
 

 Plan dochod·w budŨetowych gminy Strzelin na 2008 wyni·sğ po zmianach 

51.848. 819, 23 zğ. Wykonanie tych dochod·w za rok 2008 r. uksztağtowağo siň na 

poziomie 53.007.867,22  zğ, co stanowi 102,2  % wykonania . Strukturň wykonania 

prognozowanych dochod·w budŨetu gminy za rok  2008 przedstawia poniŨsze 

zestawienie:  

 

Lp.  

 

ťr·dğa dochod·w 

Plan po zmianach 

na 2008 roku.  

 

Wykonanie          

za rok 2008  

 

 

% wyk .  

 

Stru

ktur

a 

1  Dochody bieŨŃce: 47. 966 .309, 2 3  50 .382 .410,5 4  105,0  9 5 ,

0  

 w tym:      

 Podatki i opğaty 15.325.988,00  16.930.771,37  110,5  31,9  

 Udziağy w podatkach 
stanowiŃcych doch·d 
budŨetu paŒstwa 

 
 
        9.457.637,00  

 
 

       10.635.887,90  

 
 

   112,5  

 
 

20,1  

  
Dochody z majŃtku gminy 

 
1.644.717,00  

 
1.345.323,83  

 
81,8  

 
   2, 5 

 Dochody gminnych 
jednostek budŨetowych 

 
      2.840.340,00  

 
      2.797.120,09  

 
     44,1  

 
5,3  

 Pozostağe dochody 108.267,00  384.480,85  354,2  0,7  

 

 

Subwencje z budŨetu 
paŒstwa 

 
9. 984.988 ,00  

 
9.984.988,00  

 
100,0  

18,8  

 DOTACJE CELOWE,           
w tym:  

 
8.604.372,23  

 
8.304.838,5  

 
96,5  

 
15,7  

 Dotacje rozwojowe  262.541,00  169.585,88  84,6  0,3  

 

 

Dotacje celowe na zadania 
zlecone  

 
6.782.523,23  

 
6.772.757,72  

 
99,9  

 
12,8  

 Dotacje celowe na zadania 
realizowane na podstawie 

porozumieŒ 

              
 

             5.500,00  

 
 

             5.500,00  

 
 

   100,0  

 

 

 

 

Dotacje celowe z budŨetu 
paŒstwa na zadania 
wğasne 

 
 

1.5 10 .681 ,00  

 
 

    1.314.267,90  

 
 

87,0  

 
 

2,5  

 

 

 

 
Dotacje z funduszy 
celowych  

 
 

36.400,00  

 
 

36.000,00  

 
98,9  

 

 
0,1  

 

 Dotacje celowe na pomoc 
finansowŃ udzielana 
miňdzy jst 

 
 

    6.727,00  

 
 

6.727,00  

 
 

100,0  

 

2  Dochody majŃtkowe  
3.882.510,00  

 
2.625.456,68  

 
67,6  

 
5,0  

 w tym:      

 Dochody z majŃtku gminy  
1.820.000,00  

 
1.402.122,09  

 
77,0  

2,6  

 Dotacje celowe na 
dofinansowanie inwestycji  

 
 

1. 320 .777 ,00  

 
 

831.531,40  

 
 

63,0  

 
 

1,7  

 

 

 

środki finansowe na 
zadania inwestycyjne  

 
 

741.733,00  

 
 

      391.803,19  

 
 

52,8  

 
 

0,7  
 

 Dochody og·ğem: 51.84 8 .819,23  53.007.867,22  102,2   100  

 

 



Dochody bieŨŃce w strukturze dochod·w og·ğem stanowiŃ 95,0  %, zostağy wykonane 

w ğŃcznej wysokoŜci 50.382.410,54 zğ, tj. na poziomie 105,0 % planu. W ramach 

dochod·w bieŨŃcych klasyfikowane sŃ dochody z podatk·w i opğat, udziağ·w w podatkach 

stanowiŃcych doch·d budŨetu paŒstwa, dochody z majŃtku gminy, dochody od jednostek 

budŨetowych oraz pozostağe dochody, subwencja og·lna z budŨetu paŒstwa, dotacje 

celowe z budŨetu paŒstwa i funduszy celowych na zadania bieŨŃce. 

     Dochody z podatk·w i opğat  sŃ najwiňkszym Ŧr·dğem dochod·w og·ğem budŨetu 

gminy Strzelin i dochod·w bieŨŃcych. W strukturze dochod·w og·ğem stanowiŃ 31,9 

%,wykonane zostağy  w wysokoŜci  16.930.771,37 zğ, tj.110,5% planu rocznego. Wiňksze 

wpğywy, w stosunku do zağoŨonego planu, uzyskano z podatk·w: od nieruchomoŜci ï 

108,8 %, rolnego ï 103,4 %, leŜnego ï 103,8 %, od Ŝrodk·w transportu ï 150,9 %, od 

spadk·w i darowizn ï 173,1%, od posiadania ps·w -  151,0 %,wpğyw·w z: opğaty 

skarbowej ï 136,1 %, opğaty targowej ï 115,4 %,  opğat za wydawanie zezwoleŒ na 

sprzedaŨ alkoholu ï 117,8 %, od czynnoŜci cywilno-prawnych ï 131,6 %, odsetek od 

nieterminowych wpğat z tytuğu podatk·w i opğat ï 105,0 % i  opğaty produktowej ï 

118,7 %. Natomiast niŨsze wpğywy uzyskano z: podatku od dziağalnoŜci gospodarczej 

os·b fizycznych, opğacanego w formie karty podatkowej ï 95,1 %, opğaty eksploatacyjnej 

ï 95, 4 %, wpğyw·w z  opğaty planistycznej ï 17,1%   oraz rekompensaty utraconych 

dochod·w w podatkach i opğatach lokalnych ï 67,5%.  Na wiňksze wykonanie, w stosunku 

do zağoŨonego roku planu dochod·w, w podatkach: od nieruchomoŜci, rolnym, leŜnym 

miağa skuteczna egzekucja zalegğoŜci podatkowych przez Urzňdy Skarbowe.  NiŨsze 

wykonanie planu dochod·w w opğacie planistycznej  w stosunku do zağoŨonego  planu na 

rok 2008 spowodowane byğo wydaniem decyzji w II p·ğroczu 2008 roku, kt·re 

uprawomocniğy siň w styczniu 2009 roku oraz zğoŨeniem odwoğaŒ od decyzji. 

Podatek od nieruchomoŜci  zaplanowany w kwocie 9 .499.400 zğ, w roku 2008   zostağ 

wykonany w kwocie 10.332.642,11  zğ, to jest 108,8 % planu. WielkoŜĺ poboru w/w 

podatku w ciŃgu roku uzaleŨniona jest od sytuacji podmiot·w pğacŃcych ten podatek.           

W okresie sprawozdawczym zğoŨono podania o umorzenie i odroczenie  w/w podatku. 

UznajŃc trudnŃ sytuacjň finansowŃ niekt·rych os·b fizycznych oraz podmiot·w 

gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski wydano:  

 dla os·b fizycznych -  49  decyzje na umorzenie podatku na kwotň 42.213,10  

 dla os·b prawnych ï3 decyzje  na odroczenie tego podatku na kwotň 143.478,00 

zğ, oraz  4 decyzje na umorzenie na kwotň 359.186,00 zğ. 

W celu ŜciŃgniňcia zalegğoŜci podejmowano nastňpujŃce dziağania: wystawiono 139  

tytuğ·w wykonawczych, a takŨe wysğano 1614  upomnieŒ. Pomimo prowadzonego 

postňpowania windykacyjnego wobec podatnik·w podatku od nieruchomoŜci, stan 

zalegğoŜci na koniec 2008 roku wynosi ğŃcznie 1.544.666,64  zğ i posiada je 415  

podatnik·w, w tym: 

 52    podatnik·w pğacŃcych podatek od os·b prawnych 

 363 osoby  fizyczn e. 

Podatek rolny  zaplanowany w ğŃcznej kwocie 2.370.000 zğ, zostağ w roku 2008  

wykonany w wysokoŜci 2.450.297,65  zğ, tj. 103,4 % planu.  ZalegğoŜci w tym podatku 

posiada  8 os·b prawnych na kwotň 7.760,90 zğ oraz  362 osoby  fizyczn e  na kwotň 

312 .59 8,26 zğ. W okresie sprawozdawczym zğoŨono 72  wniosk i, w tym 31   wniosk·w                

o umorzenie  i  41wniosk·w o odroczenie. UznajŃc trudnŃ sytuacjň podatnik·w tego 

podatku:  



 umorzono  22  podatnikom podatku rolnego, bňdŃcych osobami fizycznymi 

zalegğoŜci w wysokoŜci 7.408,07  zğ oraz 1 osobie prawnej na kwotň 391,20 zğ, 

 udzielono ulg 11 82  podatnikom podatku rolnego  na podstawie uchwağy Rady 

Miejskiej Nr XV/118/07 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zastosowania 

ulgi w podatku rolnym na  rok 2008 w kwocie 139.865,00 zğ  w tym: 1 1 osob om  

prawn ym   w wysokoŜci 1.070 ,00 zğ oraz 1171   osobom fizycznym w wysokoŜci  

138.795 ,00 zğ, 

 w trakcie roku odroczono podatek rolny w wysokoŜci 52.271,77 zğ, w tym:  

15 osobom fizycznym  na kwotň 27.576,77 zğ i 1 osobie prawnej na kwotň 

24.695,00 zğ. 

Prowadzona jest bieŨŃca windykacja zadğuŨeŒ. W celu likwidacji  zalegğoŜci wystawiono 

2019  upomnieŒ, w tym: dla os·b fizycznych ï 2019 oraz  tytuğy  wykonawcz e dla 382 

os·b fizycznych .  

Podate k leŜny : dochody z tego podatku szacowan e na kwotň 20.310 zğ, w 2008 roku 

zostağy zrealizowan e w wysokoŜci 21.091,51  zğ, tj. 103,8 %  planu. ZalegğoŜci w tym 

podatku wynoszŃ  453 ,97  zğ. Dla  2 os·b fizycznych wydano decyzje  ustalajŃce ten 

podatek oraz 110 osobom fizycznym ustalono podatek leŜny w ğŃcznym zobowiŃzaniu 

pieniňŨnym,  8 os·b prawnych  zğoŨyğo deklaracje na podatek leŜny. 

Podatek od Ŝrodk·w transportowych  zaplanowany w kwocie 345.000 zğ, zostağ 

wykonany w kwocie 520.720,90  zğ, to jest 150,9 %  planu rocznego. ZalegğoŜci w tym 

podatku wynoszŃ 168.898,73 zğ. W celu zwiňkszenia ŜciŃgalnoŜci podatku od Ŝrodk·w 

transportowych wystawiono 19 tytuğ·w wykonawcz ych  oraz 88  upomnieŒ.  

Podatek opğacany w formie karty podatkowej -  wpğywy z tego podatku, z tytuğu 

opodatkowania dziağalnoŜci gospodarczej w formie karty podatkowej, wyniosğy 62.770,14  

zğ, tj. 95,1  % planu rocznego. Podatek ten jest egzekwowany przez UrzŃd Skarbowy w 

Strzelinie.  

Podatek od spadk·w i darowizn zaplanowany na rok 2008 w wysokoŜci 85.000zğ 

zostağ wykonany w wysokoŜci 147.166,96 zğ, tj. 173,1% planu rocznego. Podatek ten jest 

realizowany przez UrzŃd Skarbowy w Strzelinie. 

Opğata od posiadania ps·w: wpğywy z tej  opğaty wyniosğy 33. 215,9 0 zğ, co oznacza 

wykonanie planu  na poziomie 151,0  %.  ZalegğoŜci na dzieŒ 31 grudnia 2008 roku 

wynoszŃ 21.884,30  zğ i posiada je 232 podatnik·w, bňdŃcych osobami fizycznymi.  W 

stosunku do os·b zalegajŃcych wystawiono 484  upomnienia  oraz 43 tytuğy wykonawcze.  

Opğata produktowa wykonana zostağa w wysokoŜci 11.865,32  zğ, tj. 118,7  % planu.  

Opğata produktowa pobierana  jest na podstawie ustawy z dnia 21 maja 2001 roku               

o obowiŃzkach przedsiňbiorc·w w zakresie gospodarowania niekt·rymi odpadami oraz             

o opğacie produktowej i  depozytowej.  

Opğata skarbowa : wpğywy z opğaty skarbowej zostağy wykonane w wysokoŜci 

571.806,50  zğ, tj. 136,1  % planu rocznego. Wykonanie wyŨsze, niŨ ustalony plan na 2008 

rok, jest miňdzy innymi, wynikiem, duŨego zainteresowania nabywaniem grunt·w                   

i dziağek budowlanych, dlatego teŨ wydano wiňcej wypis·w z planu zagospodarowanie 

przestrzennego, za kt·re pobierana jest opğata skarbowa. 



Opğata targowa: Wpğywy z opğaty targowej w 2008 roku  zostağy wykonane w wysokoŜci 

201.901,00  zğ, co stanowi 115,4  % planu. Inkasentem opğaty targowej jest zarzŃdca 

targowiska ï Centrum Usğug Komunalnych i Technicznych  w Strzelinie. 

Opğata eksploatacyjna wynikajŃca z prawa g·rniczego, opğacana przez podmioty 

gospodarcze, wydobywajŃce kopaliny na terenie gminy, z ostağa wykonana  w wysokoŜci 

723.874,88 zğ, co stanowi 95,4% rocznego planu. Opğata eksploatacyjna jest  wpğacana 

przez: Kruszywa Strzelin sp. z o.o., POL -SKAL Gňsiniec, Kopalniň Granitu w Mikoszowie 

sp. z o. o , PHPò Przew·zò H. Kudğa, Kopalnia Granitu ĂMikosz·w-WieŜò B. Badecki. 

Opğata za zezwolenie na sprzedaŨ alkoholu: wpğywy opğat za wydawanie zezwoleŒ na 

sprzedaŨ alkoholu w ciŃgu roku 2008 zostağy  wykonane w wysokoŜci 412.299,60  zğ, co 

stanowi 117,8 % planu rocznego. Dochody te sŃ wyŨsze od planu rocznego, gdyŨ opğata 

pobierana jest w trzech ratach w ciŃgu roku: I ï do dnia 31 stycznia, II ï do dnia 31 

maja, III ï do dnia 30 wrzeŜnia. W wielu przypadkach w/w opğata jest regulowana do 

dnia 31 maja roku  budŨetowego ï jednorazowo, za okres cağego roku. Nie bez znaczenia 

na wysokoŜĺ tej opğaty jest teŨ uruchamianie nowych punkt·w gastronomicznych                    

i handlowych, co skutkuje wyŨszymi wpğywami  do budŨetu gminy. 

Podatek od czynnoŜci cywilno- prawnych : w okresie sprawozdawczym uzyskano             

z podatku od czynnoŜci cywilno-prawnych dochody w wysokoŜci 1.159.821,26  zğ, 

tj. 131,6 % rocznego planu. Podatek  ten  pobierajŃ Urzňdy Skarbowe . 

Rekompensaty utraconych dochod·w -  w roku 2008  z tytuğu rekompensaty 

utraconych dochod·w wpğynňğa z PFRON-u kwota 21.933,00 zğ, co stanowi  67, 5% 

rocznego planu. Rekompensata przysğuguje gminie za utracony podatek od 

nieruchomoŜci od zakğad·w pracy chronionej, tj. od Sp·ğdzielni Pracy Odra w Strzelinie 

oraz Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie. 

Odsetki od nieterminowych wpğat podatk·w z tytuğu podatk·w i opğat :                    

w okresie sprawozdawczym uzyskano wpğywy z tytuğu odsetek w wysokoŜci  241.421,62  

zğ, realizujŃc tym samym zaplanowane dochody w 105,0  %. WysokoŜĺ dochod·w z tytuğu 

odsetek zaleŨna jest od terminowoŜci regulowania naleŨnoŜci wobec gminy. W ciŃgu roku  

umorzono 21  podatnikom odsetki w kwocie  22.430,80 zğ w tym: 2 osob om  prawn ym  i 15  

osobom fizycznym.  5 podatnikom o droczono odsetki w kwocie  11.710,00 zğ. 

Wpğywy  z r·Ũnych opğat: w roku 2008 z tytuğu zwrotu koszt·w upomnieŒ wpğynňğa 

kwota 7.513,02 zğ. 

Udziağy w podatkach stanowiŃcych doch·d budŨetu paŒstwa  ï                                

w strukturze  dochod·w og·ğem stanowiŃ 20,1  %, zostağy wykonane w wysokoŜci 

10.635.887,90  zğ, tj.112,5 % planu rocznego. Na poszczeg·lne udziağy przypadajŃ kwoty: 

 w podatku dochodowym od os·b fizycznych przekazywane przez Ministra 

Finans·w  9.713.289,00  zğ,tj.110,9  %planu,  

 w podatku dochodowym od os·b prawnych, przekazywane przez Urzňdy 

Skarbowe 922.598,90   zğ,tj.131,8 % planu.  

WielkoŜĺ wpğyw·w z tytuğu udziağu w podatku dochodowym od os·b fizycznych zostağa 

oszacowana przez Ministerstwo Finans·w  i jest uzaleŨniona od iloŜci os·b zamieszkağych 

na terenie Gminy Strzelin.  



Dochody z majŃtku gminy ï w strukturze dochod·w og·ğem stanowiŃ 2,5 %.  W skğad 

tych dochod·w wchodzŃ dochody z wieczystego uŨytkowania, dochody z dzierŨawy i 

najmu skğadnik·w majŃtku gminy. 

 W okresie sprawozda wczym  wpğywy z majŃtku gminy  zostağy wykonane w 

wysokoŜci 1.345.323,83  zğ, co stanowi realizacjň planu w 81,8  %. NiŨsze 

wykonanie tych dochod·w w por·wnaniu do planu rocznego  wynika z niŨszych 

wpğyw·w  z najmu i dzierŨawy skğadnik·w  majŃtku gminy. Docho dy te w okresie 

sprawozdawczym byğy realizowane przez nastňpujŃce jednostki: UrzŃd Miasta i 

Gminy  -  257.498 ,67  zğ, Administracjň  Budynk·w i Lokali -924.228,44 zğ, Zesp·ğ 

OŜwiaty Gminnej -   4.511, 36 zğ, Centrum Usğug Komunalnych i Technicznych ï 

132.528, 96 zğ i OŜrodek Sportu i Rekreacji ï 26.556,40 zğ. 

 

Dochody gminnych jednostek budŨetowych ï w strukturze dochod·w og·ğem  

stanowiŃ 5,3%, zostağy wykonane w wysokoŜci 2.797.120,09  zğ, co stanowi realizacjň 

planu w 98,5  %, z tego  z tytuğu: 

 z tytuğu opğat cmentarnych, pobieranych przez Centrum Usğug Komunalnych                     

i Technicznych  uzyskano dochody w wysokoŜci 44.873,0 zğ, tj. 97,6 % zağoŨonego 

planu,  

 Ŝwiadczonych usğug przez Centrum Usğug Komunalnych i Technicznych ï 

1.664.319 ,67  zğ,tj.95,0 % planu,  

 wpğyw·w uzyskanych przez UrzŃd Miasta i Gminy ï 1.240 zğ, 

 usğug  Ŝwiadczonych przez Administracjň Budynkami i Lokalami ï 701.646,33  

zğ,tj.111,1% planu,  

 opğaty za rozszerzonŃ opiekň w   Przedszkolu Miejskim w Strzelinie ï 126.479,52  

zğ, tj. 112,0 % planu. Realizacja tych opğat uzaleŨniona jest od liczby dzieci 

uczňszczajŃcych do Przedszkola Miejskiego,  

 opğaty za usğugi opiekuŒcze  pobierane przez Gminny OŜrodek Pomocy Spoğecznej 

w Strzelinie ï 46.428,47  zğ,tj.125,5  % planu. WielkoŜĺ tych opğat jest zaleŨna od 

wielkoŜci osiŃganych dochod·w od podopiecznych i iloŜci os·b korzystajŃcych z 

tego typu usğug, 

 usğug Ŝwiadczonych przez OŜrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie   ï   212.133,10  

zğ,tj.81,3% planu . 

Pozostağe dochody ï szacowane na kwotň 108.267 zğ, zostağy wykonane w wysokoŜci 

383.480,85  zğ, co stanowi realizacjň planu w 354,2  %, w tym z tytuğu: 

 mandat·w nakğadanych przez StraŨ MiejskŃ ï 28.883,70  zğ, tj. 240,7 %,  

 odsetek od Ŝrodk·w finansowych na rachunkach bankowych ï256.829,28  zğ, tj. 

733,8 % planu,  

 usğug ZOG-u ï 21,453,56  zğ, tj.169,9  % planu,  

 wpğywy z rozliczeŒ dotacji z lat ubiegğych, darowizny, za zajňcia pasa drogowego ï 

48. 426 ,36  zğ, tj. 105 ,3 % planu,  

 realizacji zadaŒ z zakresu administracji paŒstwowej ï 21.047,15  zğ, tj. 1275 ,6 % 

planu,  

 wpğyw·w z r·Ũnych rozliczeŒ OSiR-u ï 6.840,80 zğ, tj.684,1 %. 

Dochody te zaleŨne sŃ od zdarzeŒ i decyzji  wystňpujŃcych w trakcie realizacji budŨetu. 

W okresie sprawozda wczym  w gminie Strzelin udzielono ulgi w podatkach i opğatach 

lokalnych og·ğem w wysokoŜci 2 .0 33 .904 ,7 3  zğ. 




