
ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW ZA 2013r.

Załącznik Nr 1
do
sprawozdania
z wykonania
budżetu
Gminy Imielno
za 2013 roku

Dzial
Rozdzi Paragra Treść Plan Wykonanie

al f
010 Rolnictwo i łowiectwo 2234569,75 190637655

01010
Infrastruktura wodociągowa i 1 849697,00 1 521 503,70
sanitacyina wsi
Dotacje celowe w ramach

6207 programów finansowanych z 1279697,00 1 091 406,51
udziałem srodków eurooeiskich

Srodki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),

6290 powiatów (związków powiatów), 570000,00 430097,19
samorządów województw,
pozyskane z innych żródeł

01095 Pozostała działalność 384872,75 384872,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań

2010
bieżących z zakresu administracji 384872,75 384872,85
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

020 Leśnictwo 2000,00 228669

02001 Gospodarka leśna 2000,00 2286,69
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu

0750 tery1orialnego lub innych jednostek 2000,00 2286,69
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 305000,00 352127,87
enerQie elektrvczna. naz i wodp

40002 Dostarczanie wody 305000,00 352 127,87
0830 WPtvwy z usłuo 300000,00 343777,44

0920 Pozostałe odsetki 5000,00 8350,43

600 Transoort i łaczność 375341,00 37534100
60017 Orooi wewnetrzne 20000,00 20000,00

Dotacje celowe otrzymane z
6630 samorządu województwa na 20000,00 20000,00

inwestycie

60078
Usuwanie skutków klęsk 355341,00 355341,00
żyWiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budzelu

2030
państwa na realizację własnych 355341,00 355341,00
zadań bieżących gmin (związków
lamin)



700 Gosoodarka mieszkaniowa 192000,00 68544 72

70005
Gospodarka gruntami i 192000,00 68544,72
nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd,

0470 użytkowanie i użytkowanie wieczyste 620,00 494,50
nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Paristwa, jednostek samorządu

0750 terytorialnego lub innych jednostek 70000,00 67742,42
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
loodobnvm charakterze

0870
Wpływy ze sprzedaży składników 120000,00 0,00
maiatkowvch

0920 Pozostałe odsetki 1 380,00 307,80

710 Działalność usluaowa 1 000,00 1 00000

71035 Cmentarze 1000,00 1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
paristwa na zadania bieżące

2020 realizowane przez gminę na 1 000,00 1 000,00
podstawie porozumieri z organami
administracii rzadowei

720 Informatvka 245116,00 0,00

72095 Pozostała działalność 245116,00 0,00
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz

6207 środków, o których mowa w arl,5 245116,00 0,00
ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków euroneiskich

750 Administracia oubliczna 52398,00 59905,33

75011 Urzedv woiewódzkie 42398,00 42398,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
paristwa na realizację zadari

2010
bieżących z zakresu administracji 42398,00 42398,00
rządowej oraz innych zadari
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

75023
Urzędy gmin (miast i miast na 10000,00 17507,33
orawach oowiatu)

0690 Wotvwv z różnvch onlat 10000,00 171,78

0920 Pozostałe odsetki 0,00 11816,18

0970 Wołvwv z różnych dochodów 0,00 5519,37

Urzędy naczelnych organów
751 władzy paristwowej, kontroli i 778,00 778,00

ochrony prawa oraz sądownictwa

75101
Urzędy naczelnych organów władzy 778,00 778,00
paristwowej, kontroli i ochrony prawa



Dotacje celowe otrzymane z budżetu
palislwa na realizację zadali

2010
bieżących z zakresu administracji 778,00 778,00
rządowej oraz innych zadali
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych

756 jednostek nieposiadających 2625000,00 2490558,90
osobowości prawnej oraz wydatki
zwi'zane z ich noborem

75601
Wpływy z podatku dochodowego od 3000,00 692,77
osób fizvcznvch

Podatek od działalności
0350 gospodarczej osób fizycznych, 3000,00 692,77

opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności

75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 442000,00 428284,00
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

0310 Podatek od nieruchomości 424000.00 407571.00
0320 Podatek rolnv 4000,00 3663.00
0330 Podatek leśnv 14000.00 13994,00

0340 Podatek od środków transportowych 0,00 2970,00

0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 86,00
Mułu Dodatków i oDłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i

75616 darowizn, podatku od czynności 1 080000,00 1013066,76
cywilno-prawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 Podatek od nieruchomości 170000,00 213074,85
0320 Podatek rolnv 700000.00 608399,15
0330 Podatek leśnv 20000.00 19876,22

0340 Podatek od środków transportowych 120000,00 104217.60

0360 Podatek od sDadków i darowizn 10000,00 11 575.00

0500
Podatek od czynności 40000,00 31 798,00
cvwilnoorawnvch

0690 Wnlvwv z różnvch oDłat 0.00 7456,75

0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z 20000,00 16669,19
IMułu nodatków i oDłat

Wpływy z innych opłat stanowiących
75618 dochody jednostek samorządu 220000,00 200606,29

terytorialnego na podstawie ustaw

0410 Wr;[VWVzODłatvskarbowei 20000.00 13928,00
0460 Wnlvwv z onłatv eksoloatacvinei 40000,00 18401.08

0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na 60000,00 52610,93
sDrzedaż alkoholu



0490 Wpływy z innych lokalnvch oołat 100000,00 114113,58
0690 Wpływy z różnych oołat 0,00 8.00
0910 Odsetki od nietermlnowvch wołat zTv 0,00 1 544,60
0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,10

Udziały gmin w podatkach
75621 stanowiących dochód budżetu 880000,00 847909,08

państwa

0010 Podatek dochodowy od osób 876546,00 844544,00
fizycznych

0020
Podatek dochodowy od osób 3454,00 3365,08
orawnvch

758 Różne rozliczenia 8319620,00 8316138,75
Część oświatowa subwencji ogólnej

75801 dla jednostek samorządu 3263913,00 3263913,00
terytorialneoo

2920
Subwencje ogólne z budżetu 3263913,00 3263913,00
oaństwa

75807
Część wyrównawcza subwencji 3071 842,00 3071 842,00
ooólnei dla omin

2920 Subwencje ogólne z budżetu 3071 842,00 3071 842,00
oaństwa

75814 Różne rozliczenia finansowe 1 909623,00 1906141,75
0977 Wołvwy z różnych dochodów 1 909623,00 1906141,75

75831
Część równoważąca subwencji 74242,00 74242,00
ooólnei dla omin

2920 Subwencje ogólne z budżetu 74242,00 74242,00
oaństwa

801 Oświata i wychowanie 317 706,00 230006.31
80101 SzkołY Podstawowe 0,00 1 350,00

0690 Wołvwv z różnych opłat 0,00 1 350,00
80103 Oddziały oprzedszkolne 32706,00 27674,31

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

2030
państwa na realizację własnych 32706,00 27674,31
zadań bieżących gmin (związków
lomin)

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 285000,00 200982,00
0830 WPłvwv z usłuo 285000,00 200982,00

852 Pomoc soołeczna 2763921,00 2645324,67
85206 Wspieranie rodziny 21 603,00 21 603,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

2030 państwa na realizację własnych 21 603,00 21 603,00
zadań bieżących gmin (związków
lamin)

Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjneego oraz

85212 składki na ubezpieczenia emerytalne 2245790,00 2126311,19
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budzetu
państwa na realizację zadari

2010 biezących z zakresu administracji 2245790,00 2096405,22
rządowej oraz innych zadari
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami



Dochody jednostek samorzadu
terytorialnego związane z realizacją

2360 zadali z zakresu administracji 0,00 29905,97
rzadowej oraz innych zadali
zleconvch ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy

85213 społecznej, niektóre świadczenia 21 873,00 18659,48
rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w
centrum intearacii soołecznei.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
palistwa na realizację zadali

2010
bieżących z zakresu administracji 11 940,00 9896,40
rządowej oraz innych zadali
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu

2030
palistwa na realizację własnych 9933,00 8763,08
zadali bieżących gmin (związków
lamin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz

85214 składki na ubezpieczenia emerytalne 64982,00 64982,00
i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu

2030 palistwa na realizację własnych 64982,00 64982,00
zadali bieżących gmin (związków
lamin)

85216 Zasiłki stałe 112276,00 112276,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu

2030
palistwa na realizację własnych 112276,00 112276,00
zadali bieżących gmin (związków
min)

85219 Ośrodki oomocv SDołecznei 81 473,00 81 473,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
palistwa na realizację zadali

2010
bieżących z zakresu administracji 6699,00 6699,00
rządowej oraz innych zadali
zlecanych gminie (związkom gmin)
ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu

2030
palistwa na realizację własnych 74774,00 74774,00
zadali bieżących gmin (związków
amin)

85228
Usługi opiekulicze i specjalistyczne 0,00 4302,00
usłuai ooiekulicze

0830 Wołvwv z usłua 0,00 4302,00
85295 Pozostała działalność 215924,00 215718,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
palistwa na realizację zadali

2010 bieżących z zakresu administracji 21 424,00 21218,00
rządowej oraz innych zadali
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami



Dotacje celowe otrzymane z budżetu

2030
państwa na realizację własnych 194500,00 194500,00
zadań bieżących gmin (związków
amin)

853
Pozostałe zadania w zakresie 608647,97 596761,89
Dolitvki sDołeczne;

85395 Pozostała działalnosć 608647,97 596761.89
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem srodków europejskich oraz

2007 srodkówo których mowa wart.5 572 473,26 561 375,61
ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy. lub płatnosci w ramach
budżetu srodków eurooeiskich
Dotacje celowe w ramach

2009 programów finansowanych z 10774,71 9986,28
udziałem srodków eurooeiskich
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem srodków europejskich oraz

6207 srodków, o których mowa w art.5 25400,00 25400,00
ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatnosci w ramach
budżetu srodków eurone;skich

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 131 931,00 131 931,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 131931,00 131931,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu

2030
państwa na realizację własnych 117 931,00 117931,00
zadań bieżących gmin (związków
min)

2040 14000,00 14000,00

900
Gospodarka komunalna i ochrona 10000,00 5222,06
środowiska

Wpływy i wydatki związane z
90019 gromadzeniem srodków z opłat i kar 10000,00 5222,06

za korzystanie ze srodowiska

0690 Wołvwv z różnvch OOłat 10000,00 5222,06

921
Kultura i ochrona dziedzictwa 313366,00 270080,00
narodoweao

92109
Domy i osrodki kultury, swietlice i 113366,00 70080,00
klubv
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem srodków europejskich oraz

6207 srodków, o których mowa wart.5 113366,00 70080,00
ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatnosci w ramach
budżetu srodków eurooeiskich

92195 Pozostała działalnosć 200000,00 200000,00



6207 Dotacje celowe w ramach programó. 150080,00 150000,00

6209 Do!acie celowe 49920,00 50000,00
Razem: 18498394,72 17 452 383,74
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