
INFORMACJA  Z  WYKONANIA  DOCHODÓW  ZA I PÓŁROCZE  2017 ROKU 

� Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi        125.270.894,64 złotych 

� Wykonanie dochodów ogółem wyniosło  52,4%       65.643.474,24 złotych  

� Plan dochodów majątkowych wynosi 10.775.019 złotych, a wykonanie 3.374.564,28 

złotych –tj. 31,32% planu. 

� W planie dochodów majątkowych wyszczególnia się : 

o dotacje i inne środków na zadania inwestycyjne w wysokości 7.021.013 złotych, 

wykonane w kwocie 3.210.571,11 złotych,

o wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wysokości 38.006 złotych, 

wykonane w kwocie 55.739 złotych, 

o dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  i sprzedaży składników 

majątkowych zaplanowane w wysokości 3.716.000 złotych, wykonano 108.254,17   

złote. 

�  Plan dochodów bieżących wynosi 114.495.875,64 złotych,wykonane wynosi 

62.268.909,96 złotych tj. 54,4% planu.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 52,4%. Wykonanie dochodów majątkowych 

jak i również bieżących jest na dobrym poziomie. Ogłoszono przetarg na sprzedaż 5 działek 

budowlanych przy ul.Spacerowej w Kątach Wr, ale nikt nie przystąpił do przetargu. Następny 

przetarg odbędzie się w sierpniu. Sprzedano nieruchomość w Kamionnej dz. nr 195/2 o pow. 

0,2130 ha za cenę 46 644 zł brutto. Wpłynęła kwota 54.620 zł tytułem spłaty rat za zakup 

nieruchomości w Smolcu oraz inne drobne dosprzedaże nieruchomości gruntowych na kwotę 

4.909 zł. Ze sprzedaży uzyskano dochód w kwocie 106.174 zł.

W I półroczu nie otrzymano dotacji na zadania inwestycyjne zarówno krajowe jak i pochodzące 

z UE, gdyż te zadania są w trakcie realizacji. Po ich zakończeniu nastąpi wypłata przyznanych 

środków. Dochody bieżące osiągnięto w wysokości nieco ponad 54% zakładanego planu. Na 

dobrym poziomie jest wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez 

gminę , oraz pozostałych dochodów. Znacznie przekroczony procentowo jest plan w dochodach 

z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 76%. Również został wykonany w prawie 

100% roczny plan z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Niewiele jest jeszcze 

wpływów z podatku od spadków i darowizn , ale ponad 60% są wpływy z  opłaty skarbowej. 

Udziały w podatku od osób fizycznych MF zrealizował w nieco ponad 45% planu. Wpłynęły 

darowizny w wysokości 764.384 złotych. Kary za nieterminowe wykonanie robót pobrano w 

wysokości 764.384 złote. Na dobrym poziomie są wpłaty z tytułu wywozu odpadów 

komunalnych, które wyniosły  3.031.266 zł.         

 W dziale „Rolnictwo i łowiectwo" wykonanie planu100 %. Jak co roku budżet 

państwa przekazał gminie dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi tego zadania w 

wysokości 515.181 złotych.  
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W dziale „Transport i łączność" wykonanie do planu 11,51% . 

Gmina otrzyma dotację do budowy drogi po jej wybudowaniu kwocie 202.000 
zł. Na podstawie porozumienia Powiat Wrocławski przekazał środki na zimowe 
utrzymanie dróg i ścinkę poboczy kwotę 160.080 zł. Wpływy z opłat parkingowych 
wyniosły 43.785 zł Uzyskano ponad 6.771 zł. za mandaty. Rozdział 60016 drogi 
publiczne gminne wykonano dochody w kwocie 51.141,56 zł i stanowią 50,39 % 
realizacji dochodów. Dochody tego rozdziału to wpływy z tytułu dodatkowej opłaty w 
strefie płatnego parkowania, z tytułu grzywien i mandatów, oraz z tytułu zwrotu 
kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa" wykonanie do planu 30,5%   

W omawianym półroczu ZGM na planowane dochody w kwocie 1.379.500 zł zostały 
zrealizowane dochody na kwotę 821.681,99 zł co stanowi 59,56 % realizacji 
planowanych dochodów. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 
stanowi największą pozycję zrealizowanych dochodów o łącznej kwocie  705.422,42 zł 
co stanowi 61,77 % wykonanego planu. Należności tego rozdziału stanowią kwotę 
581.908,71 zł wynikają one z tytułu zadłużenia z najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, 
oraz z tytułu dzierżawy składników majątkowych, za świadczone usługi a także z tytułu 
odsetek przypisanych za zwłokę. Największe dochody procentowo w tym dziale zostały 
wykonane z tytułu;

� Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności146,7% planu, 
� Pozostałe odsetki 259,93% planu, 
� Dochody najmu i dzierżawy 57,24% planu, 
� Wpływy z usług 105,5% planu. 
� Dochody z tytułu trwałego zarządu 92,14% planu  
� Za użytkowanie wieczyste uzyskano 86 % w stosunku do planu. 

Wpływy z tytułu czynszu z lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 746,999,56 zł, 
Gmina  do końca czerwca 2017 roku uzyskała między innymi wpływy z tytułu: 
Opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na kwotę 74 880,02 zł, opłat za trwały zarząd 
2 395,54 zł, dzierżawy gruntów przeznaczonych pod: garaże, rolne i ogródki przydomowe 
położonych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie na łączną  kwotę  77 792,81 zł. Z 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dz. nr 128/17 położonej w 
Pietrzykowicach  55 739 zł  spłata raty przez Mirosława Bilińskiego z tytułu  naliczenia renty 
planistycznej związanej ze zmianą planu zagospodarowania  przestrzennego na łączną kwotę 
110 600,32 zł. 
Nieodpłatnie przekazano na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie przez Województwo Dolnośląskie 
dz. nr 16/1 o pow. 0,0742 ha położoną w Jaszkotlu o wartości 44 851 zł (plac koło kościoła). 

W dziale „Działalność usługowa" wykonanie do planu49,49 % 

Dokonano wpłaty darowizny na kwotę  14.391 zł. Wpływy za miejsca grzebalne wyniosły 
27.248,40 zł.Urząd Wojewódzki na mocy porozumienia przekazał dotację na utrzymanie 
cmentarza wojennego w wysokości 3.500 zł. Środki przeznaczone na niezbędne naprawy 
nagrobków żołnierzy radzieckich. Rozdział 71035 Cmentarze stanowią 46,07 % zrealizowanych 



planowanych dochodów są to dochody z tytułu opłaty za miejsca grzebalne, wjazdu na 

cmentarz oraz odnowienia grobów. 

W dziale „Administracja publiczna" wykonanie do planu 61,49 %   

Największe planowane dochody to wpłata podatku VAT  zł. Gmina otrzymała też  dotacje na 

realizację zadań zleconych, a także 5% wpływów na ponoszone koszty związane z 

wykonywaniem zadań zleconych. Dochody ze składników majątkowych wyniosły 2.080 zł   

Pozostałe wpływy są za ogłoszenia w Biuletynie gminnym 9.587 zł.  Kary za nieterminową 

realizację umow wyniosły 763.784 zł.  

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa,,  wykonanie do planu50 %.  

Dochody w tym dziale to wpływy z dotacji przekazanych na przeprowadzenie aktualizacji list 

wyborczych Łączna kwota dotacji 2.159 zł.  

W dziale„ Obrona Narodowa" i „Bezpieczeństwo publiczne ochrona   

przeciwpożarowa" wykonanie do planu100 % przekazane dotacje jak co roku od kilku lat 

wynoszą 1.300 zł. 

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych   jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" wykonanie do 

planu49,45 %.  

Z tytułu dochodów z podatków i opłat wpłynęło 32.651.537–zł, 

Osiągnięte dochody z poniższych wpływów: 

� Podatek dochodowy od osób fizycznych 12.907.905 zł, 

� Podatek dochodowy od osób prawnych – 2.462.681 zł, 

� Podatek rolny – 1.351.387 zł, 

� Podatek od nieruchomości – 12.898.711 zł, 

� Podatek od środków transportowych – 405.852 zł 

� Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.332.952 zł, 

� Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 135.105 zł, 

� Wpływy za wywóz odpadów komunalnych i inne opłaty lokalne  3.031.266 zł, 

� Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 400.055 zł, 

� Dochody z tytułu pobrania odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 

wyniosły 55.484 złote. 

Udzielone ulgi w podatkach w I półroczu wyniosły 931 zł. i były to umorzenia z tytułu podatku 

od nieruchomości. Umorzeń w opłatach za odpady komunalne wyniosły 87.005, 67 zł. z tego 

74.684 zł ze starego systemu samoopdatkowania się mieszkańców to umorzenia z urzędu w 

związku z przedawnieniami spowodowanymi brakiem egzekucji komorniczej, odsyłania przez 

kilka lat spraw pomiędzy sądami, a Urzędem Skarbowym. Część należności za te opłaty udało 

się odzyskać w sądach poprzez system elektroniczny. Rozłożenia na raty wyniosły 12.734,09 

zł. Skutki obniżenia górnych stawek pomniejszyły dochody o 1.563.079,12 zł. Zmniejszenie 

dochodów za okres I półroczanastąpiło w: 

• podatku od nieruchomości o 1.443.781,02 zł, 

• podatku od posiadania środków transportowych o 119.298,10 zł . 

Udzielone ulgi przez organ uchwałodawczy zmniejszyły dochody w podatku od nieruchomości 

o kwotę 1.044.125,88 zł. Ulgi dotyczą pomocy publicznej udzielonej  firmie Nestle oraz 

zwolnienie z opłat podatku od nieruchomości gminnych boisk, świetlic i budynku GOPS.  

W celu ściągnięcia należności od dłużników podatków i opłat prowadzone są różnorodne 

działania. Systematycznie wysyłane są upomnienia, SMS, emaile oraz prowadzone są 

rozmowy telefoniczne, których w sumie było ponad 3.271 szt. co daje wymierne efekty. 

Tytułów wykonawczych wystawiono 1.155 szt. Szczegółowe dane dotyczące zaległości 

przedstawiono w załączniku nr 4 do Zarządzenia.  
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Wszystkie prowadzone działania windykacyjne mają za zadanie zmniejszenie stanu zaległości 
i ilości dłużników. Znacznie więcej jest zaległości krótkoterminowych niż tych 
długoterminowych. Windykacja wymagalnych wierzytelności pieniężnych prowadzona jest 
poprzez kierowanie spraw do sądu oraz do komorników. Złożono wiele pozwów do sądu 
elektronicznego i gospodarczego. Część wyroków już jest na etapie egzekucji komorniczych, a 
pozostałą część sąd oddalił wraz z informacją, że sprawy zadłużenia za odpady komunalne 
należy egzekwować na drodze komorniczej, a nie sądowej. Sąd uzasadnia to faktem nowej 
ustawy, mimo że są to zaległości z przed obowiązywania ustawy tzw.” Śmieciowej”. Mimo to 
sąd stoi na stanowisku, że egzekucja odbywać się ma poprzez tytuły wykonawcze przesyłane 
do komorników mimo, że wcześniej sam rozstrzygał te sprawy. Najgorzej jest z egzekucją 
zaległości alimentacyjnych, które cały czas rosną. W ewidencji jest 230 dłużników. 
Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych w bieżącym roku to ogółem 121.181,58 zł 
z tego: 
� przekazana do budżetu państwa     38.113,98 zł 
� dochody gminy Kąty Wrocławskie    25.409,33 zł 
� odsetki od funduszu               57.658,27 zł, w całości dochód budżetu państwa 

Spłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej to kwota 5.342,29 zł z tego: 
50% przekazano do budżetu państwa        2.671,14 zł 
50% przekazano na rzecz Gminy            2.671,15 zł 

  W dziale „Różne rozliczenia " wykonanie do planu 75,95%  

Są to dochody z subwencji, które zostały przekazane zgodnie z planem i w ustawowych  
terminach . Odsetki od lokowanych wolnych środków wyniosły 176% planu tj.7.062 zł. 
Z niezrealizowanych wydatków niewygasających do budżetu zwrócona została kwota 3.210.571  
zł. 
 W dziale „Oświata i wychowanie" wykonanie do planu 30,57 %  

Dochody  oświaty w  2017 roku zaplanowano w kwocie 796.400,00 zł , wykonano w kwocie 
381.868,42 zł , co stanowi 47,95% wykonania planu. 
Wykonano dochody z tytułu : 
wynajmu sal lekcyjnych i sportowych w szkołach podstawowych w wysokości 74.156,35 zł      
wynajmu sal lekcyjnych i sportowych w szkołach gimnazjalnych  5.802,52 zł 
wpłaty rodziców z tytułu żywienia  w Przedszkolu w Smolcu 206.831,59 zł                     
wpłaty rodziców z tytułu  miejsca w Przedszkolu w Smolcu 89.045,15 zł                                         
wpłaty nauczycieli za żywienie w przedszkolu 3.882,40 zł oraz pozostałe dochody 2.150,11zł.                                  
Gmina otrzymała dotację w wysokości 468.300 zł tytułu utraconych dochodów w przedszkolach. 
Gminy, z których dzieci uczęszczają do naszych przedszkoli i przedszkoli przy szkołach 
podstawowych wpłaciły 223.896,69 zł. 

W dziale „Pomoc społeczna” wykonanie do planu52,71  %  

Podstawowe dochody w tym dziale pochodzą z dotacji, pozostałe dochody wynoszą 11.556,75 
zł, a za usługi opiekuńcze wpłacono 6.900,88 zł. Na program 500+ otrzymano 2.550.600 zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonanie do planu 

44,52%   

Rozdział 90002 to gospodarka odpadami komunalnymi, na planowaną kwotę dochodów za 
odbiór odpadów 75.000 zł zrealizowano dochody wraz z odsetkami w kwocie 36.963,59 zł co 
stanowi 49,28 % wykonania. Dochody z tego tytułu to wpłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, od najemców lokali mieszkalnych będących w zarządzie ZGM.
Do dnia 30.06.2017 do Sądu skierowanych zostało 257 spraw, z czego na I półrocze przypada  
16 spraw, natomiast do komornika skierowano do realizacji 22 sprawy. 
Gmina  nie otrzymała jeszcze dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu jako dofinansowanie do budowy kanalizacji ponieważ zadanie jest dopiero w 



początkowej fazie realizacji. Największe dochody w tym dziale pochodzą głównie z opłat za 
wywóz odpadów komunalnych, wpłat dokonano na kwotę 2.477.846 zł. co daje 
54,51%wielkości planu. Za nieterminową wpłatę pobrano odsetki kwocie 22.099 zł. Zwroty 
kosztów upomnień wyniosły 13.653 zł. Pozostałe dochody to wpłaty za wycinkę drzew  
oraz opłata produktowa. Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski to kwota ponad 
77.526 zł. Jest to 82,66% rocznego planu. 

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ”wykonanie do planu51,89 % 

Dochody pochodzą tylko z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 25.946 zł , co daje 
51,89% rocznego planu. 


