
Załącznik Nr 1 do Informacji 
z wykonania budżetu Gminy 
Łańcut za I półrocze 2017 r. 

DOCHODY - 1 półrocze 2017 r. 

Lp. Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 191.706,05 191.825,24 100,1 

a) dochody bieżące, 
w tym 191.706,05 191.825,24 100,1 
- dotacje celowe związane z 
realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i 
innych zleconych gminie 
ustawami 191.706,05 191.706,05 100 
- wpływy z czynszu za 
obwody łowieckie 119,19 

2. 600 Transport i łączność 3.923.427,00 2.000,00 0,1 
a) dochody bieżące - 2.000,00 -
- wpływy z odszkodowania - 2.000,00 -
b) dochody majątkowe 3.923.427,00 0,00 -
- dotacje celowe na zadania 
własne 3.923.427,00 0,00 

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.876.281,000 266.470,75 6,87 
a) dochody bieżące, w tym 399.000,00 196.439,23 49,23 
- wpływy z opłat za 
służebność 23.061,07 
- wpływy z opłat za 
wieczyste użytkowanie 3.000,00 2.427,30 80,91 
- dochody z najmu i 
dzierżawy składników 
majątkowych 295.000,00 128.767,68 43,65 
- wpływy z usług 
(opłaty za ogrzewanie) 100.000,00 39.464,02 39,46 
- odsetki od nieterminowych 
wpłat 1.000,00 571,01 57,10 
- sprzedaż złomu - 2.148,15 -
b) dochody majątkowe 3.477.281,00 70.031,52 2,01 
- wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych -
drewno 1.378,70 
- dotacje celowe na zadania 
własne 3.477.281,00 68.652,82 1,97 



4. 710 Działalność usługowa 15.000,00 24.659,97 164,0 
a) dochody bieżące, 
w tym: 15.000,00 24.659,97 164,0 
- dochody z tytułu 
rozgraniczeń gruntów 15.000,00 14.752,47 98,35 
- refundacja kosztów 
wynagrodzenia z ROF 5.000,00 
- kara za nieterminowe 
wykonanie umowy 4.907,50 

5. 750 Administracja publiczna 83.052,00 60.651,79 73,0 
a) dochody bieżące, 
w tym m. in.: 83.052,00 60.651,79 73,0 
- dotacje celowe związane z 
realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i 
innych zleconych gminie 
ustawami 83.052,00 45.768,00 55,11 
- dochody związane z 
realizacją zadań zleconych 9,30 
- dochody z tytułu refundacji 
kosztów rozmów 
telefonicznych 14.874,49 

6. 751 Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa 4.270,00 2.134,00 50,0 
a) dochody bieżące, 
w tym: 4.270,00 2.134,00 50,0 
- dotacje celowe związane z 
realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i 
innych zleconych gminie 
ustawami 4.270,00 2.134,00 50,0 

7. 756 Dochody od osób 
prawnych od osób 
fizycznych i od innych 
jednostek nie 
posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 19.666.160,00 9.817.271,73 49,9 
a) dochody bieżące, 
w tym: 19.666.160,00 9.817.271,73 49,9 
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- wpływy z karty 
podatkowej 3.000,00 2.180,24 72,7 
- podatek od nieruchomości 5.200.000,00 2.768.748,67 53,3 
- podatek rolny 1.540.000,00 1.021.961,31 66,3 
- podatek leśny 23.000,00 14.650,30 63,7 
- podatek od środków 
transportowych 245.000,00 128.419,40 52,4 
- podatek od spadków i 
darowizn 40.000,00 18.395,52 46,0 
- podatek od czynności 
cywilnoprawnych 201.000,00 187.126,67 93,1 
- dochody z tytułu zwrotu 
kosztów upomnień 6.000,00 2.633,00 43,9 
- odsetki od nieterminowych 
wpłat podatków i opłat 14.000,00 9.446,24 67,5 
- rozliczenia z nadpłat 
podatków 69,00 
- wpływy z opłaty skarbowej 30.000,00 14.031,00 46,8 
- wpływy z opłaty 
eksploatacyjnej 90.000,00 61.390,93 68,21 
- wpływy z opłaty za 
zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu 190.000,00 138.780,08 73,0 
- wpływy za zajęcie pasa 
drogowego 5.628,40 
- udziały we wpływach z 
podatku dochodowego od 
osób fizycznych 11.884.160,00 5.421.129,00 45,6 
- udziały we wpływach z 
podatku dochodowego od 
osób prawnych 200.000,00 22.681,97 11,3 

8. 758 Różne rozliczenia 29.068.628,00 17.006.378,63 58,5 
a) dochody bieżące, 
w tym: 29.068.628,00 17.006.378,63 58,5 
- subwencja oświatowa 19.685.806,00 12.114.344,00 61,5 
- subwencja wyrównawcza 8.932.899,00 4.466.448,00 50,0 
- odsetki od środków na 
rachunku bankowym 50.000,00 42.266,36 84,5 
- wpłata środków od farmy 
wiatrowej 110.000,00 0,00 
- rozliczenia z US i ZUS 289.923,00 383.320,27 132,2 

9. 801 Oświata i wychowanie 3.731.243,00 1.573.646,86 42,17 
a) dochody bieżące, 



• r 
w tym m. in.: 

2.699.337,00 1.349.527,97 50,0 
- dotacje celowe z budżetu 
państwa 32.000,00 32.000.00 100 
- dotacje celowe ze środków 
unijnych 168.514,00 108.017,87 64,1 
- dotacje celowe do 
utrzymania przedszkoli 808.152,00 404.076,00 50,0 
- wpływy z opłat za pobyt 
dzieci w przedszkolach 298.700,00 110.131,26 36,9 
- wpływy z opłat za 
przedszkola dofinansowane 
ze środków unijnych 11.986,00 2.630,00 22,0 
- wpływy z opłat za 
wyżywienie 1.350.800,00 641.643,95 47,5 
- dochody z tytułu dotacji za 
dzieci uczęszczające z 
innych gmin do przedszkoli 
na terenie Gminy Łańcut 16.314,74 
- naliczone kary umowne 19.655,00 16.904,70 86,0 
- wpływy z opłat za 
duplikaty świadectw 228,00 
- wpływy z usług ( opłaty za 
media, rozmowy 
telefoniczne, basen) 12.518,38 
- otrzymane odszkodowania 2.030,00 2.032,64 100,1 
- dochody z tytułu wynajmu 
pomieszczeń 7.500,00 3.030,38 40,4 
b)dochody majątkowe 
w tym: 1.031.906,00 224.118,94 21,7 
- dotacje celowe na 
inwestycje 1.031.906,00 224.118,94 21,7 

10. 851 Ochrona zdrowia - 4.944,98 -
a) dochody bieżące 
w tym: 4.944,98 
- zwrot niewykorzystanej 
dotacji z 2016 r. z Izby 
Wytrzeźwień z Rzeszowa 4.944,98 

11. 852 Pomoc społeczna 756.565,00 371.342,64 49,1 
a) dochody bieżące, 
w tym: 756.565,00 371.342,64 49,1 
- dotacje celowe związane z 
realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i 
innych zleconych gminie 
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ustawami 74.200,00 22.942,00 30,9 
- dochody związane z 
realizacją zadań zleconych 166,62 
- dotacje celowe na zadania 
własne 660.365,00 328.575,00 49,8 
- wpływy z odpłatności za 
usługi opiekuńcze 22.000,00 14.509,28 66,0 
- zwrot nienależnie 
pobranych świadczeń 724,69 
- wpływy z opłat za osoby 
umieszczone w DPS 4.425,05 

12. 854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 102.498,00 102.498,00 100 
a) dochody bieżące 102.498,00 102.498,00 100 
- dotacje celowe na zadania 
własne 102.498,00 102.498,00 100 

13. 855 Rodzina 23.673.370,00 13.121.850,31 55,4 
a) dochody bieżące 23.673.370,00 13.121.850,31 55,4 
- dotacje celowe związane z 
realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i 
innych zleconych gminie 
ustawami 23.613.170,00 13.084.470,00 55,4 
- dochody związane z 
realizacją zadań zleconych 27.000,00 27.309,70 101,2 
- zwrot nienależnie 
pobranych świadczeń 33.200,00 10.070,61 30,3 

14. 900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 1.636.663,00 943.988,55 57,7 
a) dochody bieżące w tym: 1.605.000,00 943.988,55 58,8 
- środki z opłat 
środowiskowych z Urzędu 
Marszałkowskiego 25.000,00 29.618,28 118,8 
- opłaty za odbiór odpadów 1.570.000,00 910.263,59 58,0 
- dochody z tytułu zwrotu 
kosztów upomnień 10.000,00 2.902,00 29,0 
- odsetki od nieterminowych 
wpłat 1.164,03 
- dzierżawa pojemników - 40,65 -
b) dochody majątkowe 
w tym: 31.663,00 0,00 
- dotacja z WFOS i GW do 



usuwania azbestu 31.663,00 0,00 -

15. 921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 1.690.231,00 0,00 
a) dochody majątkowe, 
w tym: 1.690.231,00 0,00 
- dotacje celowe na zadania 
własne 1.690.231,00 0,00 
Ogółem: 88.419.094,05 43.489.663,45 49,2 
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