
 
REALIZACJA   DOCHODÓW   BUDŻETOWYCH   ZA 2008 ROK 

 
Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie 

 

Wyszczególnienie 
Plan 

(po zmianach) 
Wykonanie 

Wskaźnik 
(3:2) 

Struktura 

zł % 
1 2 3 4 5 

Ogółem 
z tego: 

43 701 047 45 063 292,19 103,1 100 

Rolnictwo i łowiectwo 1 268 1 277,51 100,8 0,0 

Przetwórstwo przemysłowe 24 278 24 278,00 100,0 0,0 

Wytwarzanie  i  zaopatrywanie             
w energię elektryczną, gaz i wodę 

250 000 234 753,14 93,9 0,5 

Transport i łączność 101 647 92 074,00 90,6 0,2 

Gospodarka mieszkaniowa 291 540 431 785,92 148,1 1,0 

Działalność usługowa 36 060 36 060,00 100,0 0,1 

Administracja publiczna 136 935 142 988,99 104,4 0,3 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 340 2 2340,00 100,0 0,0 

Bezpieczeństwo  publiczne                       
i  ochrona   przeciwpożarowa 

 53 450 54 236,44 101,4 0,1 

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

31 126 599 32 570 792,32 104,6 72,3 

Różne rozliczenia 6 367 748 6 366 435,96 100,0 14,1 

Oświata i wychowanie 1 307 540 1 325 340,72 101,4 2,9 

Ochrona zdrowia 1 355 1 118,00 82,5 0,0 

Pomoc społeczna 3 410 803 3 230 249,11 94,7 7,2 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 83 072 67 015,56 80,7 0,2 

Edukacyjna opieka wychowawcza 174 195 157 665,81 90,5 0,3 

Gospodarka komunalna      
i ochrona środowiska 

250 500 237 194,48 94,7 0,6 

Kultura i ochrona dziedzictwa  narodowego 40 000 40 000,00 100,0 0,1 

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 
obszary i obiekty chronionej przyrody 11 717 11 716,50 100,0 0,0 

Kultura fizyczna i sport 30 000 35 969,73 119,9 0,1 
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Dochody budżetowe - według źródeł ich pochodzenia - przedstawia poniższe  zestawienie 
 

Wyszczególnienie 

Plan 
(po zmianach) 

Wykonanie 
Wskaźnik 

(3:2) 
Struktura 

zł % % 
1 2 3 4 5 

 Dochody własne 33 283 005 34 770 521,10 104,4 77,2 

- wpływy z podatków  7 732 819 7 678 706,65 99,3 22,0 

- wpływy z opłat  670 655 690 906,28 103,0 2,0 

- udziały w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 

22 680 625 24 160 081,38 106,5 69,5 

- dochody jednostek budżetowych 828 760 893 821,74 107,9 2,6 

- pozostałe dochody własne 
 

1 370 146 1 347 005,05 98,3 3,9 

 Subwencja ogólna, w tym:  
- część oświatowa 

6 307 748 6 307 748 100,0 14,0 

 Dotacje celowe, w tym :  3 928 879,39 3 663 367,51 93,2 8,1 
- na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej zleconych ustawami 
2 869 652 2 682 168,26 93,4 73,2 

- na realizację własnych zadań bieżących 791 063 741 880,32 93,7 20,3 

- otrzymane przez jst od innej jst będącą 
instytucją wdrażającą na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień 

83 072 67 015,56 80,6 1,8 

- otrzymane z funduszy celowych na realizację 
zadań bieżących 

66 217 59 716,50 90,1 1,6 

- otrzymane od samorządów 7 300 7 300 100,0 0,2 

- rozwojowe 111 575,39 105 286,87 94,3 2,9 

Dochody majątkowe 181 414,61 321 655,58 177,3 0,7 

-dochody ze sprzedaży majątku 155 000 294 255,04 189,8 92,0 

-dochody z przekształcenia prawa wieczystego 
użytkowania w prawo własności 

6 800 7 840,93 115,3 
 

2,6 

- dotacje celowe otrzymane na inwestycje 16 500 16 445,00 99,6 5,2 

- środki na dofinansowanie inwestycji 3 114,61 3 114,61 100,0 0,2 

RAZEM: 43  701 047 45 063 292,19 103,1 100,0 
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W okresie sprawozdawczym planowane roczne dochody budżetowe zostały zrealizowane 

następująco : 

 

1. dochody własne - wpływy wyniosły 34 770 521,10 zł, co przy rocznym planie 

wynoszącym   33 283 005 zł  stanowi 104,4 %  realizacji planu i  77,2 % ogółu 

dochodów budżetowych.  Znaczącymi pozycjami w strukturze dochodów własnych są 

wpływy z podatków – 22,0 %  i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa –  69,5 % tych dochodów; 

2. subwencję ogólną otrzymano w kwocie 6 307 748 zł, co stanowiło 100 % planu.  

W strukturze dochodów budżetowych  subwencja oświatowa stanowiła   14,0 %; 

3. dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje z funduszy celowych wpłynęły  

w kwocie 3 663 367,51 zł, co stanowi 93,2 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 

3 928 879,39 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 8,1 %  zrealizowanych dochodów 

budżetowych; 

4. dochody majątkowe wyniosły 321 655,58 zł tj. 177,3 % planowanej kwoty  

w wysokości 181 414,61 zł. 

 

W  rozbiciu  na poszczególne rodzaje i źródła realizacja dochodów w omawianym 

okresie przedstawia się następująco : 

 
DOCHODY   WŁASNE 
 
1.  Wpływy z podatków ustalanych odrębnymi ustawami planowane w łącznej kwocie  
7 732 819 zł,  wykonane zostały w wysokości 7 678 706,65 zł  tj. w  99,3 %,  w tym: 
 

• Podatek  rolny - został zrealizowany w kwocie 68 357,92 zł tj. 104,8 %  rocznego 

planu 65 200 zł. 

• Podatek od nieruchomości  od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 92,0 %, na 

plan 4 863 854 zł, wykonanie wynosi 4 479 262,62 zł, w tym od osób fizycznych 

wpłynęła kwota 2 916 964,67 zł, a od osób prawnych 1 562 297,95 zł. 

• Wpływy z podatku leśnego wyniosły 2 209,24 zł na plan 2 000 zł, co stanowi 110,5 %. 

• Podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów  wyniosły 

323 174,60 zł, co stanowi 107,3 % rocznego planu w wysokości 301 000 zł. 
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• Wpływy z podatku od posiadania psów  zaległego z lat poprzednich  wyniosły 

4 777,50 zł, tj. 112,1 % planu wynoszącego 4 260 zł. 

• Rekompensaty utraconych dochodów wyniosły 114 385,00 zł, tj. 100,0 % planu. 

• Na zaplanowane roczne wpływy z podatku  dochodowego od działalności 

gospodarczej   osób fizycznych  opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości  

130 000 zł  w  2008 roku   wpłynęło 123 448,08 zł tj. 95,0  %. 

• Dochody z podatku od spadku i darowizn  wyniosły 478 349,04 zł tj. 87,0 %  

założonego rocznego planu w wysokości 550 000 zł. Na dochody z tego tytułu ma 

bezpośredni wpływ częstotliwość i wartość przekazywanych spadków i darowizn przez 

mieszkańców Milanówka. 

• Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 1 699 620 zł 

wpłynęło 2 082 268,35 zł tj. 122,5 %. 

• Zaległości ze zniesionych podatków- wpływy z tego źródła dochodów  wyniosły 

2 474,30 zł, co stanowi 99,0 % rocznego planu  w wysokości 2 500 zł. 

 
2. Planowane wpływy z opłat w łącznej wysokości 670 655 zł w 2008 roku zostały     

wykonane w kwocie  690 906,28 zł tj. w  103,0 % , w tym: 

 

• Z tytułu opłaty skarbowej  wpłynęła kwota 84 667,50 zł, co stanowi 92,4 % planu  

w wysokości 91 600 zł. 

• Dochody z opłaty targowej wyniosły 182 354,00 zł,  co stanowi 98,6 % rocznego 

planu wynoszącego 185 000 zł. 

• Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły 43 523,67 zł  tj. 101,2 % planu  

w wysokości 43 000 zł. 

• Na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych w wysokości 220 000 zł wpłynęło 230 037,15 zł, co stanowi 104,6 % 

planu. 

• Z tytułu opłaty  stałej za wpis i zmianę w  ewidencji działalności gospodarczej 

wpłynęło 28 862,00 zł. 

• Opłata z tytułu renty planistycznej wyniosła 12 062,80 zł. 

• Opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wyniosły  

13 736,80 zł. 

• Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 53 679,76 zł. 
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• Na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za parkometry w wysokości  40 000 zł 

wpłynęło  41 427,60 zł, co stanowi  103,6 % planu. 

• Opłata za koncesje i licencje wyniosła 100,0 % planu tj. 555 zł. 

 

3.  Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – łączne wpływy wyniosły  

24 160 081,38 zł tj. 106,5 % planu w wysokości 22 680 625 zł, w tym : 

 

• Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  - plan dochodów wynosi 

 22 350 625 zł, w omawianym okresie otrzymano 23 886 860,00 zł,  tj. 106,9 % planu; 

 • Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – w 2008  roku wpłynęło  

273 221,38 zł tj. 82,8 % założonego planu 330 000 zł.  Dochody te zależne są od ilości 

firm prowadzących swoją działalność na terenie miasta i od ich sytuacji finansowej. 

 

4. Dochody jednostek budżetowych  planowane w łącznej kwocie 828 760 zł osiągnięte 

    zostały w 107,9 % tj. w kwocie 893 821,74 zł. Na zrealizowane wpływy składają się: 

 

• Dochody Przedszkola Nr 1 z tytułu opłaty stałej i odpłatności za wyżywienie dzieci 

oraz  z tytułu wynagrodzenia dla płatnika wyniosły łącznie 472 238,00 zł, co stanowi 

102,5 % planu wynoszącego 460 560 zł. 

 
• Dochody Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, 

wpłat za wyjazdy na basen i wynagrodzenia płatnika  -  zostały  zrealizowane  

w wysokości 182 722,60 zł na planowaną kwotę 160 900 zł, co stanowi 113,5 %. 

       

• Dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za 

wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, wpłat rodziców za wyżywienie 

dzieci w stołówce szkolnej i wyjazdy na basen  - wyniosły 85 607,49 zł w stosunku do 

planu w kwocie 73 900 zł, co stanowi 115,8 %. 

 

• Dochody Zespołu Szkół Gminnych Nr 3 z tytułu organizacji zajęć sportowych, 

odpłatności za wyżywienie dzieci – wyniosły 70 224,79 zł, tj. 112,3 % w stosunku do 

planu w kwocie 62 500 zł. 
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• Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej  z tytułu: odpłatności podopiecznych za usługi 

opiekuńcze oraz wynagrodzenia dla płatnika wyniosły łącznie 37 028,15 zł co stanowi 

152,3 % planu w wysokości 24 300 zł. 

 

• Dochody  Straży Miejskiej z nakładanych mandatów karnych - na planowaną łącznie  

kwotę 23 500 zł wpłynęło 24 677,70 zł, co stanowi 105,0 %  planu ogółem. W 2008 

roku Straż Miejska wystawiła 389 mandatów karnych na łączna kwotę 36 510 zł,  

z czego wpłacono 18 770,00 zł. Pozostałe należności zostały wyegzekwowane przez 

komorników urzędów skarbowych  w wysokości 5 907,70 zł. Plan wpływów  

z różnych dochodów w kwocie 100 zł nie został zrealizowany. 

 

• Dochody Urzędu Miasta z tytułu wpływów  ze sprzedaży materiałów przetargowych, 

refundacji wynagrodzeń z PUP, z tytułu wynagrodzeń dla płatnika oraz usług 

reklamowych wyniosły łącznie 21 323,01 zł, co stanowi 92,7 % planowanej kwoty  

23 000 zł. 

5. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 1 370 146 zł wykonane 
zostały w  wysokości 1 347 005,05 zł co stanowi 98,3 %.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Realizacja w/w dochodów w rozbiciu na poszczególne źródła przedstawia się następująco 
 

 
Wyszczególnienie 

Plan 
(po zmianach) 

 
Wykonanie 

Wskaźnik 
(3:2) 

zł % 
1 2 3 

1. Wpływ z odsetek od nieterminowo regulowanych 
należności z tytułu podatków i opłat 

130 000 130 968,85 100,7

2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 71 400 76 949,82 107,7
3. Wpływy ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim z 

tytułu rozliczenia wyniku działalności 
250 000 234 753,14 93,9

4. Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na 
oświetlenie budek telefonicznych  

1 000 815,08 81,5

5. Wpłaty mieszkańców na budowę  kanalizacji 
sanitarnej 

200 000 192 502,40 96,3

6. Darowizny od mieszkańców na budowę dróg w 
mieście 

15 000 4 000,00 26,7

7. Darowizny mieszkańców na konkurs „Bądź 
bezpieczny” 

4 850 4 850,00 100,0

8. Wpływy z gminy Podkowa Leśna i gminy Brwinów 
za tranzyt ścieków 

35 000 35 877,00 102,5

9. Dochody  związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej  

9 019 10 889,32 120,7

10. Dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji 
dla niepublicznych przedszkoli na dzieci nie będących 
mieszkańcami Milanówka 

400 120 388 079,41 96,9

11. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 
gminnych 

102 735 108 294,01 105,4

12. Dochody z Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-
Niemieckiej 

7 000 15 005,17 214,4

13. Nadwyżka środków obrotowych z ZGKiM 11 890 11 889,49 100,0
14. Darowizna na Dzień Milanówka 2 000 2 000,00 100,0
15. Zwrot podatku VAT za użytkowanie wieczyste 13 400 13 400,00 100,0
16. Darowizna na plan zagospodarowania przestrzennego 28 060 28 060,00 100,0
17. Wpływy z gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu Gmin 

Zachodniego Mazowsza „Mazovia” 
46 647 46 646,40 100,0

18. Środki pozyskane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w 
Milanówku z programu „Comenius” z Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji  

42 025 42 024,96 100,0

 RAZEM 1 370 146 1 347 005,05 98,3
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SUBWENCJ A   OGÓLNA   

 

• Pierwotnie planowana w budżecie miasta kwota subwencji oświatowej  na 2008 rok 

wynosiła 5 784 130 zł. Na podstawie  informacji Ministra Finansów  

o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta, została zwiększona  

o  523 618 zł. W 2008 roku plan subwencji wyniósł 6 307 748 zł  

i został przekazany do budżetu miasta w 100 %. 

 

DOTACJE   

  

Plan dotacji celowych wynosi 3 928 879,39 zł. W 2008 roku wpłynęła kwota 

3 663 367,51 zł  (93,2  %),  w tym : 

 

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych 

gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęła w kwocie -  2 682 168,26 zł tj.  

93,5 % planu wynoszącego 2 869 652 zł,  w tym na: 

•  administrację publiczną 102 916,00 zł, 

•  stałą aktualizację spisu wyborców 2 340,00 zł, 

•  obronę cywilną 400,00 zł, 

• zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do 

produkcji rolnej 1 266,51 zł, 

•  świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 2 076 058,28 zł, 

•  składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  

46 314,31 zł, 

•  zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki 

stałe) 418 605,16 zł, 

•  specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 858,00 zł, 

• na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach 

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 

410,00 zł. 
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2. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

gmin planowane w łącznej  kwocie 791 063 zł  zostały przekazane w wysokości 

741 880,32 zł, w tym na: 

 

•  zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wpłynęło 

187 705,16 zł, tj. 97,8 % planu w wysokości 192 000 zł, 

• na pokrycie części kosztów utrzymania OPS  wpłynęło   99,9 % planu tj.  

210 904,00 zł, 

• dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 

młodocianych pracowników – została przekazana  kwota 51 694,47 zł  tj.  

81,8 % planu; W ramach tej dotacji dofinansowano ośmiu pracodawcom 

koszty kształcenia pracownika, pozostałych dwóch nie złożyło pełnej 

dokumentacji w związku z tym dotacja nie została w pełni wykorzystana. 

• pomoc państwa w zakresie dożywiania wpłynęło 92 000,00 zł tj. 100,0% 

planu, 

• utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych plan w wysokości 8 000 zł w 2008 

roku został zrealizowany w 100 %, 

•  na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w kl. I-III w szkołach 

podstawowych wykorzystano 9 632,88 tj. 36,6 % planu w wysokości  

26 320 zł; Nauczanie języka angielskiego z w/w dotacji realizowane było  

w Zespole Szkół Gminnych Nr 3. Środki wykorzystano zgodnie  

z zapotrzebowaniem, pozostałą część zwrócono. 

• na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 

wpłynęło 157 665,81 zł, tj. 90,51 % planu w wysokości 174 195 zł, 

• na przygotowanie  „Planu usuwania azbestu z terenu miasta Milanówka”  

przekazano 24 278,00 zł. 

 

3. Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej 

jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień: 

• dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego na finansowanie projektu „Kiosk ze szkoleniami”  
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w ramach Priorytetu 2 wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach- 

została zrealizowana w 80,7 % tj. w kwocie 67 015,56 zł. Zadanie zostało  

w pełni zrealizowane. 

4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących zaplanowano w 

kwocie 66 217 zł, z czego zrealizowano 90,1 % tj. 59 716,50 zł: 

• dotacja z PFOŚiGW- odbiór i unieszkodliwienie azbestu – w 2008 r. plan  

w wysokości 6 500,00 zł nie został zrealizowany z powodu nie wywiązania się 

z zapisu zawartego w porozumieniu ze strony  Starostwa Powiatowego  

w Grodzisku Mazowieckim ( nie przekazano środków), 

• dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Walka ze 

szkodnikiem kasztanowców - szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem” została 

zrealizowana w 100 %, tj. w kwocie 8 000,00 zł, 

• dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodząca  

z Funduszu Promocji i Kultury wpłynęła w wysokości 40 000,00 zł  

z przeznaczeniem na wydanie monografii „Jan Szczepkowski. Życie  

i twórczość”, 

• dofinansowanie zadania „Pielęgnacja drzew – pomników przyrody” zostało 

zrealizowane w wysokości 11 716,50 zł. 

5. Dotacja otrzymana od samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie 

zakupów bieżących dla OSP wpłynęła w wysokości 7 300,00 zł. 

6. Dotacja rozwojowa z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na 

realizację projektu „Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności – MILA” została 

przekazana w wysokości 105 286,87 zł. 

 

DOCHODY MAJĄTKOWE 

 

1. Dochody ze sprzedaży majątku otrzymane  w łącznej wysokości 294 255,04 zł na plan 

155 000 zł składający się z: 

• wpływów ze sprzedaży nieruchomości 289 955,04 zł 

• wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 4 300 zł 

 

2. Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 

wyniosły w 2008 roku 7 840,93 zł tj. 115,3 % planu. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

3. Dotacje celowe na inwestycje otrzymano w wysokości 16 445,00 zł, w tym: 

• dotacja otrzymana od samorządu województwa mazowieckiego na 

dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP – 12 000,00 zł 

• dotacja na inwestycje z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań 

zleconych gminie  przeznaczono na zakup kserokopiarki dla Ośrodka Pomocy 

Społecznej – 4 445,00 zł  

   

4. Środki przekazane z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na 

dofinansowanie inwestycji w Ośrodku Pomocy Społecznej wpłynęły w wysokości 

3 114,61 zł. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

