
Załącznik Nr 1A                                                                                                      .
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów                                                                  .
z wykonania budżetu za 2015 rok                                                                          .
z dnia 30 marca 2016r.                                                                                           .

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY
MASŁÓW ZA 2015 ROK

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
wykonania

261 865,00 99,95%6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

262 006,10

96 497,00 100,00%6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego

96 497,00

358 362,00  99,96%01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 358 503,10
010 358 362,00  99,96%Rolnictwo i łowiectwo 358 503,10

417 432,00 100,00%6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

417 432,00

0,25 -!-      6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego

0,00

417 432,25  100,00%60016 Drogi publiczne gminne 417 432,00

25 208,33 82,25%6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

30 650,00
25 208,33  82,25%60017 Drogi wewnetrzne 30 650,00

68 388,00 100,00%6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

68 388,00
68 388,00  100,00%60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 68 388,00

600 511 028,58  98,95%Transport i łączność 516 470,00

135,00 100,00%0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 135,00

Strona: 1

111 792,44  100,00%63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 111 792,00
630 111 792,44  100,00%Turystyka 111 792,00



RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
wykonania

111 657,00 100,00%6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

111 657,00

0,44 -!-      6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego

0,00

17 828,10 99,99%0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

17 829,00

130 476,33 104,63%0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

124 700,00

148 304,43  104,05%70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 142 529,00

15 000,00 100,00%6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego

15 000,00
15 000,00  100,00%70095 Pozostała działalność 15 000,00

700 163 304,43  103,67%Gospodarka mieszkaniowa 157 529,00

157 270,82 86,05%6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

182 777,17
157 270,82  86,05%72095 Pozostała działalność 182 777,17

720 157 270,82  86,05%Informatyka 182 777,17

2 331,70 -!-      0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00
2 331,70 -75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00

15 214,50 99,47%6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej

15 295,50
15 214,50  99,47%75095 Pozostała działalność 15 295,50

750 17 546,20  114,71%Administracja publiczna 15 295,50

31 804,27 100,00%6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

31 804,27
31 804,27  100,00%75814 Różne rozliczenia finansowe 31 804,27

758 31 804,27  100,00%Różne rozliczenia 31 804,27

Strona: 2



RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
wykonania

800 000,00 100,00%6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

800 000,00
800 000,00  100,00%85305 Żłobki 800 000,00

853 800 000,00  100,00%Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 800 000,00

Strona: 3

2 174 171,04Razem 2 151 108,74 98,94%
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