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INFORMACJA  Z  WYKONANIA  DOCHODÓW  ZA   2016 ROK 

� Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi  108 195 698,73 złotych 

� Wykonanie dochodów ogółem wynosi  98,80 % tj.  106 892 275,70 złotych 

� Plan dochodów majątkowych wynosi  3 466 624,10 złotych,  

� Wykonanie wynosi  75,57% tj.  2 619 640,08 złotych . 

o Realizacja poszczególnych dochodów majątkowych:  

o dotacje i inne środki na zadania inwestycyjne  1 323 722,34 zł 

o wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  59 429 zł  

o dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników 

majątkowych  1 236 488,74 zł 

� Plan dochodów bieżących wynosi 104 729 074,63 złotych, a wykonano 104 272 635,62 
złotych, co daje 99,56% planu. 

� Wykonanie dochodów wyniosło 98,80%  w stosunku do planu. Wykonanie dochodów 

majątkowych wykonano prawie w 76% . Mniej wpływów o 872 543 zł jest ze sprzedaży 

nieruchomości, a więcej  z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego i ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody bieżące zostały wykonane 

w ponad 99,5% i jest to wykonanie na dobrym poziomie. Dochody majątkowe stanowią 

niewielki udział we wszystkich planowanych wpływach i jest to tylko 2,45 %. Taka relacja 

jest gwarancją stabilności budżetu. 

� Otrzymano dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień w wysokości 

1 569 366,64 zł z tego na zadania inwestycyjne wpłynęło 1 000 746,08 zł, a na bieżące 

568 620,56 zł.  

� Na dobrym poziomie jest wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych 

pobieranych przez gminę , oraz pozostałych dochodów. O 62% przekroczony został plan 

dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych. Dobry poziom realizacji 

wykazują wpływy z  podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowanych w 106,8 %, 

a także wpływy z innych opłat . Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych MF 

zrealizował w 101,7 % planu. Wpłynęły darowizny w wysokości 1 001 683 złotych. Ze 

zwrotu podatku VAT uzyskaliśmy kwotę 353 604 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego 

wyniosły 450 314 zł, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 532 807 zł. Zapłacona 

została opłata aliacencka na kwotę 21 600 zł Mandaty i kary pieniężne to 92 408 złotych. 

Na dobrym poziomie wykonania są wpłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych, 

realizacja wyniosła  prawie 101% zaplanowanych wpływów 
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� W dziale „Rolnictwo i łowiectwo" wykonanie do planu-100 %. 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 650 253 złotych. 

� W dziale „Transport i łączność" wykonanie do planu- 102,8 % . Gmina  otrzymała  

pomoc finansową z Województwa Dolnośląskiego na przebudowę chodnika w 

ul.Popiełuszki w kwocie 768 946 zł. Na podstawie porozumienia Powiat Wrocławski 

przekazał środki na zimowe utrzymanie dróg i ścinkę poboczy kwotę 160 080 zł. Wpływy 

z opłat parkingowych wyniosły 88 740 zł., co daje 110,9% planu. Uzyskano ponad  

11 898 zł. za mandaty i 1 075 zł za zwrot kosztów upomnienia. Urząd Marszałkowski 

przekazał dotację za wykonaną inwestycję –droga dojazdowa do pól etap II. 

� W dziale „Gospodarka mieszkaniowa" wykonanie do planu- 85,80%   

      W tym dziale dochody pozyskane są między innymi z : 
• Czynszów  za lokale mieszkalne i użytkowe  oraz dzierżawę składników mienia komunalnego 

1 514 622 zł, 

• sprzedaż nieruchomości       1 227 457 zł, 

• użytkowania wieczystego        81 761 zł, 

• zwrotu za centralne ogrzewanie  139 839 zł, 

• odsetek od nieterminowych opłat  28 880 zł, 

• przekazania darowizny         912 000 zł. 

   Sprzedaż nieruchomości: 

• lokal użytkowy  o pow. 56,27 m2 położony w Kątach Wrocławskich przy ul. Mireckiego            

za cenę  215 000,00 zł, 

• lokal mieszkalny o pow. 31,30 m2 położony w Smolcu przy ul. Głównej 79  za cenę              

39 390,00  zł, 

• dz. nr 79 o pow. 0,30 ha  położoną w Sokolnikach za cenę 10.650,00 zł, 

• dz. nr 562/1 o pow. 0,0003 ha położona w Bogdaszowicach  za cenę  345,63 zł,                                           

• dz. nr 8/12, AM-12 o pow.1129 m2  w Kątach Wrocł. za cenę 202.991,82 zł,  

• dz. nr 16/20 i 16/22, AM-16 o łącznej pow. 292 m2  w  Kątach Wrocł.  za cenę 61.500,00 zł, 

• dz. nr 16/23, AM-16 o pow. 338 m2  w   Kątach Wrocł.  za cenę 92.250,00 zł, 

• dz. nr 36/6 o pow. 200 m2 w Nowej Wsi Wrocławskiej  za cenę 20.001,03 zł 

• Dokonano wzajemnej sprzedaży : 

• 1).Gmina  Kąty Wrocławskie przeniosła tytuł  własności działki nr 108  o pow. 0,2265 ha 

położonej w Krzeptowie o wartości 28 000,00 zł  na spółkę „AS-BAU” spółka Akcyjna w 

upadłości likwidacyjnej  a spółka    „AS-BAU” spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej  

przeniosła tytuł własności działki nr 124/1 o pow.0,1006 ha położonej w Krzeptowie o wartości 

28.000,00 zł  na Gminę Kąty Wrocławskie. 

• 2).Gmina Kąty Wrocławskie przeniosła tytuł  własności działek nr 120, nr 138/2 i nr 41/3                  

o łącznej  pow.  1,2709 ha  położonych w Stoszycach o wartości 143.400,00 zł   na firmę 

„SEKO Finance sp. z o.o. a firma „SEKO Finance sp. z o.o.   przeniosła tytuł własności działek nr 

1/7, nr 28/6, nr 38/5, 39/1, 31/3, nr 28/8 i nr 26/7  o łącznej  pow. 2,6857 ha położonych  

we Wszemiłowicach o wartości 151 200,00 zł  na Gminę Kąty Wrocławskie, bez dopłat. 
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• 3). Gmina Kąty Wrocławskie  przeniosła tytuł  własności działki nr 2/55, AM-1  o pow.  

0,1319 ha położonej w Kątach Wrocławskich o  wartości 213 405,00 zł   na  firmę Skład 

Budowlany BUDROL Sp. Jawna J.Z. Kuriata a  firma Skład Budowlany BUDROL Sp. Jawna J.Z. 

Kuriata  przeniosła tytuł własności działki nr  9/20, AM-18  o   pow. 0,1360 ha położonej    

w Kątach Wrocławskich o wartości  220 880,94 zł  na Gminę Kąty Wrocławskie.   Gmina 

wypłaciła firmie Skład Budowlany „BUDROL” różnicę wartości zamiennych nieruchomości, kwotę 

wynoszącą 7 475,94 zł. 

 

� W dziale „Działalność usługowa" wykonanie do planu- 174 % Dokonano wpłaty darowizny na 
kwotę 84 243 zł. Wpływy za miejsca grzebalne wyniosły ponad 208 % planu tj.126 896 zł. Urząd 
Wojewódzki na mocy porozumienia przekazał dotację na utrzymanie cmentarza wojennego w 
wysokości 7 000 zł. Środki przeznaczono na niezbędne naprawy nagrobków żołnierzy radzieckich 
oraz obeliska znajdującego się na cmentarzu, wykonano prace pielęgnacyjne zieleni. 

 

� W dziale „Administracja publiczna" wykonanie do planu 116 % Gmina otrzymała  dotacje na 
realizację zadań zleconych, a także 5% wpływów na ponoszone koszty związane z 
wykonywaniem zadań zleconych. Za ogłoszenia w biuletynie wpłynęło ponad 21 600 zł, za 
udzielone śluby w plenerze wpłynęło ponad 18 000 zł, z tytułu sprzedaży samochodu i sprzętu 
teleinformatycznego uzyskano 9 031 zł. Kary za nieterminową realizację usług wyniosły ponad 
80 000 zł. Pozostałe dochody to zwrot za zużytą energię elektryczną, odszkodowanie za zalanie 
sufitu toalety w budynku Ratusza i wodę  zużytą podczas remontów budynku. Zwrot kosztów 
upomnień wyniósł  25 238 zł oraz podatek VAT 353 604 zł. 

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

sądownictwa,,  wykonanie do planu-100 %. Dochody w tym dziale to wpływy z dotacji 
przekazanych na przeprowadzenie aktualizacji list wyborczych.  

� W dziale „Obrona Narodowa" i „Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa" 

wykonanie do planu-100 % -przekazane dotacje niezmiennie od 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 

planu- ponad 98 %. Z tytułu dochodów z podatków i opłat wpłynęło 61 235 768 zł. Osiągnięto 
dochody z poniższych  tytułów: 

• Podatek dochodowy od osób fizycznych – 25 950 994 zł, 
• Podatek dochodowy od osób prawnych – 3 240 062 zł, 
• Podatek rolny – 2 465 848 zł, 
• Podatek od nieruchomości – 25 098 630 zł, 
• Podatek od środków transportowych – 746 030 zł 
• Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 404 218 zł, 
• Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 263 437 zł, 
• Wpływy za wywóz odpadów komunalnych i inne opłaty- 4 347 683 zł, 
• Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 523 317 zł, 

• Dochody z tytułu pobrania odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły  
121 114 złotych. Udzielone ulgi przez organ podatkowy wyniosły 129 453,14 zł. Umorzeń było 
na 14 139,90 zł. Skutki obniżenia górnych stawek zmniejszyły dochody o 2 850 157 zł. 
Zmniejszenie dotyczy: 

• podatku od nieruchomości o 2 647 928 zł., 

• podatku od posiadania środków transportowych o 202 229 zł . 
W celu ściągnięcia należności od dłużników podatków i opłat systematycznie wysyłane są 
upomnienia, których było prawie 5319 szt. , tytułów wykonawczych wystawiono 2707 szt. 
Szczegółowe dane dotyczące zaległości przedstawiono w załączniku nr 4 do Zarządzenia. 
Wszystkie prowadzone działania windykacyjne mają za zadanie zmniejszenie stanu 
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zaległości i ilości dłużników. Z zaległości została wyegzekwowana kwota 756 202 zł .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. 
Większość wyroków już jest na etapie egzekucji komorniczych. 

 

� W dziale „Różne rozliczenia” wykonanie do planu- 100%. Budżet państwa przekazał całą 
subwencję oświatową oraz 16 377 zł na uzupełnienie dochodów Gminy. Z lokowania wolnych 
środków na rachunku bankowym zgromadziliośmy odsetki w wysokości 15 064 zł, to jest o 
ponad 13 000 zł więcej niż zakładano. Zwrot części poniesionych wydatków z tytułu funduszu 
sołeckiego wyniósł 322 976 zł. 

  

� W dziale „Oświata i wychowanie” wykonanie do planu-103% 

 Dochody w 2016 roku wykonano w  % 
 Wykonano dochody z tytułu : 
� wynajmu sal lekcyjnych i sportowych w szkołach podstawowych w wysokości  116 578 zł      
� wynajmu sal lekcyjnych i sportowych w szkołach gimnazjalnych 19 238 zł,                             
� wpłaty rodziców z tytułu żywienia  w przedszkolach  386 887 zł, 
� wpłaty rodziców z tytułu miejsca w przedszkolach  258 362 zł,  
� zwrot środków za dzieci z innych gmin uczęszczające do naszych przedszkoli i punktów 

przedszkolnych 397 629 zł, 
� dotacja za utracone dochody z tytułu zniesienia opłaty za dzieci przedszkolne 1 190 530 zł       

                              

� W dziale „Pomoc społeczna” wykonanie do planu- 100% 

Dochody w tym dziale to głównie dotacje na zadania zlecone i własne. Łącznie dochody wynoszą 
16 118 719 zł, z tego na program 500+ 10 606 370 zł. Dochody własne zrealizowane przez GOPS to 
kwota 17 702 zł. 

 

� W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonanie do planu-102% 

Największe dochody w tym dziale pochodzą głównie z opłat za wywóz odpadów 
komunalnych. Wpływy wyniosły 4 347 682 zł. Za nieterminową wpłatę pobrano odsetki w 
kwocie 49 076zł. Pozostałe dochody to opłata produktowa 2 945 zł. Środki przekazane przez 
Urząd Marszałkowski to kwota ponad 80 307 zł.  

 

� W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ”wykonanie planu-65 % 

Dochody z wynajmu świetlic wiejskich wynoszą 60 098 zł. Konserwator zabytków przekazał        
gminie 10.000 zł w formie dotacji na remont 2 figurek Św. Jana Nepomucena w Kątach Wr. i w  
Małkowicach. 
� W dziale „ Kultura Fizyczna” wykonanie – 100% wpłynęła dotacja w wysokości 30 000 zł na 

dofinansowanie  wykonanych boisk w Nowej Wsi Kąckiej. 


