez~ce, 6.871.753,00 3.382.647,15 49,2 
wtym: 
- dotacje celowe 6.027.400,00 2.909.965,00 48,3 
zwi~zane z realizacj~ 
zadan z zakresu 
administracji rz~dowej 
i innych zleconych 
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gminie ustawami 
- dochody zwi'lZane z 30.000,00 14.639,65 48,8 
realizacj~ zadail 
zleconych 
- dotacje celowe na 583.370,00 326.120,00 55,9 
zadania wlasne 
- dotacje celowe w 170.983,00 94.000,00 55,0 
ramach program6w 
finansowanych z Unii 
Europejskiej 
- wplywy z odplatnosci 30.000,00 17.852,30 59,5 
za usrugi opiekuitcze 
- zwrot nienaleznie 26.000,00 17.199,51 66,1 
pobranych swiadczeil 
rodzinnych 
- odsetki od nienaleznie 4.000,00 2.870,03 71,7 
pobranych swiadczeil 

13. 854 Edukacyjna opieka 196.515,00 196.514,80 100,0 
wychowawcza 
a) dochody biez~ce 196.515,00 196.514,80 100,0 
- dotacje celowe na 29.802,00 29.802,00 100,0 
zadania wlasne 
- dotacje celowe 166.713,00 166.712,80 100,0 
zwi~zane z realizacj~ 
zaj~c pozalekcyjnych w 
szkolach 
wsp6lfinansowane ze 
srodk6w unijnych 

14. 900 Gospodarka 2.095.690,00 1.176.950,85 56,2 
komunalna i ochrona 
srodowiska 
a) dochody biez~ce 32.000,00 14.955,35 46,7 
- srodki z oplat 32.000,00 14.955,35 46,7 
srodowiskowych z 
Urz~du 

Marszalkowskiego 
b) dochody maj~tkowe, 2.063.690,00 1.161.995,50 56,3 
wtym: 
- otrzymane darowizny 6.182,00 
( wplaty mieszkailc6w ) 
- srodki unijne na 2.063.690,00 1.155.813,50 56,0 
dofinansowanie 
inwestycji 



14. 	 921 KuItura fizyczna 
a) dochody maj1ttkowe 
wtym 
- dotacje celowe z 
budzetu pails twa 
( dofinansowanie 
" Orlik6w " w Kosinie i 
Wysokiej 
- wplywy z tytulu 
pomocy finansowej z 
Urz~du 
Marszalkowskiego 
( dofinansowanie 
" Orlik6w " ) 

Ogolem: 

6 

1.499.500,00 
1.499.500,00 

1.333.000,00 

166.500,00 

55.389.835,00 	 29.031.346,60 52,4 


