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Wykonanie dochodów budżetu państwa 

za III kwartały 2016 roku

Dochody budżetu państwa w części 85/02 województwo dolnośląskie w roku 

2016 zostały zaplanowane w wysokości 177 440 000 zł, co stanowi, dla porównania, 

82,81% kwoty planu przyjętego do realizacji w roku 2015 (po nowelizacji ustawy 

budżetowej na 2015 rok kwota w wysokości 214 284 000 zł).

Dochody Skarbu Państwa realizowane są przez 196 jednostek samorządu 

terytorialnego (realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami) oraz przez 13 jednostek budżetowych. Zarządy jednostek 

samorządu terytorialnego wykonane dochody, pomniejszone o określone w odrębnych 

przepisach dochody budżetowe, przysługujące jednostkom samorządu terytorialnego 

z tytułu wykonywania tych zadań, przekazują na rachunek bieżący dochodów 

dysponenta części budżetowej prowadzony przez Wydział Finansów i Budżetu.

Około 70,78% zaplanowanych dochodów realizowanych jest przez Starostów, 

przede wszystkim z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. 

6,53% planowanych dochodów realizowanych jest przez gminy i Urząd 

Marszałkowski. Natomiast 13,68% założonego planu stanowią dochody realizowane 

przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, przede wszystkim z tytułu mandatów oraz opłat 

paszportowych. Pozostałe 9,01% przyjętego planu stanowią dochody realizowane 

przez jednostki budżetowe podległe Wojewodzie tj. straże, inspekcje.

Na rachunek bieżący Wydziału Finansów i Budżetu -  subkonto dochodów 

dysponenta budżetu państwa 85/02 przekazywane są również dochody z tytułu opłat:

• za udostępnienie danych osobowych,

• za użytkowanie gruntów pod wodami,

• za wydanie decyzji administracyjnych dotyczących zaszeregowania obiektów 

hotelarskich,

• za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika 

turystycznego lub pilota wycieczek oraz sprawdzenia języka obcego przewodnika 

turystycznego lub pilota wycieczek,
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wzrastają corocznie o kilka milionów złotych, co jest wynikiem przeprowadzonej 

aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz ściąganych zaległości z lat 

ubiegłych. Istotnym źródłem mającym wpływ na stopień realizacji dochodów 

pozyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego są wpływy z tytułu 

odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości w kwocie 7 935 615 zł, co daje 7,17% udziału w wykonanych przez 

jednostki samorządowe dochodach z tytułu gospodarki gruntami 

i nieruchomościami. Pozostałe dochody w tym rozdziale wynikają m.in. z wpływów 

uzyskanych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności. Za III kwartały br. dochody z tego tytułu wyniosły 4 651 721 zł 

i stanowią 4,20% ogółu kwoty wykonanych dochodów w rozdziale 70005 

w § 2350.

• W dziale 750 na koniec III kwartału 2016 roku wykonano dochody w wysokości 

21 376 257 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego. Znaczący wpływ na wykonanie 

planu dochodów mają wpływy z tytułu mandatów i grzywien realizowane 

w dziale 750, rozdziale 75011. Z tego tytułu za III kwartały br. uzyskano kwotę 

11 217 821 zł, co stanowi 84,71% przyjętego planu. Dla porównania za III kwartały 

ubiegłego roku wykonano 84,57% planu rocznego. Realizacja tych dochodów 

prowadzona jest poprzez windykację należności w trybie egzekucji 

administracyjnej. Poziom zrealizowanych dochodów w znacznym stopniu zależny 

jest od wypłacalności dłużników, od sprawności prowadzonych procesów 

egzekucyjnych, a także od efektywności pracy poborców skarbowych. 

W 2016 roku nastąpiło zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu o kwotę 

31 024 000 zł, tj. o około 70,09% w stosunku do planu roku 2015. Zmniejszenie 

planu dotyczy głównie dochodów z tytułu nałożonych mandatów karnych 

kredytowanych, zaocznych i gotówkowych (§ 0570). Art. 49 uchwalonej w  dniu 

10 lipca 2015 r. ustawy o administracji podatkowej (Dz.U. 2015, poz. 1269) nadał 

nowe brzmienie art. 100 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania 

w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 395, z późn. zm.) 

tj. uprawnionym do poboru należności 'wynikających z grzywien nałożonych 

w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa, jest właściwy
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Zasady zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego określa ustawa 

z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., póz. 169).

2. zwiększenie o kwotę 5 535 605 zł w stosunku III kwartału roku ubiegłego dotyczy 

zaległości wynikających z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu 

Państwa w dziale 700, rozdziale 70005, w § 2350. Zaległości wynikające 

z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na koniec III kwartału 

2016 roku w kwocie 81 808 540 zł, stanowią olc. 107,26% poziomu zaległości na 

koniec III kwartału 2015 roku.

Najwyższy wskaźnik realizacji planu dochodów za III kwartały 2016 roku 

osiągnięto w dziale 801, w którym przyjęty plan dochodów w wysokości 31 000 zł 

został wykonany w kwocie 194 828 zł, tj. 628,48 % planu rocznego. Wpływ na 

wyższe wykonanie miały dochody nieplanowane zrealizowane w § 2910 z tytułu 

zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 

pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości. Poza tym w rozdziale 80136 

uzyskano nieplanowany dochód z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 17 561 zł.

5


