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Informacja 
z wykonania budżetu gminy Trzcianka  

za pierwsze półrocze 2014 roku  
 

 

Budżet gminy Trzcianka na 2014 rok został przyjęty przez Radę Miejską Trzcianki               

Uchwałą Nr  LV/370/13 w dniu 12 grudnia 2013 roku. 

Po stronie dochodów budżet wynosił 69.543.392,00 zł, w tym: 

I. Dochody bieżące: 66.998.392,00 zł 

1. dochody własne, w tym: 36.272.921,00 zł 

  udziały w podatkach państwowych 12.835.608,00 zł 

2. dotacje na zadania zlecone 7.148.462,00 zł 

3. dotacje na zadania własne 1.942.873,00 zł 

4. dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień 6.494,00 zł 

5. subwencje 21.627.642,00 zł 

II. Dochody majątkowe: 2.545.000,00 zł 

1. dochody ze sprzedaży majątku gminy 2.395.000,00 zł 

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

150.000,00 zł 

 

Po stronie wydatków budżet wynosił 69.589.052,00 zł, w tym: 

1. wydatki bieżące 63.987.118,00 zł 

   wydatki jednostek budżetowych 47.469.039,00 zł 

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.357.453,00 zł 

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.111.586,00 zł 

   dotacje na zadania bieżące 5.153.249,00 zł 

   świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.764.130,00 zł 

   obsługa długu 600.700,00 zł 

2. wydatki majątkowe 5.601.934,00 zł 

 

Na 2014 rok uchwalono budżet, w którym ustalono deficyt budżetu w wysokości 45.660,00 zł. 

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 3.004.760,00 zł. Natomiast plan spłaty 

kredytów stanowi 2.959.100,00 zł.  
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W I półroczu 2014 roku budżet zmieniono następującymi uchwałami i zarządzeniami: 

1) Uchwałą Nr LVI/384/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 stycznia 2014 r., 

2) Zarządzeniem Nr 37/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 lutego 2014 r., 

3) Uchwałą Nr LVII/409/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 lutego 2014 r., 

4) Uchwałą Nr LVIII/431/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 marca 2014 r., 

5) Zarządzeniem Nr 55/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 marca 2014 r., 

6) Uchwałą Nr  LIX/433/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 marca 2014 r., 

7) Zarządzeniem Nr 81/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2014 r., 

8) Zarządzeniem Nr 91/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 kwietnia 2014 r., 

9) Uchwałą Nr  LX/449/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

10) Zarządzeniem Nr 110/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 30  kwietnia 2014 r., 

11) Zarządzeniem Nr 137/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 maja 2014 r., 

12) Uchwałą Nr  LXI/464/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 maja 2014 r., 

13) Uchwałą Nr  LXII/477/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 12 czerwca 2014 r., 

14) Uchwałą Nr  LXIII/480/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 czerwca 2014 r., 

15) Zarządzeniem Nr 163/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2014 r.. 

 

 Po uwzględnieniu powyższych zmian, dokonanych w trakcie realizacji budżetu, plan budżetu 

gminy Trzcianka na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia się następująco:  

1) dochody 73.736.760,94 zł, w tym:  

a) dochody bieżące 70.553.534,94 zł,  

b) dochody majątkowe 3.183.226,00 zł, 

2) wydatki 76.040.725,66 zł, w tym:  

a) wydatki bieżące 67.205.170,94 zł,  

b) wydatki majątkowe 8.835.554,72 zł, 

3) deficyt budżetu 2.303.964,72 zł, 

4) przychody budżetu 5.271.064,72 zł, w tym: 

a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 4.801.810,72 zł, 

b) wolne środki 469.254,00 zł, 

5) rozchody budżetu 2.967.100,00 zł, w tym: 

a) spłata kredytów i pożyczek 2.959.100,00 zł, 

b) udzielane pożyczki 8.000,00 zł. 

 

Zaplanowane na 2014 rok dochody budżetu gminy Trzcianka uległy zwiększeniu  

o kwotę 4.193.368,94 zł, natomiast wydatki o kwotę 6.451.673,66 zł. W I półroczu zwiększono  

o 1.797.050,00 zł przychody z tytułu pożyczek i kredytów. Wprowadzono do planu przychodów wolne 

środki w kwocie 469.254,00 zł.  

Zmianę dochodów i wydatków spowodowały: 

a) dotacje na zadania własne – zwiększenie o kwotę 2.162.699,00 zł, w tym: 

- prowadzenie przedszkoli – 1.124.620,00 zł, 

- zasiłki okresowe – 361.590,00 zł, 
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- wspieranie rodziny – 20.279,00 zł, 

- prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej – zmniejszenie o kwotę 29.190,00 zł, 

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 548.400,00 zł,  

- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów  - 137.000,00 zł, 

b) dotacje na zadania zlecone – zwiększenie o kwotę 646.477,94 zł, w tym: 

– 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 – 370.694,94 zł, 

– wybory do parlamentu Europejskiego – 59.840,00 zł, 

– świadczenia rodzinne –  zmniejszenie o 18.000,00 zł, 

– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  

z pomocy społecznej – 18.000,00  zł, 

– dodatek energetyczny – 45.107,00 zł, 

– wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (ustawa  

o pomocy społecznej) – 8.000,00 zł, 

– pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 162.836,00 zł  

c) dotacja z powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na realizację zadań biblioteki powiatowej na 

podstawie porozumienia – 60.000,00 zł, 

d) subwencja oświatowa – 59.613,00 zł, 

e) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 70.000,00 zł. 

f) dochody z mienia – 305.174,00 zł, 

g) podatki i opłaty – 228.772,00 zł,  

h) pozostałe dochody – 307.581,00 zł, 

i) środki na inwestycje – 353.052,00 zł (bezzwrotna pomoc finansowa przyznana przez Agencję 

Nieruchomości Rolnych na przywrócenie do właściwego stanu technicznego drogi wewnętrznej 

położonej w Trzciance na osiedlu XXX Lecia w Trzciance. 

 

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2014 roku 

lp. Nazwa  
plan 

początkowy 
plan po 

zmianach  
wykonanie  % 

I.  Dochody bieżące 66.998.392,00 70.553.534,94 38.238.207,35 54,20 

1. Dochody własne 23.437.313,00 23.993.666,00 12.614.128,07 52,57 

2. Udziały w podatkach państwowych 12.835.608,00 12.905.608,00 5.683.077,02 44,04 

  3. Subwencje 21.627.642,00 21.687.255,00 12.752.448,00 58,80 

4. Dotacje – zadania zlecone 7.148.462,00 7.794.939,94 4.301.111,94 55,18 

5. Dotacje – zadania własne 1.942.873,00 4.105.572,00 2.854.141,00 69,52 

6. 
Dotacje –  zadania realizowane na 
mocy porozumień 

6.494,00 66.494,00 33.301,32 50,08 
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II. Dochody majątkowe 2.545.000,00 3.183.226,00 2.587.916,14 81,30 

1. Sprzedaż mienia 2.395.000,00 2.630.174,00 2.392.626,96 90,97 

2. 
Przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo 
własności 

150.000,00 200.000,00 195.088,68 97,54 

3. Środki na inwestycje 0,00 353.052,00 0,00 0,00 

4. Zwrot środków niewygasających  0,00 0,00 200,50  

Razem 69.543.392,00 73.736.760,94 40.826.123,49 55,37 

 

Struktura dochodów – plan i wykonanie 

lp. nazwa  plan początkowy plan po zmianach  wykonanie 

1. Dochody bieżące 96,34 % 95,68 % 93,67 % 

2. Dochody majątkowe 3,66 % 4,32 % 6,33 % 

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

 

 
 
Plan i wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2014 roku  

l.p. nazwa  
plan 

początkowy 
plan po 

zmianach  
wykonanie  % 

I. Wydatki bieżące 63.987.118,00 67.205.170,94 34.322.125,73 51,07 

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

27.357.453,00 28.558.978,00 14.955.650,26 52,37 

2. 
Wydatki związane z realizacją 
statutowych zadań jednostek 
budżetowych 

20.111.586,00 20.128.403,94 9.434.311,20 46,87 

3. Dotacje na zadania bieżące 5.153.249,00 5.840.877,00 3.045.830,74 52,15 

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.764.130,00 12.076.212,00 6.663.669,60 55,18 

5. Obsługa długu 600.700,00 600.700,00 222.663,93 37,07 

II. Wydatki majątkowe 5.601.934,00 8.835.554,72 2.538.585,76 28,73 

 w tym: wydatki ze środków Unii 
Europejskiej 

579.000,00 484.445,00 333.739,33 68,90 

razem 69.589.052,00 76.040.725,66 36.860.711,49 48,47 
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Struktura wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe 

lp. nazwa  
plan 

początkowy 
plan po 

zmianach 
wykonanie 

1. Wydatki bieżące 91,95 % 88,38 % 93,11 % 

2. Wydatki majątkowe 8,05 %  11,62 % 6,89 % 

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

 

Dochody własne 

Podatki i opłaty  

Podatek od nieruchomości 

Dochody zaplanowano w wysokości 13.469.366,00 zł, w tym: 

- od osób prawnych 10.229.334,00 zł, 

- od osób fizycznych 3.240.032,00 zł. 

W I półroczu plan zwiększono do wysokości 13.569.366,00 zł, w tym: 

- od osób prawnych 10.329.334,00 zł, 

- od osób fizycznych 3.240.032,00 zł. 

Wykonano dochody w kwocie 6.864.746,26 zł, tj. 50,59 %, w tym: 

- od osób prawnych 5.115.794,56 zł, tj. 49,53 % planu, 

- od osób fizycznych 1.748.951,70 zł, tj. 53,98 % planu. 

 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1.108.008,00 zł. Zaległości na dzień  

30 czerwca 2014 roku wynoszą 519.402,29 zł, natomiast nadpłaty 998,53 zł. Skutki decyzji wydanych 

przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej wynoszą 164.370,00 zł - rozłożenie na 

raty, odroczenie terminu płatności. 

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wysłano 15 upomnień  

i wystawiono 11 tytułów wykonawczych.  

 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 635.559,00 zł, skutki udzielonych ulg  

i zwolnień  (bez ustawowych) wyniosły 82.281,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy 

na podstawie ordynacji podatkowej wynoszą – umorzenie zaległości podatkowych 2.193,00 zł, 

rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 11.760,00 zł. 

Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób 

fizycznych wynoszą 762.683,09 zł, natomiast nadpłaty 33.142,22 zł.  

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wysłano  

436 upomnień i wystawiono 412 tytułów wykonawczych. Skierowano 36 zapytań do Urzędu 

Skarbowego w sprawie realizacji tytułów wykonawczych. Ustalono 1 hipotekę na kwotę 127.242,90 zł. 
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Podatek rolny 

Dochody zaplanowano w wysokości 455.000,00 zł, w tym:  

- od osób prawnych 35.000,00 zł, 

- od osób fizycznych 420.000,00 zł. 

Realizacja dochodów wynosi 234.929,46 zł, tj. 51,63 %, w tym: 

- od osób prawnych 21.301,00 zł, tj. 60,86 % planu, 

- od osób fizycznych 213.628,46 zł, tj. 50,86 % planu. 

  

Podatek rolny od osób prawnych 

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 18.144,00 zł. Zaległości na dzień  

30 czerwca 2014 r. wynosiły 1.355,00 zł. Nadpłaty wynosiły 765,00 zł. 

Podatek rolny od osób fizycznych 

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 176.210,00 zł. Zaległości wynosiły 

158.783,73 zł, natomiast nadpłaty 3.164,76 zł.  

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej - 

umorzenie zaległości podatkowych 104,00 zł.  

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego wystawiono 245 upomnień, 

wystawiono 136 tytułów wykonawczych. Skierowano 15 zapytań do Urzędu Skarbowego w sprawie 

realizacji tytułów wykonawczych. 

 

Podatek leśny 

Zaplanowano dochody w wysokości 435.566,00 zł, w tym: 

- od osób prawnych 426.566,00 zł, 

- od osób fizycznych 9.000,00 zł. 

Realizacja dochodów 211.120,33  zł, tj. 48,47 %, w tym: 

 - od osób prawnych 205.408,57 zł, tj. 48,15 % planu, 

- od osób fizycznych 5.711,76 zł, tj. 63,46 % planu. 

 

Podatek leśny od osób prawnych 

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiły        

594,05 zł, natomiast nadpłaty 39,84 zł.  

Podatek leśny od osób fizycznych 

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiły    

2.307,33 zł.  

 

Podatek od środków transportowych 

Plan na 2014 rok wynosił 380.000,00 zł, w tym: 

 - od osób prawnych 80.000,00 zł, 

- od osób fizycznych 300.000,00 zł. 

Wykonanie wynosi 222.600,31 zł, tj. 58,58 %, w tym: 

 - od osób prawnych 46.741,00 zł, tj. 58,43 % planu, 

- od osób fizycznych 175.859,31 zł, tj. 58,62 % planu. 
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Podatek od środków transportowych od osób prawnych 

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 37.833,10 zł. Skutki wydanych decyzji  

w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 21.072,00 zł. Zaległości na 

dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły 2.269,00 zł, a nadpłaty 26,70 zł. Celem wyegzekwowania 

należności wystawiono 1 upomnienie. 

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 154.724,69 zł. Skutki wydanych decyzji  

w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 10.425,00 zł. Zaległości na 

dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiły 54.596,40 zł.  

Celem wyegzekwowania należności wystawiono 15 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych. 

Skierowano 2 zapytania do urzędu Skarbowego w sprawie realizacji tytułów wykonawczych. 

 

Wpływy z karty podatkowej 

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Czarnkowie. Zaplanowano dochody  

w kwocie 49.000,00 zł. Wykonano dochody na kwotę 12.123,04 zł,  tj. 24,74 % planu. Zaległości na 

dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiły  48.835,47 zł, a nadpłaty 0,04 zł. 

 

Podatek od spadków i darowizn  

Dochody zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 35.109,50 zł,  

tj. 117,03 % planu. Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiły 22.343,90 zł. Dochody 

realizowane są przez Urzędy Skarbowe. 

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Dochody z podatku od osób prawnych zaplanowane na kwotę 2.000,00 zł zrealizowane zostały  

w kwocie 5.306,00 zł, tj. 265,30 % planu. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z 

różnych stron Polski.  

Zaplanowane dochody z podatku od osób fizycznych w kwocie 670.000,00 zł zrealizowano  

w wysokości 258.198,32 zł, tj. 38,54 %. Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiły 355,00 zł. 

 

Opłaty lokalne i inne opłaty pobierane na podstawie ustaw 

- opłata skarbowa – plan 160.000,00 zł, wykonanie 77.497,84 zł, tj. 48,44 % planu, 

- opłata targowa – plan 140.000,00 zł, wykonanie 68.576,00 zł, tj. 48,98 % planu, 

- opłaty planistyczne i adiacenckie – plan 65.000,00 zł, wykonanie 12.104,80 zł, tj. 18,62 % planu,  

w tym: opłata planistyczna 600,00 zł, opłata adiacencka 11.504,80 zł, zaległości z tytułu opłaty 

adiacenckiej na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą 8.119,90 zł, 

- opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 208.772,00 zł, wykonanie 186.268,02 zł, tj. 89,22 % planu, 

zaległości na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą 1.685,25 zł, 

- opłata eksploatacyjna  - plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.846,53 zł, tj. 65,64 % planu, 

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 402.000,00 zł, wykonanie 

306.394,22 zł, tj. 76,22 % planu, 



 8 

- opłata od posiadania psów – plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.210,00 zł, tj. 60,08 % planu, zaległości 

wynoszą 4.567,80 zł, nadpłaty 6,00 zł (termin płatności minął 30 czerwca, upomnienia będą 

wystawiane w II półroczu), 

- opłata za odbiór odpadów komunalnych – plan 2.800.000,00 zł, realizacja 1.416.468,22 zł,  

tj. 50,59 % planu, zaległości na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą 168.064,81 zł, nadpłaty  

83.030,60 zł,   

- odsetki od opłat lokalnych i innych opłat – plan 8.234,00 zł, realizacja 5.202,23 zł. 

 

Odsetki od podatków i opłat lokalnych  

Zaplanowano dochody w wysokości 103.000,00 zł, w tym: 

- od osób prawnych 18.000,00 zł, 

- od osób fizycznych 85.000,00 zł,  

Dochody zrealizowano w kwocie 34.591,11 zł, tj. 33,58 % planu, w tym: 

- od osób prawnych 5.144,40 zł, 

- od osób fizycznych 29.446,71 zł.  

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

5.507,00 zł, w tym: odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty 5.507,00 zł (w tym: osoby prawne  

2.677,00 zł, osoby fizyczne 2.830,00 zł). 

 

Dochody z majątku gminy 

 Plan dochodów w wysokości 5.323.174,00 zł (dział 010 rozdział 01095, dział 700 rozdział 

70005) zrealizowano w I półroczu 2014 roku w kwocie 4.102.814,45 zł, tj. 77,07 % planu, w tym:  

I. dochody bieżące  - plan w kwocie 2.513.000,00 zł, realizacja 1.515.098,81 zł, w tym: 

1) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 150.778,04 zł, 

2) pozostałe dochody (zwrot opłaty sądowej)  - 6.730,41 zł, 

3) odsetki – 25.989,62 zł, 

4) dzierżawa gruntów i lokali – 1.331.600,74 zł, w tym: 

a) czynsz za mieszkania komunalne 1.089.546,21 zł, 

b) dzierżawa gruntów rolnych 134.972,38 zł, 

c) dzierżawa obwodów łowieckich 5.973,12 zł, 

d) dzierżawa pozostałych gruntów 37.877,19 zł, 

e) dzierżawa lokali 6.248,20 zł, 

f) dochody z reklam 4.861,36 zł, 

g) wynajem sal wiejskich 4.194,71 zł, 

h) wynajem sal przedszkolnych 38.486,29 zł, 

i) pozostałe 6.185,87 zł, 

j) rezerwacja miejsc na targowisku 3.255,41 zł. 

 

II. dochody majątkowe – plan w kwocie 2.810.174,00 zł , realizacja 2.587.715,64 zł, tym: 

1) sprzedaż składników majątkowych – 2.375.572,83 zł, w tym: 

a) sprzedaż lokali użytkowych 413.539,88 zł, 

b) sprzedaż lokali mieszkalnych 361.419,66 zł, 



 9 

c) sprzedaż działek budowlanych 1.394.493,29 zł, 

d) sprzedaż gruntów rolnych 206.120,00 zł, 

2) przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności – 195.088,68 zł, 

3) pozostała służebność – 17.054,13 zł. 

 

Zaległości z tytułu dochodów z majątku gminy wymagalne na dzień 30 czerwca 2014 roku 

wynoszą 2.569.095,50 zł, w tym: 

1) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów 100.096,68 zł, 

2) dzierżawa składników majątku 19.983,44 zł,  

3) dzierżawa gruntów rolnych 44.663,82 zł, 

4) czynsz za mieszkania komunalne 2.319.510,68 zł, 

5) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 

własności 25.787,72 zł, 

6) sprzedaż składników majątku 9.521,45 zł,  

7) sprzedaż gruntów rolnych 49.007,12 zł, 

8) rezerwacja miejsc na targowisku – 524,59 zł. 

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 7.065,29 zł, w tym: 

1) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów – 36,90 zł, 

2) dzierżawa składników majątku – 137,21 zł,  

3) dzierżawa gruntów rolnych – 92,32 zł, 

4) czynsz za mieszkania komunalne – 6.498,86 zł, 

5) rezerwacja miejsc na targowisku – 300,00 zł. 

 

Celem wyegzekwowania należności: 

1) z tytułu dzierżawy składników majątku - wystawiono 74 wezwania do zapłaty, skierowano do sądu  

6 spraw na kwotę 6.636,89 zł, 

2) z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu wystawiono 90 wezwań do zapłaty, 

skierowano do sądu 2 sprawy na kwotę 5.250,51 zł, wydano 1 zgodę na rozłożenie na raty opłaty 

rocznej w kwocie 1.163,86 zł,  

3)  z tytułu sprzedaży składników majątku wystawiono 5 wezwań do zapłaty, wydano 1 zgodę na 

odroczenie terminu płatności z tytułu sprzedaży w kwocie 5.850,12 zł, 

4) z tytułu czynszu wysłano 379 wezwań do zapłaty, skierowano do sądu 12 pozwów o zapłatę, 

15 wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. 

 

Pozostałe dochody własne 

- dochody administracyjne (rozdział 75023) – 12.546,34 zł, 

- informacja adresowa – 23,25 zł,  

- mandaty  – 1.350,00 zł,   

- odsetki od rachunku bankowego – 4.527,42 zł, 

- zwrot niewykorzystanych środków wydatków niewygasających (dochód majątkowy) – 200,50 zł, 

- dochody w szkołach podstawowych 126.655,12 zł, w tym: 126.470,36 zł pozostałe dochody,  

484,76 zł pozostałe odsetki,   
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- dochody w przedszkolach publicznych 405.507,43 zł, w tym: 401.746,22 zł opłata stała oraz  

za wyżywienie (zaległości wynoszą 790,50 zł), 368,23 pozostałe odsetki (zaległości wynoszą  

135,74 zł), pozostałe dochody 3.392,98 zł, 

- refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka, na utrzymanie dzieci, pochodzących  

z gminy Człopa i gminy Wałcz, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Trzciance -

2.743,16 zł  

- dochody w gimnazjach – pozostałe odsetki 283,50 zł, 

- dochody z tytułu opłaty za żłobek – 37.179,13 zł, 

- pozostałe odsetki i pozostałe dochody z tytułu prowadzenia żłobka – 41,83 zł, 

- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 36.931,00 zł, 

- wpływy z odpłatności za pobyt osób z gminy Trzcianka w domach pomocy społecznej – 3.365,38 zł, 

- wpływy z usług za wyżywienie – MGOPS – 186.660,87  zł, 

- dochody pozyskane przez MGOPS (rozdział 85219) – 4.897,70 zł (w tym: 2.636,88 zł wynajem 

pomieszczeń, 2.151,82  zł pozostałe odsetki, 109,00 zł pozostałe dochody), 

- wpłaty za przyłącza wodociągowe – 600,00 zł, 

- gospodarka odpadami (kary) – 400,00 zł, 

- dywidenda od Spółki „KOMBUD” – 6.000,00 zł, 

-  zwrot odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 200,64 zł, 

- opłata z tytułu zajęcia terenu na cmentarzu komunalnym (miejsca pokładne i ich rezerwacja)– 

111.833,33 zł,  

- opłata produktowa – 3.983,58 zł, 

- opłaty za korzystanie ze środowiska 184.225,45 zł, 

- zwrot niewykorzystanej dotacji na sport – 347,38 zł ( w tym: TSD Sport – 334,00 zł, UKS Forma – 

8,85 zł, UKS Dysk – 4,53 zł). 

 

Udziały w podatkach państwowych 

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

zawiadomieniem Ministra Finansów w wysokości 12.085.608,00 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi  

5.353.342,00 zł, tj. 44,30 % planowanej kwoty. 

 Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości                  

750.000,00 zł. W trakcie pierwszego półrocza zwiększono plan do kwoty 820.000,00 zł. Wykonanie za 

pierwsze półrocze wynosi 329.735,02 zł, tj. 40,21 % planowanej kwoty.  

 

Subwencje 

Plan subwencji przyjęto do budżetu gminy Trzcianka zgodnie z zawiadomieniem Ministra 

Finansów. Plan początkowy wynosił 21.627.642,00 zł. Na podstawie otrzymanego w analizowanym 

okresie zawiadomienia od Ministra Finansów zwiększono plan subwencji do kwoty 21.687.255 zł.  

W I półroczu zrealizowano wpływy w wysokości  12.752.448,00 zł, tj.  58,80 %, w tym:  
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 nazwa plan plan po 
zmianach 

wykonanie % 

I. Część wyrównawcza  4.379.720,00 4.379.720,00 2.189.862,00 50,00 

II. Część oświatowa 16.483.486,00 16.543.099,00 10.180.368,00 61,54 

III.  Część równoważąca 764.436,00 764.436,00 382.218,00 50,00 

 razem 21.627.642,00 21.687.255,00 12.752.448,00 58,80 

 

Dotacje otrzymywane 

W pierwszym półroczu 2014 roku gmina Trzcianka otrzymała dotacje:  

III. Dotacje na zadania zlecone 

Lp. Nazwa zadania 
plan 

początkowy 
plan po 

zmianach  
wykonanie  % 

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

0,00 370.694,94 370.694,94 100,00 

2. 
Urzędy wojewódzkie  
(dział 750, rozdział 75011)  

161.298,00 161.298,00 78.300,00 48,54 

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

4.070,00 4.070,00 2.034,00 49,98 

4. 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 
(dział 751, rozdział 75109) 

0,00 59.840,00 59.840,00 100,00 

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia  
z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 
(dział 852, rozdział 85212) 

6.938.918,00 6.920.918,00 3.624.700,00 52,37 

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne  
(dział 852, rozdział 85213) 

44.176,00 62.176,00 17.526,00 28,19 

7. Dodatki mieszkaniowe 
(dział 852 rozdział 85215) 

0,00 45.107,00 45.107,00 100,00 

8. Ośrodki pomocy społecznej            
(dział 852, rozdział 85219) 

0,00 8.000,00 8.000,00 100,00 

9. Pozostała działalność 
(dział 852, rozdział 85295) 

0,00 162.836,00 94.910,00 58,29 

razem 7.148.462,00 7.794.939,94 4.301.111,94 55,18 
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II. Dotacje na zadania własne 

lp. nazwa zadania 
plan 

początkowy 
plan po 

zmianach  
wykonanie  % 

1. 
Przedszkola  
(dział 801, rozdział 80104) 

0,00 1.124.620,00 562.312,00 50,00 

2. 
Wspieranie rodziny 
(dział 852, rozdział 85206) 

0,00 20.279,00 20.279,00 100,00 

3. 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej 
(dział 852, rozdział 85213) 

59.825,00 59.825,00 30.400,00 50,81 

4. 
Zasiłki i pomoc w naturze                 
(dział 852, rozdział 85214) 

848.410,00 1.210.000,00 1.080.000,00 89,26 

5. 
Zasiłki stałe 
(dział 852, rozdział 85216) 

549.064,00 549.064,00 371.000,00 67,57 

6. Utrzymanie MGOPS                         
(dział 852, rozdział 85219) 

485.574,00 456.384,00 261.450,00 57,29 

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

0,00 548.400,00 391.700,00 71,43 

8. Stypendia o charakterze socjalnym 
(dział 854, rozdział 85415) 

0,00 137.000,00 137.000,00 100,00 

razem 1.942.873,00 4.105.572,00 2.854.141,00 69,52 

 

III. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień 

lp. nazwa zadania 
plan 

początkowy 
plan po 

zmianach  
wykonanie  % 

„Szkoły podstawowe” i „Gimnazja”     

 
Zorganizowanie nauki religii                     
w Kościele Zielonoświątkowym – 
porozumienie z gminą Czarnków 

6.494,00 6.494,00 3.301,32 75,63 

 Biblioteki – porozumienie z Powiatem 
Czarnkowsko – Trzcianeckim 

    

 

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

0,00 60.000,00 30.000,00 50,00 

razem 6.494,00 66.494,00 33.301,32 50,08 

 


