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INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW 

ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY                   

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. 

 

 

I. Dane ogólne: 

 

 

Budżet na 2008 rok został uchwalony w dniu 27 grudnia 2007r. uchwałą Rady Gminy 

Czarnków  Nr XV/95/07 w kwotach: 

 

 

DOCHODY 22.944.313,00zł; 

WYDATKI  27.689.581,00zł; 

    DEFICYT       4.745.268,00zł; 

 

 

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 30 czerwca br. Rada Gminy Czarnków 

dokonała 6 zmian budżetu Gminy oraz Wójt Gminy Czarnków podjął jedno zarządzenie 

dokonując zmian  do budżetu, zgodnie z upoważnieniem danym przez Radę Gminy.                

Zmian  do budżetu dokonano:  

 

 

1. uchwałą  Rady Gminy Czarnków Nr  XVII/114/08 z dnia  29 lutego  2008r. 

2. uchwałą Rady Gminy Czarnków  Nr  XVIII/147/08 z dnia  27 marca  2008r. 

3. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XIX/148/08 z dnia  15 kwietnia  2008r. 

4. uchwałą  Rady Gminy Czarnków  Nr  XX/150/08 z dnia 24 kwietnia 2008r. 

5. zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków  Nr  92/II/08 z dnia 15 maja 2008r. 

6. uchwałą  Rady Gminy Czarnków  Nr   XXI/153/08 z dnia 29 maja  2008r. 

7. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXII/164/08 z dnia 26 czerwca 2008r. 

 

 

Po dokonanych zmianach budżet przedstawiał się następująco: 

 

 

DOCHODY 22.898.229,00zł; 

WYDATKI  27.927.639,11zł; 

    DEFICYT       5.029.410,11zł; 
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Dokonane zmiany spowodowały zmniejszenie dochodów o 46.084,00zł, oraz  

podwyższenia wydatków o 238.058,11zł, co w konsekwencji wpłynęło na zwiększenie 

deficytu o kwotę 284.142,11zł.  

 

 

 

II. Charakterystyka dochodów oraz ich realizacja w I półroczu 

 

DOCHODY BUDŻETOWE 

 

Dochody budżetowe (plan) po dokonanych zmianach wg źródeł dochodów przedstawiały się 

w sposób następujący: 

 

L.p. Wyszczególnienie Plan na 2008r. Plan po zmianie na 
dzień 30.06.2008r. 

+ zwiększenie 
- zmniejszenie 

1. Dotacje  z budżetu państwa, 
gmin i powiatów w tym: 
- dotacje na zadania zlecone 

4.811.149,00zł 
 

4.256.100,00zł 

4.932.141,00zł 
 

4.214.383,00zł 

+120.992,00zł 
 

-41.717,00zł 

2. Subwencja ogólna, w tym: 
- część wyrównawcza 

- część oświatowa 

10.312.452,00zł 
3.965.104,00zł 
6.347.348,00zł 

10.649.091,00zł 
3.965.104,00zł 
6.683.987,00zł 

+336.639,00zł 
-zł 

+336.639,00zł 

3. Dochody własne 7.820.712,00zł 7.316.997,00zł -503.715,00zł 

Razem: 22.944.313,00zł 22.898.229,00zł -46.084,00zł 

 

 

Zaplanowane dochody (plan po zmianie) w I półroczu 2008 roku zostały zrealizowane: 

 

 

L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianie na 
dzień 30.06.2008r. 

Wykonanie na             
dzień 30.06.2008r. 

% 

1. Dotacje  z budżetu państwa, 
gmin i powiatów w tym: 
- dotacje na zadania zlecone 

4.932.141,00zł 
 

4.214.383,00zł 

2.856.083,05zł 
 

2.360.395,05zł 

57,91% 
 

56,01% 

2. Subwencja ogólna, w tym: 
- część wyrównawcza 

- część oświatowa 

10.649.091,00zł 
3.965.104,00zł 
6.683.987,00zł 

6.095.774,00zł 
1.982.550,00zł 
4.113.224,00zł 

57,24% 
50,00% 
61,54% 

3. Dochody własne 7.316.997,00zł 3.687.115,73zł 50,39% 

Razem: 22.898.229,00zł 12.638.972,78zł 55,20% 

 

 

Realizację dochodów przedstawia poniższy wykres: 
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Podstawowe dochody podatkowe: 

 

L.p. Wyszczególnienie Plan na dzień 
30.06.2008r. 

Wykonanie          
na dzień 
30.06.2008r. 

% Skutki obniżenia 
górnych stawek 
podatkowych 

Skutki udzielonych ulg, 
zwolnień (bez ulg i 
zwolnień ustawowych) 

I. Dochody podatkowe 

(sprawozdanie RB-PDP) 

 

5.874.965,00zł 

 

2.846.554,94zł 

 

48,45% 

 

597.414,00zł 

 

129.674,00zł 

1. Udział we wpływach z 
podatku dochodowego od 
osób prawnych § 0020 

 
 

19.367,00zł 

 
 

- 7.164,67zł 

 
 

-36,99% 

 
X 

 
X 

2. Udział we wpływach  z 
podatku dochodowego od 
osób fizycznych § 0010 

 
 

2.586.019,00zł 

 
 

1.201.761,00zł 

 
 

46,47% 

 
X 

 
X 

3. Podatek rolny § 0320 579.418,00zł 290.580,08zł 50,15% 93.027,00zł X 

4. Podatek od 
nieruchomości § 0310 

 
1.967.025,00zł 

 
922.249,23zł 

 
46,88% 

 
442.108,00zł 

 
129.674,00zł 

5. Podatek leśny § 0330 304.711,00zł 153.070,00zł 50,23% X X 

6. Podatek od środków 
transportowych § 0340 

 
134.185,00zł 

 
68.728,90zł 

 
51,22% 

 
62.279,00zł 

 
X 

7. Podatek od działalności 
gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany                
w formie karty 
podatkowej § 0350 

 
 

 
 

5.560,00zł 

 
 
 
 

4.015,67zł 

 
 
 
 

72,22% 

 
 

X 
 
 

 
 

X 

8. Wpływy z opłaty 
skarbowej § 0410 

 
19.800,00zł 

 
10.935,20zł 

 
55,23% 

 
X 

 
X 

9. Podatek od czynności 
cywilnoprawnych § 0500 

 
192.900,00zł 

 
143.112,08zł 

 
74,19% 

 
X 

 
X 

10. Wpływy z opłaty 
eksploatacyjnej § 0460 

 
65.980,00zł 

 
59.267,45zł 

 
89,83% 

 
X 

 
X 
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Wyszczególnienie Plan Należności Wykonanie Należności Nadpłata 

Podatek od 
nieruchomości § 0310 

 
1.967.025,00zł 

 
1.885.691,74zł 

 
922.249,23 

 
963.543,76zł 

 
101,25zł 

Podatek rolny § 0320 579.418,00zł 579.131,19zł 290.580,08zł 288.694,71zł 143,60zł 

Podatek leśny § 0330 304.711,00zł 304.375,20zł 153.070,00zł 151.305,20zł X 

Podatek od środków 
transportowych § 0340 

 
134.185,00zł 

 
136.962,00zł 

 
68.728,90zł 

 
68.233,10zł 

 
X 

 

 

Realizacja w działach: 

 

Zaplanowane dochody nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe 

zestawienie: 

Dział Wyszczególnienie Plan na                                  
dzień 30.06.2008r. 

Wykonanie na dzień 
30.06.2008r. 

% 

010 Rolnictwo i łowiectwo 
 

495.439,00zł 491.153,19zł 99,13% 

020 Leśnictwo 
 

6.240,00zł 5.961,64zł 95,54% 

600 
 

Transport i łączność 311.875,00zł 18.257,70zł 5,85% 

700 
 

Gospodarka mieszkaniowa 508.423,00zł 346.801,51zł 68,21% 

710 
 

Działalność usługowa 3.900,00zł 3.960,00zł 101,54% 

750 
 

Administracja publiczna 121.700,00zł 81.991,59zł 67,37% 

 
751 

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

 
1.472,00zł 

 
774,00zł 

 
52,58% 

 
756 

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

 
6.059.161,00zł 

 
2.973.295,69zł 

 
49,07% 

758 
 

Różne rozliczenia 10.655.091,00zł 6.099.549,72zł 57,25% 

801 
 

Oświata i wychowanie 347.634,00zł 266.123,90zł 76,55% 

852 
 

Pomoc społeczna 4.203.705,00zł 2.195.046,88zł 52,22% 

854 
 

Edukacyjna opieka wychowawcza 126.089,00zł                125.869,00zł 99,83% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

 
56.700,00zł 

 
29.005,96zł 

 
51,16% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

 
500,00zł 

 
-zł 

 
0,00% 

926 
 

Kultura fizyczna i sport 300,00zł 1.182,00zł 394,00% 

Razem: 
 

22.898.229,00zł 12.638.972,78zł 55,20% 
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Realizacja w poszczególnych działach: 

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowane dochody w kwocie 495.439,00zł zostały                

w I półroczu zrealizowane w kwocie 491.153,19zł, co stanowiło 99,13%.  

W rozdziale 01010 zaplanowane dochody w kwocie 59.745,00zł zostały zrealizowane                       

w kwocie 55.279,40zł, co stanowiło 92,53%.  

W rozdziale  01036 zaplanowane dochody w kwocie 68.483zł, zostały zrealizowane w kwocie 

68.483,00zł, tj. 100,00%.  

W rozdziale 01095 zaplanowane dochody w kwocie 367.211,00zł zostały  zrealizowane                 

w  kwocie  367.390,79zł co stanowiło 100,05%. 

 

Dział 020 Leśnictwo - zaplanowane  dochody w kwocie 6.240,00 zł  zostały zrealizowane                

w  kwocie 5.961,64zł co stanowiło 95,54%.  

 

Dział 600 Transport  i łączność  zaplanowane dochody  w kwocie 311.875,00zł  zostały 

zrealizowane w 5,85% tj. 18.257,70zł. Uzyskany  tak niski wskaźnik  zrealizowanych 

dochodów wynika z braku realizacji zaplanowanych  dochodów w §6290 w kwocie 

283.875,00zł, które zostaną przekazane do budżetu gminy po wykonaniu zadania 

inwestycyjnego. Termin  realizacji zadania z udziałem środków z Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych  zostanie zrealizowany w  II  półroczu 2008r. Brak wykonania odnotowano również   

w §6300 w kwocie 28.000,00zł. Środki finansowe z Województwa Wielkopolskiego będą 

przekazane na konto budżetu Gminy Czarnków, po zakończeniu zadania inwestycyjnego,             

tj. w II półroczu 2008 roku. 

 

Dział 700 Gospodarka  mieszkaniowa  zaplanowane dochody w kwocie 508.423,00zł  zostały 

zrealizowane w kwocie  346.801,51zł, co stanowiło 68,21%. 

W rozdziale 70004 zaplanowane dochody w kwocie 122.010,00zł, zostały zrealizowane                   

w kwocie 58.624,48zł, co stanowiło 48,05%. 

W rozdziale 70005 zaplanowane  dochody w kwocie 386.413,00zł zostały zrealizowane                      

w kwocie 288.177,03zł,  co stanowiło 74,58%.  Wyższy wskaźnik wykonania  za I półrocze 

wynika z realizacji zaplanowanych dochodów ze sprzedaży z mienia komunalnego                      

w paragrafie 0770, którego realizacja wynosiła 74,33%, oraz uzyskano niezaplanowane 

dochody w paragrafach: 0840, 0920, 0970. Ponadto uzyskano w wyższej wysokości                   

(niż zostały zaplanowane) dochody w paragrafie 0830, które na zaplanowaną kwotę  

21.000,00zł zostały zrealizowane w  kwocie 34.098,64zł co stanowiło 162,37%. 

  

Dział 710 Działalność  usługowa  zaplanowane dochody  w kwocie 3.900,00zł, zostały 

zrealizowane w kwocie 3.960,00zł, co stanowiło 101,54%. 
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Zaplanowane  dochody  obejmowały dochody z tytułu opłaty za miejsca pogrzebowe na 

cmentarzach komunalnych, które ustalone zostały w oparciu o uzyskane dochody w 2007 

roku. W oparciu o ww. wykonanie, w II półroczu zostanie wprowadzona zmiana do budżetu. 

  

Dział 750  Administracja  publiczna zaplanowane  dochody w kwocie 121.700,00zł zostały 

zrealizowane  w kwocie 81.991,59zł,  co stanowiło 67,37 %.  

W rozdziale 75011  zaplanowane dochody  w kwocie 79.500,00zł, zostały zrealizowane                

w wysokości 42.770,02zł, co stanowiło 53,80%. Wyższy wskaźnik realizacji  dochodów 

uzyskano w zaplanowanych dochodach z dotacji na zadania zlecone - 53,80%, który  należy 

uznać  jako prawidłowy. Ww. dotacja obejmowała środki przeznaczone na wypłatę 

dodatkowego  wynagrodzenia, którego termin upłynął w I kw. br. 

W rozdziale 75023  zaplanowane dochody w kwocie 42.200,00zł, zostały zrealizowane                 

w kwocie 39.221,57zł, co stanowiło  92,94%.  Wyższy wskaźnik uzyskano  poprzez  realizację 

niezaplanowanych dochodów w paragrafach: 0830, 0840, 0920. Ponadto zaplanowane 

dochody w paragrafie 0970 w kwocie 42.200,00zł, zrealizowane zostały w kwocie 

34.478,52zł co stanowiło 81,70%. Wyższa realizacja ww. dochodów wynikała z większej ilości 

osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i  robót publicznych w I półroczu.                 

W przypadku objęcia ww. pracami osób w ilościach takich jak w I półroczu nastąpi zmiana do 

budżetu. 

 

Dział 751 Urzędy  naczelnych  organów  władzy  państwowej, kontroli  i ochrony  prawa  

oraz sądownictwa, w rozdziale 75101 zaplanowane dochody w kwocie 1.472,00zł,  zostały 

zrealizowane w kwocie 774,00zł, co stanowiło 52,58%.  

 

Dział 756 Dochody  od osób  prawnych, od osób  fizycznych  i od innych jednostek  

nieposiadających  osobowości  prawnej  oraz  wydatki  związane z ich  poborem  

zaplanowane dochody w kwocie 6.059.161,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 

2.973.295,69zł,  co stanowiło 49,07%.  

W rozdziale 75601 zaplanowane dochody   w kwocie 5.560,00zł,  zostały zrealizowane                  

w kwocie  4.133,33zł, co stanowiło 74,34% w tym;  zaplanowane dochody w paragrafie               

w 0350  zostały zrealizowane w 72,22% oraz uzyskano dochody niezaplanowane                     

w paragrafie 0910 w kwocie  117,66zł. 

W rozdziale 75615 zaplanowane dochody  w kwocie 1.414.837,00zł, zostały wykonane                

w kwocie 701.011,93zł, co stanowiło 49,55%. 

Na uzyskany wyższy wskaźnik  zrealizowanych dochodów ww. rozdziale miał wpływ  realizacji   

dochodów w paragrafie 0340, w którym na zaplanowane dochody 9.100,00zł, zostały 

zrealizowane dochody w kwocie 10.215,00zł, co stanowiło 112,25%. Wyższy wskaźnik  

uzyskano poprzez realizację dochodów w wyniku prowadzonego postępowania  

windykacyjnego w stosunku do należności z lat ubiegłych, głównie za 2007 rok przez 

Komornika, oraz fakt iż większość podatników uregulowało podatek  jednorazowo w kwocie 

rocznej (podatek płatny w dwóch ratach). Ponadto  uzyskano w wyższej wysokości 
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zaplanowane dochody w paragrafie 0910, które na zaplanowaną kwotę 2.000,00zł, zostały 

zrealizowane w kwocie 5.455,88zł, co stanowiło 272,79%. W ujętych po stronie planu 

dochodach w paragrafie  0480 zostaną  dokonane  zmiany do budżetu  w II  półroczu. 

W rozdziale 75616  zaplanowane dochody  w kwocie 1.799.625,00zł, zostały zrealizowane           

w kwocie 904.972,35zł,  co stanowiło 50,29%. W I półroczu  wyższy  wskaźnik uzyskano              

w §0360, §0370, §0500. 

W rozdziale 75618 zaplanowane dochody  w kwocie 226.503,00zł, zostały zrealizowane              

w kwocie 164.983,35zł co stanowiło 72,84%. 

Wyższy wskaźnik realizacji dochodów uzyskano w §0480 wpływy z opłat za zezwolenia  na 

sprzedaż  alkoholu. Termin  realizacji tych dochodów przypada na m-c styczeń z możliwością 

rozłożenia  na raty. Większość podmiotów gospodarczych ww. należność uregulowała                 

w m-cu styczniu. Ponadto w wyższej  wysokości  zrealizowano  dochody  w §0460 i §0490. 

W rozdziale 75621 zaplanowane dochody w kwocie 2.605.386,00zł, zostały wykonane                  

w kwocie 1.194.596,33zł, co stanowiło 45,85%.  

W rozdziale 75647  zaplanowane dochody w kwocie 7.250,00zł, zostały  zrealizowane                  

w kwocie 3.598,40zł, co stanowiło 49,63%.  

 

Dział 758 Różne rozliczenia  zaplanowane  dochody w kwocie 10.655.091,00zł,  zostały 

zrealizowane w I półroczu w kwocie 6.099.549,72zł, co stanowiło 57,25%. 

W rozdziale 75801 zaplanowane dochody w kwocie 6.683.987,00zł zostały zrealizowane              

w kwocie 4.113.224,00zł,  co stanowiło 61,54%. 

Wyższy wskaźnik realizacji dochodów uzyskano  z realizacji dochodów  z subwencji  ogólnej 

w części oświatowej, co wynika z faktu rozliczenia dochodów w sposób kasowy tj. do 

30.06.2008r, została przekazana na rachunek budżetu Gminy Czarnków subwencja  na m-c 

lipiec w kwocie 514.153,00zł.  

W rozdziale 75807 zaplanowane  dochody w kwocie 3.965.104,00zł, zostały zrealizowane             

w kwocie 1.982.550,00zł co stanowiło 50,00%.  

W rozdziale 75814 zaplanowane dochody w kwocie 6.000,00zł, zostały zrealizowane              

w kwocie  3.775,72zł, co stanowiło 62,93%. 

 

Dział 801 Oświata  i wychowanie  zaplanowane dochody  w kwocie 347.634,00zł,  zostały 

zrealizowane  w kwocie 266.123,90zł, co stanowiło 76,55%. 

W rozdziale 80101 zaplanowane dochody w kwocie 16.450,00zł, zostały zrealizowane                 

w kwocie 19.240,75zł,  co stanowiło 116,97%. 

W rozdziale 80103 zaplanowane dochody w kwocie 12.467,00zł, zostały zrealizowane                  

w wysokości 11.382,51zł co stanowiło 91,30%. 

W rozdz. 80104  zaplanowane dochody w kwocie 158.495,00zł, zostały zrealizowane                  

w wysokości 97.226,59zł, co stanowiło 61,34%.  

W rozdziale 80110 zaplanowane dochody w kwocie 500,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 

1.442,20zł, co stanowiło 288,44%. 

W rozdziale 80113  dochody ponadplanowe zostały zrealizowane w kwocie 8.645,40zł. 
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W rozdziale 80148 zaplanowane dochody w kwocie 76.633,00zł, zostały zrealizowane                   

w kwocie 45.097,45zł, co stanowiło 58,85%. 

W rozdziale 80195 zaplanowane dochody w kwocie 83.089,00zł, zostały zrealizowane                 

w 100,00%. 

 

Dział 852 Pomoc społeczna  zaplanowane dochody w kwocie 4.203.705,00zł, zostały 

zrealizowane w kwocie 2.195.046,88zł,  co stanowiło 52,22%. 

W rozdziale 85212 zaplanowane dochody  w kwocie 3.620.755,00zł, zostały zrealizowane             

w kwocie 1.878.969,88zł, co stanowiło 51.89%. 

W rozdziale 85213  zaplanowana dotacja  w kwocie 23.700,00zł, została  zrealizowana                

w kwocie 11.850,00zł, co stanowiło 50,00%. 

W rozdziale 85214 zaplanowane dochody w kwocie 381.900,00zł,  zostały zrealizowane              

w kwocie 192.819,00zł,  co stanowiło 50,49%. 

W rozdziale 85219 zaplanowane dochody w kwocie 147.350,00zł,  zostały zrealizowane            

w kwocie 81.408,00zł, co stanowiło 55,25%. Nieco wyższy wskaźnik wykonania  wynika                

z realizacji dotacji na dofinansowanie zadań własnych, która  obejmowała środki  na wypłatę 

dodatkowego rocznego wynagrodzenia w I kw. br.  

W rozdziale 85295 zaplanowane dochody w kwocie 30.000,00zł, zostały zrealizowane               

w 100,00%, tj. w kwocie 30.000,00zł. 

 

Dział 854 Edukacyjna  opieka  wychowawcza zaplanowane dochody w kwocie  126.089,00zł, 

zostały zrealizowane w kwocie 125.869,00zł, co stanowiło 99,83%.  

W rozdziale 85415  zaplanowane dochody z dotacji na dofinansowanie zadań własnych                

w kwocie 124.869,00zł zostały zrealizowane w 100,00% zgodnie z terminem realizacji zadań 

objętych dotacją.  

W rozdziale 85495 zaplanowane dochody w kwocie 1.220,00zł, zostały zrealizowane               

w kwocie 1.000,00zł co stanowiło 81,97%.  

 

Dział 900 Gospodarka  komunalna  i ochrona  środowiska  zaplanowane  dochody w kwocie 

56.700,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 29.005,96zł, co stanowiło 51,16%. 

W rozdziale 90001 §2310 – zaplanowane dochody  w kwocie  54.800,00zł, zostały 

zrealizowane w kwocie 27.400,00zł,  co stanowiło 50,00%. Ww. dochody  dotyczą  dotacji              

z Gminy  Ryczywół i  Gminy Lubasz  dla zakładu budżetowego. 

W rozdziale 90020  zaplanowane dochody w §0400  w kwocie  1.900,00zł, zostały 

zrealizowane w kwocie  1.605,96zł co stanowiło 84,52%.  

 

Dział 921 Kultura  i ochrona  dziedzictwa narodowego zaplanowane dochody  w kwocie 

500,00zł, zostaną  zrealizowane w II półroczu br. 
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Dział 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 zaplanowane dochody w kwocie  

300,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.182,00zł, co stanowiło 394,00% w tym: 

uzyskano  niezaplanowaną  darowiznę w kwocie 882,00 zł, co zostanie ujęte w zmianach do 

budżetu w II półroczu, oraz  zaplanowana dotacja w kwocie 300,00zł została zrealizowana            

w 100,00%. 

 

ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY 

 

Na dzień 30.06.2008r. należności wynosiły 547.822,40zł, które stanowiły zaległości, oraz 

nadpłaty 9.734,46zł. w wykazanych zaległościach występowały naliczone odsetki od 

zaległości należności niepodatkowych w kwocie 2.390,65zł, należności z tytułu zaliczki 

alimentacyjnej w kwocie 282.437,76zł, oraz należności główne, które stanowiły kwotę 

262.993,99zł. W kwocie należności głównych główną pozycję stanowiły należności 

podatkowe m.in.: podatek od nieruchomości w kwocie 150.272,29zł, podatek rolny w kwocie 

30.263,61zł, podatek od środków transportowych 10.489,30zł. 

 Pozostałe zaległości stanowią należności z tytułu czynszu za lokale użytkowe, 

mieszkalne, oraz wynikające z umów cywilno prawnych zawartych na przyłącza do sieci 

kanalizacyjnych. W celu zmniejszenia zaległości Wójt Gminy Czarnków prowadzi szereg 

działań wynikających z ustawy – Ordynacja podatkowa. Ponadto w stosunku do zalegających 

w zapłacie należności z tytułu czynszu za lokale użytkowe, prowadzone były czynności takie 

jak wypowiedzenie umowy najmu lokalu lub wstrzymanie dodatku mieszkaniowego (jeśli taki 

był przyznany). Jednocześnie w stosunku do osób nieposiadających zatrudnienia lub innego 

źródła dochodów, a zalegających w opłacaniu należności podatkowych lub niepodatkowych, 

proponowane są w pierwszej kolejności prace społecznie użyteczne.   

W I półroczu 2008r. w wyniku prowadzonej windykacji należności podatkowych                               

i niepodatkowych wystawiono upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły egzekucyjne, oraz 

dokonano wpisów na hipotekę. W poszczególnych pozycjach dochodów podatkowych ilość 

wystawionych upomnień, wezwań do zapłaty, tytułów wykonawczych przedstawia się 

następująco: 

Upomnienia – osoby fizyczne  

Dotyczy podatku  
L.p. 

 
Data 

Ilość 
upomnień 

 
Kwota rolny leśny nieruchomości 

1. 11.02.08 1 32,00zł 32,00zł -zł -zł 

2. 11.02.08 1 158,00zł -zł -zł 158,00zł 

3. 11.02.08 1 44,00zł -zł -zł 44,00zł 

4. 13.02.08 1 742,40zł 147,30zł -zł 595,10zł 

5. 13.02.08 1 401,10zł 40,10zł -zł 361,00zł 

6. 20.03.08 1 210,40zł 210,40zł -zł -zł 

7. 07.04.08 1 28,00zł -zł -zł 28,00zł 

8. 22.04.08 149 22.186,40zł 13.625,40zł 235,00zł 8.326,00zł 

9. 23.04.08 121 16.668,00zł -zł 5,00zł 16.663,00zł 

10. 24.06.08 148 24.802,96zł 13.634,56zł 382,00zł 10.786,40zł 

11. 25.06.08 124 17.424,87zł -zł 16,00zł 17.408,87zł 

Razem: 549 82.698,13zł 27.689,76zł 638,00zł 54.370,37zł 
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Upomnienia – osoby prawne 

 

Dotyczy podatku  
L.p. 

 
Data 

Ilość 
upomnień 

 
Kwota rolny leśny nieruchomości 

1. 31.01.08 1 1.491,00zł 1.491,00 -zł -zł 

2. 18.04.08 1 1.853,00zł 1.853,00zł -zł -zł 

3. 31.01.08 1 27.830,00zł -zł -zł 27.830,00zł 

4. 18.04.08 4 25.845,00zł -zł -zł 25.845,00zł 

Razem: 7 57.019,00zł 3.344,00zł -zł 53.675,00zł 

 

 

Wezwania do zapłaty 

 

Dotyczy   
L.p. 

 
Data 

Ilość 
wezwań 

 
Kwota czynsz pod. VAT lok. użytkowe 

1. 28.01.08 20 17.063,39zł 17.063,39zł -zł -zł 

2. 31.01.08 5 7.219,15zł -zł 1.432,38zł 5.786,77zł 

3. 05.05.08 42 25.603,17zł 18.032,43zł 1.472,54zł 6.098,20zł 

Razem: 67 49.885,71zł 35.095,82zł 2.904,92zł 11.884,97zł 

 

 

Tytuły wykonawcze – osoby fizyczne  

 

L.p. Data Urząd Skarbowy Ilość Kwota Rodzaj podatku 

1. 05.02.08 Czarnków 44 5.968,00zł rolny 

2. 05.02.08 Czarnków 51 6.454,00zł nieruchomości 

3. 08.02.08 Czarnków 1 165,00zł nieruchomości 

4. 11.02.08 Wałcz 1 48,00zł rolny 

5. 18.02.08 Drugi US Bydgoszcz 1 39,00zł nieruchomości 

6. 15.02.08 Poznań-Winogrady 1 60,00zł nieruchomości 

7. 18.02.08 Pierwszy US Bydgoszcz 1 17,00zł rolny 

8. 15.02.08 Chodzież 1 30,80zł rolny 

9. 19.05.08 Szamotuły 1 12,00zł rolny 

10. 16.06.08 Czarnków 45 7.123,80zł nieruchomości 

11. 16.06.08 Czarnków 48 4.692,40zł rolny 

Razem: 195 24.610,00zł X 

 

 

Tytuły wykonawcze – osoby prawne  

 

L.p. Data Urząd Skarbowy Ilość Kwota Rodzaj podatku 

1. 12.05.08 Trzeci US Warszawa - 
Śródmieście 

3 10.467,00zł nieruchomości 

Razem: 3 10.467,00zł X 
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UMORZENIE NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH 

 

Zgodnie z pkt.8 w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr II/9/06 z dnia 

06 grudnia 2006r. w sprawie: określenia zasad, trybu umarzania wierzytelności udzielania 

innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 

Ordynacja podatkowa, informuję że w I półroczu 2008r. nie dokonano umorzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


