
ZARZĄDZENIE  Nr 12/17 

WÓJTA GMINY GNOJNO  

z dnia 23 marca 2017 r. 

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2016 rok  

wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych  

instytucji kultury i SP ZOZ 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2016 r., poz. 1870) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Gnojno: 

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1do niniejszego za-

rządzenia; 

2) informację o stanie mienia Gminy Gnojno, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

3) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 

3 do niniejszego zarządzenia; 

4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ za 2016 rok , stanowiące załącznik nr 4 do ni-

niejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 WÓJT 

Zbigniew Janik  
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/17 

Wójta Gminy Gnojno 

z dnia 23 marca 2017 r. 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNO ZA 2016 ROK 

I. Informacje ogólne 

Budżet Gminy Gnojno na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy Gnojno w dniu 14 stycznia 2016 

roku. Plan określał dochody w wysokości 17.919.681,00 zł oraz wydatki w wysokości 18.669.681,00 zł, w trakcie 

roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy na podstawie upo-

ważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego. 

W wyniku dokonanych zmian w ciągu 2016 roku: 

- plan dochodów na dzień 31.12.2016 r. wynosił 19.392.329,93 zł, 

- plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. wynosił 20.319.712,74 zł. 

II. Dochody ogółem (szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera 

tabela nr 1) 

Budżet Gminy Gnojno po stronie dochodów wynosił: plan 19.392.329,93 zł, wykonanie za 2016 rok 

17.559.349,62 zł - co stanowi 90,55 %, z tego: 

- dochody własne - plan 4.897.477,00 zł, wykonanie w 2016 r. - 4.670.834,13 zł, co stanowi 95,37 %. Dochody 

własne gminy stanowią po stronie planu 25,25 % ogólnego budżetu, a po stronie wykonania w 2016 r. 26,6 0%. 

Wykonanie dochodów z tytułu należności podatkowych w stosunku do planu kształtują się następująco:  

 podatek od nieruchomości - 82,86%,  

 podatek rolny - 95,89%, 

 podatek leśny - 96,63%,  

 podatek od środków transportowych - 89,00%, 

 podatek od czynności cywilnoprawnych - 102,14%, 

 podatek od spadków i darowizn - 97,35%,  

 udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: podatek dochodowy od osób 

fizycznych - 102,10%, podatek dochodowy od osób prawnych - 28,98%; 

- subwencje ogólne - plan 5.920.225,00 zł, wykonanie w 2016 r. 5.920.225,00 zł, co stanowi 100% planu; 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - plan 5.684.459,77 zł, wykonanie w 2016 r. 

5.652.342,44 zł, co stanowi 99,43%. 

Zadanie Plan Wykonanie 

Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
339.323,77 339.323,77 

Zadania dotyczących administracji publicznej 42.800,00 42.219,46 

Aktualizacja spisu wyborców 5.697,00 5.549,50  

Szkoły podstawowe –zakup materiałów edukacyjnych 17.430,00 16.248,16 

Gimnazja – zakup materiałów edukacyjnych 14.151,00 14.149,55 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych 

225,00 0,00 

Zadania z zakresu ochrony zdrowia – wydawanie decyzji w sprawie 

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 
490,00 350,00 

Zadania z zakresu pomocy społecznej - świadczenia wychowawcze 2.749.375,00 2.720.268,00 

Zadania z zakresu pomocy społecznej - świadczenia rodzinne 2.494.006,00 2.494.006,00 

Zadania z zakresu pomocy społecznej –składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
20.840,00 20.106,00 
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Zadania z pomocy społecznej- Karta Dużej Rodziny 122,00 122,00 

Razem 5.684.459,77 5.652.342,44 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - własne plan 1.179.785,16 zł ,wykonanie 

w 2016 r. wynosi 914.625,17 zł, co stanowi 77,52 %. Dotacje na zadania własne dotyczą realizacji zadań z zakre-

su opieki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz na realizację zadań inwestycyjnych; 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozu-

mień z organami administracji rządowej - plan 20.000,00 zł, wykonanie w 2016 roku 14.689,14 zł, co stanowi 

73,45 %; 

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 10.000,00 

zł, wykonanie 10.000,00 zł. 

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryto-

rialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - plan na kwotę 20.000,00 zł, wykonanie w 2016 roku 

20.000,00 zł; 

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o któ-

rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - planowano 1.660.383,00 zł wykonanie w 2016 r. wynosi 324.089,61 zł, 

z tego: 

Zadanie Plan Wykonanie 

Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności 

publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i 

pińczowskiego - Gmina Gnojno  

1.604.043,00 268.689,61 

Projekt pn. „Dobry Zawód - Lepsze Życie” 56.340,00 55.400,00 

Razem 1.660.383,00 324.089,61 

Dochody bieżące planowano na poziomie 17.144.041,14 zł a wykonano w wysokości 16.831.574,43 zł, co 

stanowi 98,18 %. 

Dochody majątkowe według planu po zmianach wynoszą 2.248.288,79 zł, wykonano w kwocie 727.775,19 

zł, co stanowi 32,37%. 

Ogólnie dochody w stosunku do planu zostały wykonane w 90,55%. 

III. Wydatki ogółem (szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera 

tabela nr 2) 

Po stronie wydatków plan budżetu gminy wynosił 20.319.712,74 zł, wykonanie za 2016 rok wynosi 

18.494.584,59 zł, co stanowi 91,02%, z tego: 

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 

- rozdział 01030 - Izby rolnicze - wykorzystano kwotę 7.092,71 zł na wpłatę na rzecz izb rolniczych 2% wpły-

wów podatku rolnego; 

- rozdział 01095 - Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 340.307,77 zł, w tym na zwrot rolnikom części 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej - 

332.670,36 zł, opłata bankowa i pocztowa - 795,69 zł, materiały biurowe - 550,00 zł, dodatki i składki za obsłu-

gę wypłat - 5.307,72 zł, za badanie gleby - 984,00 zł. Wydatków w zakresie podatku akcyzowego dokonano w 

wysokości otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; 

w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

- rozdział 40002 - Dostarczanie wody - wykorzystano kwotę 213.620,83 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochod-

ne od wynagrodzeń pracowników - 110.589,31 zł, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służ-

bowych - 3.039,57 zł, materiały hydrauliczne potrzebne do usuwania awarii wodociągowych - 12.185,50 zł, 

energia elektryczna - 28.381,67 zł, badania wody - 967,34 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 

27.233,00 zł, odpis na FŚS - 3.282,00 zł, zakup wodomierzy - 24.288,81zł, wypłata ekwiwalentu za pranie 

odzieży - 240,00 zł , wynajem dźwigu - 2.295,18 zł, zakup części i naprawa koparki - 866,45zł, części do 

Volkswagena - 252,00 zł; 
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w dziale 600 - Transport i łączność 

- rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - wykorzystano kwotę - 66.885,17 zł (dotacja na drogę powiato-

wą w Balicach); 

- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - wykorzystano kwotę 882.845,08 zł na: wykonanie dokumentacji 

na przebudowę dróg gminnych - 21.070,50 zł, zakup kamienia -18.241,98 zł, zakup rur na drogę w Raczycach - 

705,00 zł, zakup paliwa do koparki - 10.442,12 zł, znaki drogowe i przystanki - 3.242,71 zł, remont koparki - 

61,91 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 6.849,90 zł, wykonanie parkingu przy OSP Balice - 3.724,42 zł, 

usuwanie drzew przydrożnych w m. Pożogi - 1.200,00 zł, remont drogi gminnej w m. Gnojno - 5.006,10 zł, 

ubezpieczenie koparki -1.588,00 zł, zakup mieszanki asfaltowej - 940,95 zł, remont drogi Skadla - Wola Zo-

fiowska - 885,00 zł, remont drogi w Jarząbkach - 1.508,00 zł, koszenie poboczy przy drogach gminnych - 

170,00 zł, zakup kręgów betonowych - 1.107,00 zł, zakup luster drogowych - 800,85 zł, za ekspertyzę inten-

sywności opadów - 1.476 zł, pomiar natężenia ruchu - 4.428,00 zł, wyznaczenie granicy drogi gminnej w Jano-

wicach Poduszowskich - 2.000,00 zł, przebudowa drogi gminnej Glinka - Wola Bokrzycka - 126.226,30 zł, 

przebudowa drogi gminnej w m. Gnojno - 281.604,45 zł, przebudowa drogi gminnej w m. Jarząbki - 201.973,01 

zł, przebudowa drogi gminnej w m. Zawada - 45.046,31 zł, przebudowa drogi gminnej w m. Zagrody - 

17.258,87 zł. Wydatki dokonane w ramach funduszy sołeckich w miejscowościach: Balice - 605,45zł, Januszo-

wice – 2.268,40 zł, Raczyce - 2.773,32 zł, Skadla - 11.226,40 zł, Grabki Małe - 5.338,86 zł, Janowice Pod. - 

14.354,77 zł, Ruda - 2613,15 zł, Gnojno - 17.177,56 zł, Pożogi - 2.580,37 zł, Falki - 1.032,26 zł, Jarząbki - 

6.480,89 zł, Kostera - 7.121,86 zł, Maciejowice - 5.460,28 zł, Poręba - 6.360,74 zł, Płośnia - 7.094,53 zł, Wola 

Zofiowska - 4.746,91 zł, Wola Bokrzycka - 5.418,23 zł, Zofiówka - 6.917,91 zł, Zawada - 11.790,39 zł, Gorza-

kiew - 3.925,42 zł; 

- rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - wykorzystano kwotę 118.596,84 zł na przebudowę dróg gminnych w m. 

Pożogi na kwotę 111.596,84 zł, fundusz sołecki sołectwa Pożogi - 7.000,00 zł; 

- rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wykorzystano kwotę 231.519,13 zł, w tym na: prze-

budowę drogi w m. Janowice Raczyckie - 43.396,64 zł, przebudowę drogi gminnej Wola Zofiowska - Zofiówka 

- 98.412,34 zł, przebudowa drogi w m. Pożogi - 79.710,15 zł, fundusz sołecki Janowice Raczyckie - 10.000 zł; 

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykorzystano kwotę 27.554,24 zł, z tego: de-

cyzje o warunkach zabudowy - 6.960,00 zł, ogłoszenie w prasie - 1.682,64 zł, wycena nieruchomości - 2.950,00 

zł, odbitki map geodezyjnych - 501,00 zł, energia elektryczna - 1.161,16 zł, dokumentacja techniczna Szkoły 

Podstawowej w Janowicach Poduszowskich - 2.220,50 zł, badanie gleby - 311,16 zł, za usługi kominiarskie - 

216,00 zł, rozgraniczenia działek - 1.650,08 zł, demontaż kanału ciepłowniczego przy OZ w Gnojnie - 1.922,00 

zł, wycinka drzew w m. Raczyce i Jarząbki - 3.700,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego Rzeszutki - 

4.279,70 zł; 

w dziale 750 - Administracja publiczna 

- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - wykorzystano kwotę 42.219,46 zł, w tym: na wynagrodzenia i po-

chodne od wynagrodzeń - 41.969,46 zł, za materiały biurowe na akcje kurierską - 250,00 zł. Wydatków doko-

nano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; 

- rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych - kwotę 1.662,35 zł wykorzystano na 

opłatę komorniczą od wystawionych tytułów egzekucyjnych; 

- rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - kwotę 63.485,55 zł wykorzystano na: wy-

płatę diet radnym - 51.750,00 zł, ryczałt przewodniczącego rady - 9.600,00 zł, przepisy prawne - 237,00 zł, 

udział w szkoleniu - 590,00 zł, zakup artykułów spożywczych - 1.308,55 zł; 

- rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - kwotę 1.722.120,11 zł wykorzystano na: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 1.384.119,74 zł, informatyk - 13.012,00 zł, dofi-

nansowanie zakupu okularów dla pracowników - 300,00 zł, zakup środków czystości - 6.450,48 zł, zakup mate-

riałów biurowych - 6.263,92 zł, zakup przepisów prawnych i czasopism - 4.235,41 zł, zakup druków - 2.054,93 

zł, odzież ochronna - 1.596,01 zł, zakup części i paliwa do kosiarek - 3.658,58 zł, zakup narzędzi i wyposażenia 

Urzędu - 5.961,57 zł, materiały budowlane i hydrauliczne - 1.743,10 zł, artykuły spożywcze - 5.710,05 zł, zakup 

wiązanek okolicznościowych - 3.228,00 zł, zakup licencji programów komputerowych - 2.054,10 zł, części do 

skody - 500,82 zł, zakup gazu - 433,01 zł, zakup paliwa do samochodu osobowego - 11.643,77 zł, zakup paliwa 
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do volkswagena - 5.097,82 zł, zakup opału (ekogroszek) - 8.088,64 zł, części i naprawa Volkswagena -865,66 

zł, opłata sądowa - 1.388,32 zł, energia elektryczna - 12.537,06 zł, badania okresowe pracowników - 1.400,00zł, 

usługi BHP - 991,18zł, usługi Radcy Prawnego - 36.900,00zł, opłaty parkingowe i rejestracyjne - 285,00zł, 

opłata za przesyłki skredytowane - 26.449,28 zł, ogłoszenia w prasie - 1.015,98 zł, usługi kominiarskie - 799,50 

zł, serwis programów komputerowych - 12.330,80 zł, monitoring systemu alarmowego - 947,10 zł, odbiór od-

padów komunalnych - 556,00 zł, obsługa bankowa - 1.576,20 zł, remont maszyn biurowych - 153,00 zł, abona-

ment BIP i Internet - 3.331,15 zł, telefony komórkowe - 8.201,12 zł, telefony stacjonarne - 3.049,64 zł, wypłata 

delegacji - 2.218,90 zł, składka członkowska Świętokrzyski Karp - 1.866,40 zł, składka na Świętokrzyski Zwią-

zek Miast i Gmin - 2.000,00 zł, ubezpieczenia majątkowe - 10.468,00 zł, opłata szkoleń - 8.994,40 zł, odpis na 

fundusz świadczeń socjalnych - 31.700,00 zł, składka na Lokalną Organizację Turystyczną - 3.000,00 zł, opłata 

za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 1.041,00 zł, składka na Królewskie Ponidzie - 6.895,50 zł, wykona-

nie kopii na kserokopiarce i drukarkach - 10.962,00 zł, wydatki związane z Jubileuszem 50-lecia pożycia mał-

żeńskiego - 6.683,97 zł, oprawa ksiąg USC - 300,00 zł, usługi transportowe - 1.107,00 zł, wypłata ekwiwalentu 

za pranie odzieży - 755,00 zł, opłata za audycje promocyjne w radio - 1.000 zł, zakup samochodu osobowego - 

51.200,00 zł, zakup piły z wysięgnikiem - 2.999,00 zł; 

- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykorzystano kwotę 30.220,63 zł, w tym: 

promocja w prasie i gazety - 4.731,35 zł, zakup nagród - 2.049,00 zł, obchody Dnia Dziecka - 2.287,68 zł, wy-

płata nagrody dla KGW w Raczycach - 300,00 zł, oprawa muzyczna Jubileuszu 50-lecia i Dnia Dziecka - 

1.200,00 zł, promocja Gminy na Targach KIELCE - 2.000,00 zł, artykuły spożywcze - 596,23 zł, opłata na ZA-

IKS - 803,04 zł, Festyn w Raczycach i Balicach - 4.626,40 zł, zawody sportowe - 1.695,71 zł, zakup artykułów 

biurowych i gospodarczych - 1.621,54 zł, dożynki powiatowe - 257,98 zł, zakup strojów strażackich dla mło-

dzieży szkolnej - 2.199,98 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego Raczyce - 5.851,72 zł; 

- rozdział 75095 - Pozostała działalność - kwotę 82.078,48 zł wykorzystano na: wypłatę diet sołtysom za udział 

w obradach sesji - 27.200,00 zł, prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych - 43.276,00 zł, podatek 

leśny gminy - 143,00 zł, wykonanie ekspertyzy boiska szkolnego w Gnojnie - 4.551,00 zł, za sporządzenie ra-

portu emisji zanieczyszczeń - 4.571,48 zł, projekt altanki w Raczycach - 1.906,50 zł, wydatki z funduszu sołec-

kiego Wola Zofiowska - 430,50 zł; 

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

- rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - kwotę 

5.549,50 zł wykorzystano na aktualizację spisu wyborców - 937,00 zł i zakup urn - 4.612,50 zł. Wydatków do-

konano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; 

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

- rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - wykorzystano kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu 

samochodu dla KPP w Busku Zdroju; 

- rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wykorzystano 5.000,00 zł - przekazano 

dofinansowanie na remont sprzętu przeciwpożarowego zgodnie z umową; 

- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - kwotę 65.740,88 zł wykorzystano na: wypłatę wynagrodzenia 

kierowcom OSP oraz pochodne od wynagrodzeń - 14.370,95 zł, zakup ekogroszku - 815,89 zł, zakup paliwa - 

1.520,18 zł, art. spożywcze - 2.894,46 zł, materiały hydrauliczne i elektryczne - 741,81zł, energia elektryczna -

4.902,02 zł, badanie techniczne pojazdów i sprzętu p.poż. - 1.358,50 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich 

i strażaków - 4.008,00 zł, zakup środków czystości i wieńcy - 429,65 zł, szkolenie strażaków - 1.845,00 zł, wy-

płata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych - 6.055,00 zł, części i remont samochodów strażackich 

3.320,57 zł, zakup nagród - 2.103,08 zł, zakup mundurów strażackich - 20.446,90 zł, za wodę - 505,87 zł, bada-

nie lekarskie kierowcy - 150,00 zł, zakup artykułów gospodarczych - 273,00 zł; 

- rozdział 75495 - Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 17.782,97 zł, z tego: na przegląd techniczny 

przewodów kominowych - 246,00 zł. Wydatki w ramach funduszy sołeckich: Pożogi - 320,19 zł , Gorzakiew - 

8.751,85 zł, Wólka Bosowska - 8.464,93 zł; 

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego  

- rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial-

nego - kwotę 322.469,18 zł wykorzystano na prowizję i spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów; 
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w dziale 801-Oświata i wychowanie  

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - kwotę 2.884.720,78 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń pracowników - 2.439.381,09 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 118.794,78 zł, opał -47.285,39 

zł, zakup sprzętu i wyposażenia - 5.372,02 zł, zakup artykułów biurowych i prenumerata przepisów prawnych -

12.456,84 zł, zakup art. remontowych, gospodarczych - 9.262,56 zł, zakup środków czystości - 11.780,58 zł, pa-

liwo do kosiarki - 671,58 zł, zakup odzieży ochronnej - 1.358,93 zł, wyposażenie apteczek - 896,64 zł, zakup 

pomocy naukowych - 22.009,93 zł, koszt energii elektrycznej - 21.407,99 zł, opłata za wodę - 2.372,27 zł, re-

monty i konserwacja sprzętu - 1.672,46 zł ,badania okresowe - 1.750,00 zł, usługi BHP - 3.531,63 zł, przeglądy 

techniczne i konserwacja sprzętu p.poż . - 831,36 zł, wywóz nieczystości - 3.226,00 zł, przesyłki pocztowe -

75,60 zł, koszty dokumentacji technicznej - 1.076,15 zł, zakup ziemi do wyrównania terenu - 1.291,50 zł, opłata 

za wywóz ścieków - 1.274,40 zł, konserwacja i serwis sprzętu komputerowego - 5.418,82 zł, prowizja za pro-

wadzenie rachunku - 1.419,10 zł, opłata za egzamin na awans zawodowy - 428,00 zł, przegląd budowlany i 

przegląd placu zabaw - 1.628,00 zł, remont oczyszczalni ścieków - 6.088,50 zł, opłata za internet i telefon - 

5.081,46 zł, opłata za stronę internetową - 864,00 zł, wypłata delegacji służbowych - 2.354,20 zł, ubezpieczenie 

sprzętu komputerowego i budynków - 1.200,00 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 150.639,00 zł, 

szkolenie pracowników - 1.820,00 zł; 

- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwotę 290.301,54 zł wykorzystano na: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 242.048,48 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe -

15.370,27 zł, opał - 13.385,02 zł, materiały biurowe - 1.408,75 zł, zakup środków czystości - 656,38 zł, zakup 

książek - 140,00 zł, energia elektryczna - 3.431,74 zł, woda - 500,00 zł, badania okresowe - 260,00 zł, prowizja 

bankowa - 234,90 zł, opłata za internet i telefony - 639,40 zł, delegacje - 130,60 zł, odpis na fundusz świadczeń 

socjalnych - 12.096,00 zł; 

- rozdział 80104 - Przedszkola - kwotę 40.570,22 zł wydatkowano na: koszty uczęszczania dzieci z naszej gmi-

ny do przedszkoli w obcych gminach; 

- rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - kwotę 173.503,61 zł wykorzystano na: wynagro-

dzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 159.051,80 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 6.695,59 

zł, materiały biurowe - 553,22 zł, badania okresowe - 150,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 

7.053,00 zł; 

- rozdział 80110 - Gimnazja - kwotę 1.306.931,11 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagro-

dzeń pracowników - 1.077.109,71 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 57.662,13 zł, odzież ochronna - 680,00 

zł, opał - 40.074,71 zł, zakup artykułów biurowych - 3.329,83 zł, prenumerata - 1.773,08 zł, zakup artykułów 

gospodarczych i środków czystości - 12.994,56 zł, zakup materiałów do remontu - 2.698,00 zł, zakup wyposa-

żenia - 3.593,01 zł, zakup paliwa do kosiarki - 821,51 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek - 14.816,35zł, 

zakup usług zdrowotnych - 550,00 zł, energia elektryczna - 22.038,23 zł, woda - 1.294,70 zł, usługi konserwacji 

i naprawy - 4.136,85 zł, usługi BHP - 809,91 zł, ścieki - 2.039,91zł, wywóz nieczystości - 396,00 zł, opłata ban-

kowa - 666,00 zł, monitoring - 984,00 zł, przeglądy techniczne - 4.438,40 zł, przeglądy p.poż. - 748,04 zł, opła-

ta strony internetowej - 865,92zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet - 2.897,49 zł, wypłata delegacji 

służbowych - 1.833,35 zł, szkolenia pracowników 1.593,42 zł, ubezpiecz. sprzętu komputerowego i budynków -

600,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 45.486,00 zł; 

- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwotę 206.534,47 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i po-

chodne od wynagrodzeń pracowników - 22.912,83 zł, zakup paliwa - 15.604,71 zł, zakup materiałów do remon-

tu - 4.413,16 zł, przeglądy techniczne - 899,50 zł, prowizja bankowa - 62,60 zł, ubezpieczenie autobusu -

1.950,00 zł, dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły - 4.432,17 zł, bilety miesięczne - PKS 155.658,00 zł, 

konserwacja i naprawa autobusu - 601,50 zł; 

- rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - kwotę 309.107,25 zł wykorzystano 

na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 287.936,24 zł, zakup materiałów biurowych i 

czasopism - 3.998,15 zł, aktualizacja oprogramowania - 3.760,00 zł, prenumerata - 599,28 zł, zakup wyposaże-

nia - 1.200,00 zł, materiały remontowe - 976,23 zł, przeglądy techniczne sprzętu biurowego - 487,08 zł, opłata 

za certyfikat elektroniczny - 415,74 zł, badania pracowników - 190,00 zł, prowizja bankowa - 172,50 zł, opłaty 

za rozmowy telefoniczne - 874,33 zł, przesyłki pocztowe - 1.343,90 zł, wypłata delegacji służbowych - 314,80 

zł, ubezpieczenie OC - 600,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 5.470,00 zł, szkolenia pracowników 

- 669,00zł, usługi internetowe - 100,00 zł; 

- rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wykorzystano kwotę 6.587,00 zł; 
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- rozdział 80148 - Stołówki szkolne - kwotę 142.295,30 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wy-

nagrodzeń pracowników - 128.223,12 zł, zakup gazu - 3.809,90 zł, energia elektryczna - 1.012,82 zł, środki 

czystości - 3.216,34 zł, zakup usług zdrowotnych - 360,00 zł , wywóz nieczystości - 748,30 zł, ocena stanu 

technicznego urządzeń - 123,00 zł, woda - 364,69zł, prowizja bankowa - 31,04 zł, szkolenia BHP - 76,99zł, de-

legacje - 95,10 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.234,00zł; 

- rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profi-

lowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - kwotę 90.616,60 zł wykorzystano na: wy-

nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 78.913,80 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 

4.377,80 zł, opał - 3.264,00 zł, zakup energii - 800,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 3.261,00zł; 

w dziale 851 - Ochrona zdrowia  

- rozdział 85121 - Leczenie ambulatoryjne - wykorzystano kwotę 18.679,72 zł, w tym: na wykonanie doku-

mentacji technicznej dla Ośrodków Zdrowia - 3.480,00 zł, zakup rur kanalizacyjnych i materiałów budowlanych 

- 471,51 zł, wywóz nieczystości - 353,16 zł, wynajem przecinarki do betonu - 154,98 zł, wydatki w ramach fun-

duszu sołeckiego Balice - 14.220,07 zł; 

- rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - wykorzystano kwotę 146,72 zł na zakup ulotek edukacyjnych; 

- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwotę 43.410,29 zł wykorzystano na: wynagrodzenie kon-

sultanta do spraw uzależnień oraz komisji przeciwdziałania alkoholizmowi - 16.736,00 zł, zajęcia na hali spor-

towej - 6.030,00 zł, materiały na Tydzień Profilaktyki - 622,03 zł, dofinansowanie choinek szkolnych - 4.698,16 

zł, opłata sądowa - 1.668,00 zł, dopłata do kolonii i obozu dla dzieci - 6.300,00 zł, spektakle i warsztaty profi-

laktyczne - 4.499,70 zł, wypożyczenie sprzętu narciarskiego dla dzieci - 1.300,00 zł, szkolenia - 1.454,00 zł, za-

kup czasopism i książek - 102,40 zł; 

- rozdział 85195 - Pozostała działalność - kwotę 48.461,94 zł wykorzystano na: zakup materiałów biurowych 

(wydatek w ramach dotacji na zadania zlecone) - 350,00 zł, utwardzenie placu przy SP ZOZ w Gnojnie - 

48.111,94 zł; 

w dziale 852 - Pomoc społeczna 

- rozdział 85201- Placówki opiekuńczo wychowawcze - kwotę 120.195,83 zł przeznaczono na pokrycie wydat-

ków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej; 

- rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - kwotę 199.956,14 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 

osób w DPS; 

- rozdział 85206 - Wspieranie rodziny – kwotę 11.020,36 zł wykorzystano wynagrodzenie asystenta rodziny 

wraz pochodnymi; 

- rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze R 500+ - kwotę 2.720.268,00 zł wykorzystano na: wypłatę 

świadczeń wychowawczych - 2 667.004,60 zł, obsługa świadczeń wychowawczych- 41.765,26 zł, opłata za li-

cencję - 492,00 zł, zakup materiałów biurowych i druków - 5.303,74 zł, prowizja bankowa - 2.326,00 zł, opłata 

za przesyłki pocztowe - 2.457,40 zł, delegacje - 110,00 zł, opłata za szkolenia - 709,00 zł, opłata zakupu usług 

telekomunikacyjnych -100,00 zł; 

- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie-

czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwotę 2 494.253,70 zł wykorzystano na: wypłatę 

świadczeń rodzinnych - 1 754.437,83 zł, funduszu alimentacyjnego - 87.800,00 zł, zasiłku dla opiekuna - 

282.993,93 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy - 81.894,97 zł, świadczenia rodzicielskiego - 153.964,27 zł, składka 

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasił-

ku opiekuńczego - 56.966,10 zł, wynagrodzenie za obsługę 3% zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjne-

go wraz z pochodnymi - 58.675,20 zł, zakup materiałów biurowych i druków - 3.325,93 zł, zakup mebli biuro-

wych - 153,75 zł, zakup kasetki na pieniądze - 109,47 zł, licencja oprogramowania komputerowego obsługują-

cego zasiłki rodzinne - 1.359,15 zł, delegacje - 408,00 zł, opłata za szkolenia - 2.144,00 zł, opłata za przesyłki 

pocztowe - 2.849,89 zł, prowizja bankowa - 4.004,50 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 

1.093,93 zł, składka OC jednostki - 100,00 zł, opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 596,08 zł, od-

setki od składek ZUS - 1.129,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek - 247,70 zł. Wydatków w 

ramach tego rozdziału dokonano w granicach otrzymanej dotacji na zadania zlecone; 
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- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej - wykorzystano kwotę 32.719,00 zł, z tego: zapłata składki zdrowotnej za osoby pobiera-

jące zasiłki stałe z pomocy społecznej - 12.613,00 zł oraz w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone za-

płacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne za-

siłki opiekuńcze w kwocie 20.106,00 z; 

- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwotę 

39.978,00 zł wykorzystano na: wypłatę zasiłków okresowych - 14.978,00 zł, wypłatę zasiłków celowych w na-

turze i specjalnych celowych - 25.000,00 zł; 

- rozdział 85216 - Zasiłki stałe - kwotę 144.496,00 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych; 

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - kwotę- 282.121,04 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i po-

chodne od wynagrodzeń pracowników - 264.947,75 zł, zakup materiałów biurowych i druków - 400,56 zł, opła-

ta za certyfikat - 356,70 zł, opłata za profilaktyczne - 100,00 zł, akcesoria do komputera i ksero - 332,10 zł, 

prowizja bankowa - 318,00 zł, opłata za przekazy i przesyłki pocztowe - 1.143,25 zł, opłata za przegląd ksero - 

332,10 zł, opłata za świadczenie usług bhp - 1.068,00 zł, opłata za usługę informatyczną Fortes - 792,95 zł, 

opłata za szkolenia - 470,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.469,65 zł, delegacje - 

667,98 zł, składka OC jednostki - 500,00 zł, opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 422,00 zł, umowa 

zlecenie informatyk - 4.800,00 zł; 

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwotę 9.305,02 zł wykorzystano na 

umowy zlecenia wraz z pochodnymi za wykonywane usługi opiekuńcze; 

- rozdziale 85295 - Pozostała działalność - kwotę 311.407,96 zł przeznaczono na: dożywianie uczniów w szko-

łach - 277.539,15 zł, zakup środków czystości - 4.895,65 zł, dowóz posiłków do szkół - 24.444,76 zł, wypłata 

świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne - 4.406,40 zł, zakup materiałów biurowych na realizację 

Karty Dużej Rodziny - 122,00 zł; 

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

- rozdział 85395 - Pozostała działalność - kwotę 23.757,44 zł wykorzystano na: dodatki wraz z pochodnymi dla 

pracowników za obsługę projektu z EFS pn. „Dobry zawód - Lepsze Życie” w kwocie 11.700,00 zł, wypłacono 

zasiłki celowe w ramach projektu (wkład własny) - 4.800,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 

za beneficjentów biorących udział w projekcie - 217,44 zł, zakup usług za przeprowadzenie zajęć z doradztwa 

zawodowego - 2.880,00 zł, za przeprowadzenie zajęć z doradztwa psychologicznego - 3.360,00 zł, zakup arty-

kułów spożywczych - 88,00 zł, opłata za usługę gastronomiczną - 712,00 zł; 

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 

- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - kwotę 31.667,00 zł przeznaczono na: stypendia -30.576,00 

zł, zasiłki losowe - 1.091,00zł; 

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

- rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykorzystano kwotę 64.118,06 zł na: wynagrodzenia 

i pochodne - 23.393,06 zł, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych - 6.702,57 zł, zakup energii elek-

trycznej - 10.650,87 zł, wywóz osadu z gminnej oczyszczalni - 712,80 zł, zakup wapna - 1.566,00 zł, operat 

wodno-prawny - 3.690,00 zł, wywóz osadu z oczyszczalni przydomowych - 10.746,00 zł, naprawa zepsutych 

oczyszczalni przydomowych - 6.656,76 zł; 

- rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - wykorzystano kwotę 190.572,95 zł, w tym: wynagrodzenia i po-

chodne od wynagrodzeń pracowników -36.060,37 zł, odbiór odpadów komunalnych - 146.453,88 zł, monitoring 

składowiska odpadów komunalnych - 5.399,70 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska -2.659,00 

zł; 

- rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykorzystano kwotę 1.043,93 zł, wydatków do-

konano w ramach funduszy sołeckich: Wólka Bosowska - 442,74 zł, Poręba - 156,01 zł, Ruda - 100,00 zł, Janu-

szowice -345,18 zł; 

- rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykorzystano kwotę 1.363.664,25 zł na 

nadzór i budowę systemów solarnych; 
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- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt - wykorzystano kwotę 4.529,54 zł, z tego: na usługi weterynaryjne - 

4.445,20 zł oraz za karmę dla psów - 84,34zł; 

- rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 307.987,65 zł wykorzystano na: zakup materiałów 

elektrycznych i lamp oświetleniowych - 54.558,43 zł, zakup energii elektrycznej - 196.607,17 zł, rozbudowa 

oświetlenia ulicznego w Zagrodach - 3.700,00 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego - 1.017,98 zł, wymiana 

słupa w Skadli - 2.300,00 zł, wynajem samochodu z podnośnikiem - 301,35 zł; ponadto dokonano wydatków w 

ramach funduszy sołeckich w miejscowościach: Zagrody - 9.000,00 zł, Wola Zofiowska - 4.046,05 zł, Raczyce 

- 700,00 zł, Glinka - 11.656,68 zł, Płośnia - 1.400,00 zł, Wola Bokrzycka - 2.100,00 zł, Januszowice - 5.000,00 

zł, Skadla - 600,00 zł, Jarząbki - 12.000,00 zł, Maciejowice - 2.999,99 zł; 

- rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska - kwotę 1.476,00 zł wykorzystano na szkolenie i seminarium z zakresu ochrony środowiska; 

- rozdział 90095 - Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 59.830,13 zł, w tym na: budowa altanki w Ra-

czycach - 5.145,00 zł, odbiór i utylizację azbestu - 17.281,51 zł, plac zabaw w Rzeszutkach - 713,00 zł, w ra-

mach funduszu sołeckiego Bugaj - 10.621,00 zł, Rzeszutki - 4.662,50 zł, Falki - 2.407,12 zł, Gnojno - 10.000,00 

zł, Raczyce - 9.000,00 zł; 

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykorzystano kwotę 70.436,78 zł, z tego: ener-

gia elektryczna - 5.151,04 zł, odbiór odpadów komunalnych świetlica Raczyce - 119,00 zł, zakup węgla do 

świetlicy w Raczycach - 1.184,68 zł, budowa świetlicy w Falkach - 10.653,06 zł, remont Klubu Rolnika w Ska-

dli - 18.600,01 zł, zakup pieca do Klubu w Skadli - 249,95 zł, utwardzenie placu w Janowicach Racz. - 

25.288,80 zł, wydatki w ramach funduszy sołeckich we wsiach: Gnojno - 22,50 zł , Falki - 7.967,74 zł, Skadla - 

1.200,00 zł; 

- rozdział 92116 – Biblioteki - kwotę 137.464,53 zł stanowiła dotacja dla samorządowej instytucji kultury; 

- rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wykorzystano kwotę 25.000,00 zł - dotacja dla 

Parafii Rzymskokatolickiej w Gnojnie; 

- rozdział 92195 - Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 20.528,00 zł; wydatków dokonano na remont 

figurek w Balicach - 1.588,00 zł, wydatków dokonano w ramach funduszy sołeckich: Grabki Małe - 4.440,00 zł, 

Ruda - 7.100,00 zł, Janowice Raczyckie - 1.600,00 zł, Kostera - 3.500,00 zł, Wola Bokrzycka - 2.300,00 zł; 

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 

- rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwotę 3.769,80 zł wykorzystano na: zakup 

artykułów i odzieży sportowej - 569,80 zł, przewóz dzieci na zawody sportowe - 400,00 zł, wymiana ławek na 

boisku w Balicach - 2.800,00 zł; 

- rozdział 92695 - Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 4.400,00 zł w ramach funduszu sołeckiego miej-

scowości Gnojno. 

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 16.627.100,74 zł, wykonanie kształtuje się na poziomie 

15.769.450,87zł, co stanowi 94,84%. 

Wydatki majątkowe - plan 3.692.612,00 zł, wykonanie 2.725.133,72 zł, co stanowi 73,80%. 

IV. Wydatki realizowane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków z UE 

Plan wydatków współfinansowanych ze środków zagranicznych zamknął się kwotą 2.097.140,00 zł, wyko-

nanie 1.387.421,69 zł, co stanowi 66,16%. 
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Zestawienie wydatków współfinansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 

1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 

Dział/rozdział Zadanie 

Plan według 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach na 

koniec 2016 

roku 

Wykonanie 

% wyko-

nania 

5/4 

1 2 3 4 5 6 

853 - Pozostałe zadania w zakre-

sie pomocy społecznej 

85395 - Pozostała działalność 

Projekt „Dobry Zawód - Lepsze 

Życie” realizowany przez GOPS w 

Gnojnie 

0,00 61.140,00 23.757,44 38,86 

900 - Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

90005 - Ochrona powietrza at-

mosferycznego 

 

 

 

 

Instalacja kolektorów słonecznych na 

budynkach użyteczności publicznej i 

domach prywatnych na terenie gmin 

Sędziszów, Wiślica, Stopnica, 

Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, 

Solec-Zdrój, Pacanów , Kije 

60.000,00 60.000,00 3.982,74 6,64 

900 - Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

90005 - Ochrona powietrza 

atmosferycznego 

Instalacja systemów energii 

odnawialnej na budynkach 

użyteczności publicznej oraz domach 

prywatnych w gminach powiatu 

buskiego i pińczowskiego - Gmina 

Gnojno  

30.000,00 30.000,00 14.720,23 49,07 

Wydatki bieżące razem: 90.000,00 151.140,00 42.460,41 28,09 

010 - Rolnictwo i łowiectwo 

01010 - Infrastruktura 

wodociągowa i sanitacyjna wsi 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w 

miejscowościach Gnojno i Glinka 260.000,00 0,00 0,00 0,00 

851 - Ochrona zdrowia 

85121 - Lecznictwo 

ambulatoryjne 

Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej - Ośrodki 

Zdrowia w Gnojnie, Raczycach, 

Balicach 

1.191.304,00 0,00 0,00 0,00 

900 - Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska  

90005 - Ochrona powietrza 

atmosferycznego 

Instalacja kolektorów słonecznych na 

budynkach użyteczności publicznej i 

domach prywatnych na terenie gmin 

Sędziszów, Wiślica, Stopnica, 

Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, 

Solec-Zdrój, Pacanów , Kije 

1.640.000,00 1.630.000,00 1.031.160,02 63,26 

900 - Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

90005 - Ochrona powietrza 

atmosferycznego 

Instalacja systemów energii 

odnawialnej na budynkach 

użyteczności publicznej oraz domach 

prywatnych w gminach powiatu 

buskiego i pińczowskiego - Gmina 

Gnojno 

306.000,00 316.000,00 313.801,26 99,30 

900 - Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

Kształtowanie przestrzeni publicznej 

na terenie miejscowości Gnojno 
80.000,00 0,00 0,00 0,00 

Wydatki majątkowe razem: 3.477.304,00 1.946.000,00 1.344.961,28 69,11 

Razem: 3.567.304,00 2.097.140,00 1.387.421,69 66,16 

 

Plan wydatków w podziale na poszczególne zadania zawarte w uchwale budżetowej oraz w przedsięwzię-

ciach zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uległ zmianie. Przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa sieci kana-

lizacyjnej w miejscowościach Gnojno i Glinka”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ośrod-

ki Zdrowia w Gnojnie, Raczycach, Balicach” oraz „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie miejscowości 

Gnojno” przeniesione zostały do realizacji w latach następnych. Realizacja zadań jest uzależniona od ogłoszenia 

naboru wniosków na dofinansowanie.  
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Pierwotny plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp kształtował się na poziomie 3.567.304,00 zł. Na koniec 2016 roku plan ten został zmniej-

szony do kwoty 2.097.140,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 1.946.000,00 zł a wydatki bieżące -151.140,00 zł. 

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 

- Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie gmin 

Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec-Zdrój, Pacanów, Kije - zakończono II 

etap instalacji kolektorów słonecznych w ilości 149 sztuk. Zapłacono fakturę za montaż instalacji w kwocie 

1.031.160,02 zł. Dofinansowanie projektu planowane jest w I kwartale 2017 roku. W ramach robót dodatko-

wych planuje się w miesiącu styczniu 2017 roku montaż jeszcze 68 sztuk kolektorów słonecznych. Rozliczenie 

projektu planowane jest w I półroczu 2017 roku. 

- W 2016 roku dokonano przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Gnojno, Wola Zofiowska-Zofiówka, 

Zawada, Jarząbki, Glinka-Wola Bokrzycka. Gmina Gnojno w 2016 roku nie otrzymała dofinansowania na w/w 

inwestycje zgodnie z podpisana umową. Dofinansowanie wpłynie w styczniu 2017 roku.  

- W roku 2017 i 2018 planuję są przebudowę 9 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych, z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020. 

-  Przedsięwzięcia: „Rozbudowa kanalizacji Gnojno-Glinka”, Termomodernizację ośrodków zdrowia w Gnojnie, 

Raczycach, Balicach oraz „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gnojno” przeniesione zostały 

do realizacji w latach następnych. 

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne realizowane na 

podstawie porozumień zostały zrealizowane w zakresie zleconym i w ramach otrzymanych na ten cel dotacji.  

Zestawienie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji publicznej 

Dział/rozdział Zadanie Plan Wykonanie % 

wykonania 

010 - Rolnictwo i łowiectwo 

01095 - Pozostała działalność 

Realizacja ustawy o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej 

339.323,77 339.323,77 100,00 

750 - Administracja publiczna 

75011 - Urzędy wojewódzkie 

Zadania dotyczące administracji 

publicznej 
42.800,00 42.219,46 98,64 

751 - Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

75101 - Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 

Aktualizacja spisu wyborców 

Zakup urn wyborczych 
5.697,00 5.549,50 97,41 

801- Oświata i wychowanie 

80101- Szkoły Podstawowe 

Zakup podręczników , wyposażenia i 

materiałów edukacyjnych dla szkół 
17.430,00 16.248,16 93,22 

801- Oświata i wychowanie 

80110 - Gimnazja 

Zakup wyposażenia, podręczników i 

materiałów edukacyjnych  
14.151,00 14.149,55 99,99 

801- Oświata i wychowanie  

80150 - Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podst., gimnazjach, liceach 

Zakup wyposażenia, podręczników i 

materiałów edukacyjnych  
225,00 0,00 0,00 

851 - Ochrona zdrowia 

85195 - Pozostała działalność 

Wydawanie decyzji 

administracyjnych w sprawach 

świadczeniobiorców innych niż 

ubezpieczeni. 

490,00 350,00 71,43 

852 - Pomoc społeczna 

85211- Świadczenia wychowawcze 

Wypłata świadczeń wychowawczych 

500+ oraz wydatki na obsługę 

świadczeń 

2.749.375,00 2.720.268,00 98,94 
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852 - Pomoc społeczna 

85212 - Świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

Zadania z zakresu pomocy społecznej 

Wypłata zasiłków rodzinnych oraz 

świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

2.494.006,00 2.494.006,00 100 

852 - Pomoc społeczna 

85213 - Składki na ubezpieczenie zdro-

wotne opłacane za osoby pobierające nie-

które świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w cen-

trum integracji społecznej. 

Zadania z zakresu pomocy społecznej 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektó-

re świadczenia z pomocy społecznej 

 

 

20.840,00 20.106,00 96,48 

852-Pomoc społeczna 

85295- Pozostała działalność 

Zadania z zakresu pomocy społecznej 

Karta Dużej Rodziny. 
122,00 122,00 71,49 

Razem: 5.684.459,77 5.652.342,44 99,43 

 

VII. Dotacje udzielone z budżetu 

Plan dotacji kształtował się na poziomie 245.000,00 zł, wykonanie 229.349,70 zł, co stanowi 93,61%.  

VIII. Wynik budżetu 

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w kwocie 17.559.349,62 zł a zrealizowanymi wydatkami w 

kwocie 18.494.584,59 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie 935.234,97 zł. W 2016 roku deficyt planowany był w 

kwocie 927.382,81 zł. Ponieważ Gmina nie otrzymała dofinansowania za przebudowę dróg gminnych zgodnie z 

podpisana umową w kwocie 239.050,00 zł, różnica w kwocie 7.852,16 zł pokryta została z subwencji oświatowej 

na styczeń 2017 roku. 

IX. Przychody i rozchody budżetu 

W 2016 roku zaplanowano przychody w kwocie 1.385.234,97 zł, pochodzące z kredytów w kwocie 

1.200.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 177.382,81 zł. W 2016 r. uruchomiono kredyt w pełnej 

wysokości tj. 1.200.000,00 zł. 

Rozchody zaplanowano w kwocie 450.000,00 zł, zrealizowano je w 100% - związane były ze spłatą 

zaciągniętych wcześniej kredytów. 

X. Należności 

Należności według stanu na 31.12.2016 r. wynoszą 357.907,95 zł, z tego: 

1) niewymagalne - 16.636,57 zł, w tym: 

a) dostawy towarów i usług - 16.351,11 zł, 

b) należności GOPS - 285,46 zł; 

2) wymagalne - 341.271,38 zł, w tym: 

a) z tytułu podatków - 96.470,05 zł, 

b) z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie - 217.486,05 zł, 

c) należności z tytułu czynszów - 5.500,16 zł, 

d) należności za wodę, ścieki, śmieci - 8.784,12 zł, 

e) należności za odpady komunalne - 13.031,00 zł. 

Wykaz zaległości w podatkach według podziału na sołectwa i rodzaje podatków zawiera tabela nr 3.  

Za lata ubiegłe oraz na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Na bieżąco są egzekwowa-

ne zaległości z tytułu czynszów i opłat. Na zaległości podatkowe w 2016 roku zostały wystawione upomnienia: na 

łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych w ilości 330 sztuk na kwotę 36.800,97 zł, na podatek od środ-

ków transportowych 15 szt. na kwotę 25.929,62 zł. Część zaległości w kwocie 20.289,37 zł została zapłacona przez 

podatników, natomiast na zaległości, które nie zostały zapłacone wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do 

egzekucji do Urzędów Skarbowych. Na podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 82 
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szt. tytułów wykonawczych na kwotę 19.504,42 zł. W 2016 roku Urzędy Skarbowe dokonały egzekucji łącznego 

zobowiązania pieniężnego w kwocie 4.876,11 zł. 

XI. Zobowiązania 

Zobowiązania Gminy Gnojno na dzień 31.12.2016 r. tytułem zaciągniętych kredytów wynoszą 

11.072.845,00 zł. Na dzień 31.12.2016 r. Gmina posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 140.554,16 zł. Koszty 

z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w 2016 roku wyniosły 314.069,18 zł, zaś prowizja od zaciągniętego 

kredytu to kwota 8.400,00 zł.  
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Tabela nr 1. Dochody gminy w 2016 r. 

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 
Wykonanie za 

2016 rok 

% wyko-

nania  

1 2 3 4 5     

bieżące 

010     Rolnictwo i łowiectwo 340 383,77 340 183,77 99,94 

    

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 000,00 800,00 80,00 

  
  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 800,00 80,00 

  01095   Pozostała działalność 339 383,77 339 383,77 100,00 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0740 Wpływy z dywidend 60,00 60,00 100,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bie-

żących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami 

339 323,77 339 323,77 100,00 

020     Leśnictwo 2 500,00 1 673,26 66,93 

    

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

  02001   Gospodarka leśna 2 500,00 1 673,26 66,93 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pań-

stwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicza-

nych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze 

2 500,00 1 673,26 66,93 

400     Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 401 000,00 389 147,14 97,04 

    

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

  40002   Dostarczanie wody 401 000,00 389 147,14 97,04 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0830 Wpływy z usług 400 000,00 388 464,82 97,12 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 682,32 68,23 

600     Transport i łączność 6 000,00 5 953,20 99,22 

    

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

  60016   Drogi publiczne gminne 6 000,00 5 953,20 99,22 

  
  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0830 Wpływy z usług 6 000,00 5 953,20 99,22 

700     Gospodarka mieszkaniowa 21 200,00 21 420,79 101,04 

    

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

Strona 14



  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 200,00 21 420,79 101,04 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 500,00 3 332,96 95,23 

0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pań-

stwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicza-

nych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze 

15 000,00 15 589,34 103,93 

0830 Wpływy z usług 2 600,00 2 494,99 95,96 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00  3,50 3,50 

750     Administracja publiczna 78 200,00  53 755,63 68,74 

 

    

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

  75011   Urzędy wojewódzkie 43 000,00 42 228,76 98,21 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bie-

żących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami 

42 800,00 42 219,46 98,64 

2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją za-

dań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami 

200,00  9,30 4,65 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35 200,00 11 526,87 32,75 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0830 Wpływy z usług 200,00 167,00 83,50 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 000,00 833,24 5,55 

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 10 526,63 52,63 

751     
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sadownictwa 
5 697,00 5 549,50 97,41 

    

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

  75101   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 
5 697,00 5 549,50 97,41 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bie-

żących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami 

5 697,00 5 549,50 97,41 

756     

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich po-

borem 

3 108 311,00 2 966 805,70 95,45 

    

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

  75601   Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500,00 0,00 0,00 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0350 
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej 
500,00 0,00 0,00 

  75615   

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i in-

nych jednostek organizacyjnych 

550 504,00 455 002,80 82,65 
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w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 520 573,00 429 066,00 82,42 

0320 Wpływy z podatku rolnego 3 527,00 2 749,00 77,94 

0330 Wpływy z podatku leśnego 19 154,00 19 815,00 103,45 

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 7 000,00 3 143,00 44,90 

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  250,00 229,80 91,92 

  75616   

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 

darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 

opłat lokalnych od osób fizycznych 

931 192,00 862 993,59 92,68 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 248 000,00 207 753,43 83,77 

0320 Wpływy z podatku rolnego 460 000,00 441 712,70 96,02 

0330 Wpływy z podatku leśnego 45 450,00 42 613,27 93,76 

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 100 000,00 92 091,70 92,09 

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn  18 500,00 18 010,00 97,35 

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 53 342,00 54 482,00 102,14 

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  5 900,00 6 330,49 107,30 

  75618   
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 
66 500,00 57 953,24 87,15 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 10 047,00 100,47 

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 47 000,00 45 488,14 96,78 

0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samo-

rządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 
9 500,00 2 418,10 25,45 

  75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 559 615,00 1 590 856,07 102,00 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 557 565,00 1 590 262,00 102,10 

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 050,00 594,07 28,98 

758     Różne rozliczenia 5 986 197,37 5 986 197,37 100,00 

    

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

  75801   
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryto-

rialnego 
3 431 803,00 3 431 803,00 100,00 

  
  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 431 803,00 3 431 803,00 100,00 

  75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 419 754,00 2 419 754,00 100,00 

  
  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 419 754,00 2 419 754,00 100,00 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 65 972,37 65 972,37 100,00 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 
65 972,37 65 972,37 100,00 
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  75831   Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 68 668,00 68 668,00 100,00 

  
  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 68 668,00 68 668,00 100,00 

801     Oświata i wychowanie 260 354,00 259 738,67 99,76 

    

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

  80101   Szkoły podstawowe 37 984,00 37 172,06 97,86 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 30,99 2,07 

0970 Wpływy z różnych dochodów 15 054,00 16 892,91 112,22 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bie-

żących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami 

17 430,00 16 248,16 93,22 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 
4 000,00 4 000,00 100,00 

  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 95 900,00 93 625,80 97,63 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 
95 900,00 93 625,80 97,63 

  80104   Przedszkola 37 000,00 39 535,32 106,85 

  
  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 37 000,00 39 535,32 106,85 

  80106   Inne formy wychowania przedszkolnego 47 950,00 47 950,00 100,00 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 
47 950,00 47 950,00 100,00 

  80110   Gimnazja 20 151,00 21 077,09 104,60 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 12,54 2,51 

0970 Wpływy z różnych dochodów 5 500,00 6 915,00 125,73 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bie-

żących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami 

14 151,00 14 149,55 99,99 

  80113   Dowożenie uczniów do szkół 8 644,00 8 071,28 93,37 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0830 Wpływy z usług 7 800,00 8 071,28 103,48 

0970 Wpływy z różnych dochodów 844,00 0,00 0,00 

  80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 200,00 7,12 3,56 

  
  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 7,12 3,56 
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  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 12 300,00 12 300,00 100,00 

  
  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 12 300,00 12 300,00 0,00 

  80150   

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nau-

ki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawo-

wych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i 

szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 

225 0,00 0,00 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bie-

żących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami 

225,00 0,00 0,00 

851     Ochrona zdrowia 490,00 350,00 71,43 

    

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

  85195   Pozostała działalność 490,00 350,00 71,43 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bie-

żących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami 

490,00 350,00 71,43 

852     Pomoc społeczna 5 800 546,00 5 758 638,54 99,28 

    

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

  85202   Domy pomocy społecznej 7 026,00 8 425,52 119,92 

  
  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 7 026,00 8 425,52 119,92 

  85206   Wspieranie rodziny 8 875,00 8 875,00 100,00 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 
8 875,00 8 875,00 100,00 

  85211   Świadczenia wychowawcze 2 749 475,00 2 720 268,00 98,94 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0,00 0,00 

2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z za-

kresu administracji rządowej zlecone gminom ,związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wycho-

waniu dzieci 

2 749 375,00 2 720 268,00 98,94 

  85212   

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo-

łecznego 

2 515 906,00 2 495 652,98 99,20 

      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 900,00 17,80 0,61 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 811,00 6,76 

    2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bie-

żących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
2 494 006,00 2 494 006,00 100,00 
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gminie (związkom gmin) ustawami 

    2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją za-

dań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami 

7 000,00 818,18 11,69 

  85213   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia ro-

dzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej. 

34 822,00 32 719,00 93,96 

      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bie-

żących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami 

20 840,00 20 106,00 96,48 

    2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 
13 982,00 12 613,00 90,21 

  85214   
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 
14 978,00 14 978,00 100,00 

      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

    2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 
14 978,00 14 978,00 100,00 

  85216   Zasiłki stałe 150 008,00 144 496,00 96,33 

      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

    2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 
150 008,00 144 496,00 96,33 

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 59 162,00 58 748,34 99,30 

      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

    0920 Pozostałe odsetki 510,00 96,34 18,90 

    2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 
58 652,00 58 652,00 100,00 

  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000,00 2 635,20 65,88 

  
  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0830 Wpływy z usług 4 000,00 2 635,20 65,88 

  85295   Pozostała działalność 256 294,00 271 840,50 106,07 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0830 Wpływy z usług 116 172,00 131 718,50 113,38 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bie-

żących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami 

122,00 122,00 100,00 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 
140 000,00 140 000,00 100,00 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 56 340,00 55 400,00 98,33 

    

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

56 340,00 55 400,00 98,33 

  85395   Pozostała działalność 56 340,00 55 400,00 98,33 

  
  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

56 340,00 55 400,00 98,33 

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środ- 56 340,00 55 400,00 98,33 
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ków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. 

a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 

realizowanych przez j.s.t. 

854     Edukacyjna opieka wychowawcza 21 812,00 21 812,00 100,00 

    

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

  85415   Pomoc materialna dla uczniów 21 812,00 21 812,00 100,00 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 
21 812,00 21 812,00 100,00 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 055 010,00 964 948,86 91,46 

    

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

622 600,00 563 181,48 90,46 

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 65 200,00 54 418,49 83,46 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0830 Wpływy z usług 65 000,00 54 399,51 83,69 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 18,98 9,49 

  90002   Gospodarka odpadami 204 400,00 194 901,42 95,35 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samo-

rządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 
204 000,00  194 697,80 95,44 

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00  127,60 63,80 

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  200,00  76,02 38,01 

  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 757 600,00 693 181,48 91,50 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

622 600,00 563 181,48 90,46 

0696 Wpływy z różnych opłat 555 100,00 553 755,20 99,76 

0970 Wpływy z różnych dochodów 135 000,00 130 000,00 96,30 

2007 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środ-

ków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i 6 

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  

67 500,00 9 426,28 13,96 

  90019   
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 
7 710,00 7 705,15 99,94 

  
  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 7 710,00 7 705,15 99,94 

  90020   
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produk-

towych 
100,00 53,18 53,18 

  
  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

0400 Wpływy z opłaty produktowej 100,00 53,18 53,18 

  90095   Pozostała działalność 20 000,00 14 689,14 73,45 

  

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

2020 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące reali-

zowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administra-

cji rządowej 

20 000,00 14 689,14 73,45 
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bieżące razem: 17 144 041,14 16 831 574,43 98,18 

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

678 940,00 618 581,48 91,11 

majątkowe 

010     Rolnictwo i łowiectwo 1 815,00 1 200,00 66,12 

      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 815,00 1 200,00 66,12 

      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

    0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt-

kowania wieczystego nieruchomości 
1 815,00 1 200,00 66,12 

600     Transport i łączność 570 701,00 331 651,00 58,11 

      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

  60016   Drogi publiczne gminne 395 731,00 156 681,00 39,59 

      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

    6300 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mię-

dzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 

zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

20 000,00  20 000,00 100,00 

    6330 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) 
375 731,00 136 681,00 36,38 

  60017   Drogi wewnętrzne 10 000,00 10 000,00 100,00 

      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

    6280 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fi-

nansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów rea-

lizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 

10 000,00 10 000,00 100,00 

  60078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 164 970,00 164 970,00 100,00 

      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

    6330 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) 
164 970,00 164 970,00 100,00 

700     Gospodarka mieszkaniowa 122 275,00 118 706,07 97,08 

      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 122 275,00 118 706,07 97,08 

      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

    0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt-

kowania wieczystego nieruchomości 
122 275,00 118 706,07 97,08 

758     Różne rozliczenia  16 954,79 16 954,79 100,00 

      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 0,00 0,00 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 16 954,79 16 954,79 100,00 

      
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
0,00 0,00 0,00 
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ust. 1 pkt 2 i 3  

    6330 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) 
16 954,79 16 954,79 100,00 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 536 543,00 259 263,33 16,87 

      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

1 536 543,00 259 263,33 16,87 

  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego 1 536 543,00 259 263,33 16,87 

      

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

1 536 543,00 259 263,33 16,87 

    6297 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), 

powiatów( związków powiatów ), samorządów województw, pozyska-

ne z innych źródeł 

1 536 543,00 259 263,33 16,87 

majątkowe razem: 2 248 288,79 727 775,19 32,37 

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3  

1 536 543,00 259 263,33 16,87 

Ogółem: 19 392 329,93 17 559 349,62 90,55 

  

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  

2 215 483,00 877 844,81 39,62 
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Tabela nr 2. Wydatki gminy w 2015 r. 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem 
Wykonanie za 

2016 r. 

% wyko-

nania 

010     Rolnictwo i łowiectwo 479 123,77 347 400,48 72,51 

  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 130 000,00 0,00 0,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00   0,00 

  01030   Izby rolnicze 8 800,00 7 092,71 80,60 

    2850 
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 

wpływów z podatku rolnego 
8 800,00 7 092,71 80,60 

  01095   Pozostała działalność 340 323,77 340 307,77 99,99 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 450,00 4 450,00 100,00 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 760,95 760,95 100,00 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 96,77 96,77 100,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 550,00 550,00 100,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 795,69 1 779,69 99,11 

    4430 Różne opłaty i składki 332 670,36 332 670,36 100,00 

400     Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 225 918,00 213 620,83 94,56 

  

40002   Dostarczanie wody 225 918,00 213 620,83 94,56 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 050,00 3 039,57 99,66 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 618,00 75 120,12 93,18 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 6 515,03 93,07 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 397,00 19 395,82 99,99 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 2 132,00 1 010,28 47,39 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 8 548,06 94,98 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 055,00 37 549,31 98,67 

  4260 Zakup energii 28 884,00 28 381,67 98,26 

  4300 Zakup usług pozostałych 7 100,00 3 545,97 49,94 

  4430 Różne opłaty i składki 27 400,00 27 233,00 99,39 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 282,00 100,00 

600     Transport i łączność 1 474 669,16 1 299 846,22 88,14 

  

60014   Drogi publiczne powiatowe 80 000,00 66 885,17 83,61 

  6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwe-

stycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

80 000,00 66 885,17 83,61 

60016   Drogi publiczne gminne 1 000 960,16 882 845,08 88,20 

  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 164 089,00 144 658,94 88,16 

4300 Zakup usług pozostałych 32 940,16 31 266,31 94,92 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 803 931,00 706 919,83 87,93 

60017   Drogi wewnętrzne 142 404,00 118 596,84 83,28 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142 404,00 118 596,84 83,28 

60078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 251 305,00 231 519,13 92,13 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 251 305,00 231 519,13 92,13 

700     Gospodarka mieszkaniowa 34 790,00 27 554,24 79,20 

  

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 34 790,00 27 554,24 79,20 

  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 43,50 2,90 

4260 Zakup energii 2 000,00 1 161,16 58,06 

4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 22 069,88 81,74 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 290,00 4 279,70 99,76 

750     Administracja publiczna 2 070 768,81 1 941 786,58 93,77 

  

75011   Urzędy wojewódzkie 42 800,00 42 219,46 98,64 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 222,00 34 726,24 98,59 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 917,00 6 832,22 98,77 
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  4120 Składki na Fundusz Pracy 411,00 411,00 100,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 250,00 100,00 

75014   Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 2 000,00 1 662,35 83,12 

  4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 662,35 83,12 

75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 67 700,00 63 485,55 93,77 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  65 000,00 61 350,00 94,38 

  4210 Zakup materiałłów i wyposażenia 2 000,00 1 545,55 77,28 

  4300 Zakup usług pozostałych 700,00 590,00 84,29 

75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 840 656,81 1 722 120,11 93,56 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 300,00 60,00 

  

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 160 000,00 1 094 300,13 94,34 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94 300,00 94 227,28 99,92 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 195 735,00 178 064,11 90,97 

4120 Składki na Fundusz Pracy 20 720,00 17 528,22 84,60 

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Reh.Osób Niepełnosprawnych 1 399,00 0,00 0,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 13 012,00 86,75 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 674,00 79 918,68 85,32 

4260 Zakup energii 13 000,00 12 537,06 96,44 

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 400,00 93,33 

4300 Zakup usług pozostałych 104 628,81 97 041,52 92,75 

4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 
16 000,00 14 581,91 91,14 

4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 2 218,90 73,96 

4430 Różne opłaty i składki 25 300,00 25 270,90 99,88 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 700,00 31 700,00 100,00 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy-

wilnej  
13 000,00 8 819,40 67,84 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 51 200,00 51 200,00 100,00 

75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 31 352,00 30 220,63 96,39 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 852,00 19 446,19 97,96 

  4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 10 774,44 93,69 

75095   Pozostała działalność 86 260,00 82 078,48 95,15 

  

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  27 500,00 27 200,00 98,91 

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 45 000,00 43 276,00 96,17 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 430,50 39,14 

4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 11 028,98 88,23 

4500 
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial-

nego 
160,00 143,00 89,38 

751     
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 
5 697,00 5 549,50 97,41 

  

75101   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 
5 697,00 5 549,50 97,41 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 783,50 783,50 100,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 134,31 134,31 100,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 19,19 19,19 100,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 760,00 4 612,50 96,90 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 114 286,00 98 523,85 86,21 

  75405   Komendy powiatowe Policji 10 000,00 10 000,00 100,00 

    6170 
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
10 000,00 10 000,00 100,00 

  75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000,00 5 000,00 100,00 

    2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 5 000,00 100,00 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 75 900,00 65 740,88 86,62 

    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  11 200,00 6 055,00 54,06 
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  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 726,80 72,68 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 13 644,15 90,96 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 400,00 31 372,54 93,93 

  4260 Zakup energii 5 500,00 5 407,89 98,33 

  4300 Zakup usług pozostałych 5 400,00 4 526,50 83,82 

  4430 Różne opłaty i składki 4 400,00 4 008,00 91,09 

  75495   Pozostała działalność 23 386,00 17 782,97 76,04 

  

  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 439,00 1 125,24 78,20 

  4270 Zakup usług remontowych 18 047,00 16 411,73 90,94 

  4300 Zakup usług pozostałych 3 900,00 246,00 6,31 

757     Obsługa długu publicznego 324 350,00 322 469,18 99,42 

  75702   
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 
324 350,00 322 469,18 99,42 

  

  

8010 Rozliczenia z bankamizwiązane z obsługą długu publicznego 8 400,00 8 400,00 100,00 

  8110 
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnię-

tych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 
315 950,00 314 069,18 99,40 

801     Oświata i wychowanie 5 892 880,00 5 451 167,93 92,50 

  80101   Szkoły podstawowe 3 126 782,00 2 884 720,78 92,26 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 124 032,00 120 153,71 96,87 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 919 108,00 1 835 468,99 95,64 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 146 865,00 146 750,64 99,92 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 390 792,00 358 082,41 91,63 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 48 793,00 43 231,38 88,60 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 57 210,00 55 847,67 97,62 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 126 672,00 87 417,61 69,01 

    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27 758,00 22 009,93 79,29 

    4260 Zakup energii 29 000,00 23 780,26 82,00 

    4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 384,15 92,28 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 2 290,00 1 750,00 76,42 

    4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 27 749,37 92,50 

    4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 7 000,00 5 081,46 72,59 

    4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 354,20 94,17 

    4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 1 200,00 20,00 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150 639,00 150 639,00 100,00 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy-

wilnej  
2 000,00 1 820,00 91,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 54 623,00 0,00 0,00 

  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 305 191,00 290 301,54 95,12 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 512,00 15 370,27 93,09 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 191 122,00 184 438,70 96,50 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 283,00 16 009,82 98,32 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 596,00 36 648,41 90,28 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 5 532,00 4 951,55 89,51 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 550,00 15 450,15 99,36 

    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 140,00 14,00 

    4260 Zakup energii 4 000,00 3 931,74 98,29 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 260,00 43,33 

    4300 Zakup usług pozostałych 400,00 234,90 58,73 

    4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 1 100,00 639,40 58,13 

    4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 130,60 65,30 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 096,00 12 096,00 100,00 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy-

wilnej  
200,00 0,00 0,00 

  80104   Przedszkola 46 950,00 40 570,22 86,41 
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    4330 
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jed-

nostek samorządu terytorialnego 
46 950,00 40 570,22 86,41 

  80106   Inne formy przedszkolne 183 630,00 173 503,61 94,49 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 620,00 6 695,59 87,87 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 040,00 124 207,89 95,52 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 380,00 8 370,47 99,89 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 893,00 23 586,41 91,09 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 3 244,00 2 887,03 89,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 950,00 553,22 58,23 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 150,00 37,50 

    4300 Zakup usług pozostałych 50,00 0,00 0,00 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 053,00 7 053,00 100,00 

  80110   Gimnazja 1 392 104,00 1 306 931,16 93,88 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 000,00 58 342,13 97,24 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 856 095,00 830 132,59 96,97 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 400,00 68 397,34 99,99 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 176 484,00 163 904,13 92,87 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 17 400,00 14 518,07 83,44 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 210,00 157,58 75,04 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 141,00 65 284,70 66,52 

    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 010,00 14 816,35 77,94 

    4260 Zakup energii 23 378,00 23 332,93 99,81 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 550,00 55,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 15 500,00 15 085,08 97,32 

    4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 3 000,00 2 897,49 96,58 

    4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 1 833,35 73,33 

    4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 600,00 20,00 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 486,00 45 486,00 100,00 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy-

wilnej  
2 500,00 1 593,42 63,74 

  80113   Dowożenie uczniów do szkół 230 560,00 206 534,47 89,58 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 040,00 3 425,66 84,79 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 520,00 279,75 53,80 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 19 207,42 83,51 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 16 439,04 96,70 

    4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4 180,33 83,61 

    4300 Zakup usług pozostałych 178 000,00 161 052,27 90,48 

    4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 1 950,00 65,00 

  80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 336 999,00 309 107,25 91,72 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 240 040,00 224 640,03 93,58 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 170,00 19 101,51 99,64 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 269,00 42 707,57 86,68 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 850,00 1 487,13 80,39 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 10 533,66 87,78 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 190,00 63,33 

    4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 219,22 73,97 

    4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 1 500,00 1 174,33 78,29 

    4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 314,80 31,48 

    4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 600,00 60,00 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470,00 5 470,00 100,00 

    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy-

wilnej  
1 400,00 669,00 47,79 

  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 989,00 6 587,00 29,96 
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    4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy-

wilnej  
21 989,00 6 587,00 29,96 

  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 155 302,00 142 295,30 91,62 

  

  

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 150,00 100 419,69 92,85 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 675,00 8 674,96 100,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 943,00 18 322,36 83,50 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 806,11 44,78 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 339,34 95,41 

  4260 Zakup energii 5 400,00 5 187,41 96,06 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 360,00 72,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 856,33 85,63 

  4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 95,10 95,10 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 234,00 4 234,00 100,00 

  80150   

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych 

,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 

szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 

93 373,00 90 616,60 97,05 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 976,00 4 377,80 87,98 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 266,00 59 090,62 98,05 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 568,00 6 567,26 99,99 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 314,00 11 649,14 94,60 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 699,00 1 606,78 94,57 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 264,00 3 264,00 100,00 

    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 225,00 0,00 0,00 

    4260 Zakup energii 800,00 800,00 100,00 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 261,00 3 261,00 100,00 

851     Ochrona zdrowia 125 974,00 110 698,67 87,87 

  

85121   Lecznictwo ambulatoryjne 24 384,00 18 679,72 76,61 

  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 225,00 13 541,58 70,44 

4300 Zakup usług pozostałych 1 659,00 1 658,14 99,95 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500,00 3 480,00 99,43 

85153   Zwalczanie narkomanii 1 000,00 146,72 14,67 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 146,72 14,67 

85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 51 900,00 43 410,29 83,64 

  

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 750,00 22 766,00 88,41 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 200,00 5 422,59 66,13 

4300 Zakup usług pozostałych 15 910,00 13 983,70 87,89 

4430 Różne opłaty i składki 2 040,00 1 238,00 60,69 

85195   Pozostała działalność 48 690,00 48 461,94 99,53 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 490,00 350,00 71,43 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 200,00 48 111,94 99,82 

852     Pomoc społeczna 6 451 388,00 6 365 721,05 98,67 

  

85201   Placówki opiekuńczo-wychowawcze 125 472,11 120 195,83 95,79 

  4330 
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jed-

nostek samorządu terytorialnego 
125 472,11 120 195,83 95,79 

85202   Domy pomocy społecznej 201 582,89 199 956,14 99,19 

  4330 
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jed-

nostek samorządu terytorialnego 
201 582,89 199 956,14 99,19 

85206   Wspieranie rodziny 12 000,00 11 020,36 91,84 

  

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 726,70 1 366,97 79,17 

4120 Składki na Fundusz Pracy 246,04 194,77 79,16 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 027,26 9 458,62 94,33 

85211   Świadczenia wychowawcze 2 749 375,00 2 720 268,00 98,94 

  3110 Świadczenia społeczne 2 691 347,00 2 667 004,60 99,10 
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4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 089,26 34 900,37 94,10 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 615,00 6 009,83 90,85 

4120 Składki na Fundusz Pracy 928,00 855,06 92,14 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 795,74 5 795,74 100,00 

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 783,40 95,67 

4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  200,00 100,00 50,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 110,00 22,00 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy-

wilnej  
1 900,00 709,00 37,32 

85212   

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo-

łecznego 

2 499 506,00 2 494 253,70 99,79 

  

2910 

Zwrot dotacji i płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z prze-

znaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości 

5 000,00 231,00 4,62 

3110 Świadczenia społeczne 2 361 091,00 2 361 091,00 100,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 053,30 47 053,30 100,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 938,00 1 938,00 100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 446,00 65 446,00 100,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 204,00 1 204,00 100,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 948,30 4 948,30 100,00 

4300 Zakup usług pozostałych 6 854,39 6 854,39 100,00 

4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  596,08 596,08 100,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 408,00 408,00 100,00 

4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 1 093,93 100,00 

4580 Pozostałe odsetki 1 629,00 1 145,70 70,33 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy-

wilnej  
2 144,00 2 144,00 100,00 

85213   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia ro-

dzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej. 

34 822,00 32 719,00 93,96 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 34 822,00 32 719,00 93,96 

85214   
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 
39 978,00 39 978,00 100,00 

  3110 Świadczenia społeczne 39 978,00 39 978,00 100,00 

85216   Zasiłki stałe 150 008,00 144 496,00 96,33 

  3110 Świadczenia społeczne 150 008,00 144 496,00 96,33 

85219   Ośrodki pomocy społecznej 302 717,00 282 121,04 93,20 

  

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213 755,00 203 554,82 95,23 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 377,01 20 377,01 100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 456,34 35 930,37 84,63 

4120 Składki na Fundusz Pracy 6 429,00 5 085,55 79,10 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 4 800,00 100,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 089,36 77,81 

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 3 654,30 91,36 

4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 1 000,00 422,00 42,20 

4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 667,98 83,50 

4430 Różne opłaty i składki 930,00 500,00 53,76 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 469,65 5 469,65 100,00 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy-

wilnej  
1 200,00 470,00 39,17 

85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 500,00 9 305,02 97,95 
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  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 497,00 1 302,41 87,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 003,00 8 002,61 100,00 

85295   Pozostała działalność 326 427,00 311 407,96 95,40 

  3110 Świadczenia społeczne 181 805,00 179 406,40 98,68 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 622,00 5 017,65 75,77 

  4220 Zakup środków żywności 107 000,00 102 539,15 95,83 

  4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 24 444,76 78,85 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 61 140,00 23 757,44 38,86 

  85395   Pozostała działalność 61 140,00 23 757,44 38,86 

    

3119 Świadczenia społeczne 4 800,00 4 800,00 100,00 

3257 Stypendia różne 19 080,00 0,00 0,00 

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 776,83 9 776,83 100,00 

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 106,64 2 106,64 100,00 

4127 Składki na Fundusz Pracy 239,61 239,61 100,00 

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 816,92 5 816,92 100,00 

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 88,00 88,00 100,00 

4297 
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego 
400,00 217,44 54,36 

4307 Zakup usług pozostałych 18 232,00 712,00 3,91 

4417 Podróże służbowe krajowe 600,00 0,00 0,00 

854     Edukacyjna opieka wychowawcza 31 668,00 31 667,00 100,00 

  85415   Pomoc materialna dla uczniów 31 668,00 31 667,00 100,00 

    3240 Stypendia dla uczniów 30 577,00 30 576,00 100,00 

    3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 091,00 1 091,00 100,00 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 725 748,00 1 993 222,51 73,13 

  

90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 71 000,00 64 118,06 90,31 

  

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 000,00 11 627,50 96,90 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 2 911,70 83,19 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 8 853,86 98,38 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 8 268,57 75,17 

4260 Zakup energii 11 500,00 10 650,87 92,62 

4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 6 656,76 83,21 

4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 15 148,80 94,68 

90002   Gospodarka odpadami 207 800,00 190 572,95 91,71 

  

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 800,00 27 206,25 94,47 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700,00 2 675,68 99,10 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 100,00 6 052,49 99,22 

4120 Składki na Fundusz Pracy 860,00 125,95 14,65 

4300 Zakup usług pozostałych 166 680,00 151 853,58 91,10 

4430 Różne opłaty i składki 2 660,00 2 659,00 99,96 

90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 942,00 1 043,93 35,48 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 942,00 1 043,93 35,48 

90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 036 000,00 1 363 664,25 66,98 

  

4306 Zakup usług pozostałych 18 123,00 3 721,17 20,53 

4307 Zakup usług pozostałych 54 369,00 7 473,80 13,75 

4436 Różne opłaty i składki 4 377,00 1 126,20 25,73 

4437 Różne opłaty i składki 13 131,00 6 381,80 48,60 

6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 486 500,00 416 386,79 85,59 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 459 500,00 928 574,49 63,62 

90013   Schroniska dla zwierząt 11 000,00 4 529,54 41,18 

  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 84,34 8,43 

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4 445,20 44,45 

  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 326 131,00 307 987,65 94,44 
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    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 000,00 55 258,43 96,94 

    4260 Zakup energii 196 617,00 196 607,17 99,99 

    4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 2 300,00 76,67 

    4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 1 319,33 9,77 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56 014,00 52 502,72 93,73 

  90019   
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska 
7 710,00 1 476,00 19,14 

    4300 Zakup usług pozostałych 7 710,00 1 476,00 19,14 

  90095   Pozostała działalność 63 165,00 59 830,13 94,72 

 
  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 760,00 16 081,12 95,95 

 
4300 Zakup usług pozostałych 22 260,00 19 604,01 88,07 

 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 145,00 24 145,00 100,00 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 292 312,00 253 429,31 86,70 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 101 510,00 70 436,78 69,39 

  

  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 510,00 2 634,63 40,47 

  4260 Zakup energii 6 000,00 5 151,04 85,85 

  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 119,00 5,95 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 87 000,00 62 532,11 71,88 

  92116   Biblioteki 140 000,00 137 464,53 98,19 

    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 140 000,00 137 464,53 98,19 

  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25 000,00 25 000,00 100,00 

    2730 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 

remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane 

jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 

25 000,00 25 000,00 100,00 

  92195   Pozostała działalność 25 802,00 20 528,00 79,56 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 402,00 1 048,00 30,81 

    4270 Zakup usług remontowych 20 900,00 19 480,00 93,21 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0,00 

926     Kultura fizyczna 9 000,00 8 169,80 90,78 

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 000,00 3 769,80 94,25 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 569,80 81,40 

    4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 3 200,00 96,97 

  92695   Pozostała działalność 5 000,00 4 400,00 88,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 400,00 88,00 

Razem: 20 319 712,74 18 494 584,59 91,02 
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Tabela nr 3. Wykaz zaległości w zobowiązaniach pieniężnych w poszczególnych sołectwach według stanu na 

31.12.2016 r. 

Lp. Miejscowość 
Podatek od nieruchomości 

[zł] 
Podatek rolny 

[zł] 
Podatek leśny 

[zł] 

Kwota zaległości ogółem 

(zobowiązanie pieniężne) 

[zł] 

1 Balice 623,94 412,82 1 146,35 2 183,11 

2 Bugaj 451,00 1,60 1 853,60 2 306,20 

3 Falki 1 212,00 10,00 710,51 1 932,51 

4 Glinka 189,40 0,00 161,60 351,00 

5 Gnojno 1 701,60 49,00 1 139,10 2 889,70 

6 Gorzakiew 955,21 148,00 307,00 1 410,21 

7 Grabki Małe 0,00 135,00 545,85 680,85 

8 Janowice Poduszowskie 93,00 364,00 1 393,00 1 850,00 

9 Janowice Raczyckie 0,00 26,36 307,33 333,69 

10 Januszowice 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Jarząbki 1 372,33 38,00 1 177,30 2 587,63 

12 Kostera 57,00 23,00 292,00 372,00 

13 Maciejowice 124,00 19,00 1 297,00 1 440,00 

14 Płośnia 76,00 161,00 249,00 486,00 

15 Poręba 30,00 56,00 2 054,20 2 140,20 

16 Pożogi 235,00 1,00 1 113,00 1 349,00 

17 Raczyce 1 322,00 0,00 1 952,74 3 274,74 

18 Ruda 71,00 77,00 181,38 329,38 

19 Rzeszutki 192,00 0,00 870,00 1 062,00 

20 Skadla 981,60 3,00 1 009,00 1 993,60 

21 Wola Bokrzycka 57,00 435,77 102,00 594,77 

22 Wola Zofiowska 2 335,51 176,43 1 456,78 3 968,72 

23 Wólka Bosowska 23 752,30 575,04 995,00 25 322,34 

24 Zagrody 3 742,00 34,00 1 311,00 5 087,00 

25 Zawada  264,00 39,00 566,00 869,00 

26 Zofiówka 0,00 224,00 1 090,00 1 314,00 

Razem zaległości: 39 837,89 3 009,02 23 280,74 66 127,65 

 

Zaległości w podatku od środków transportowych 24 761,40 zł 

Zaległości - podatek rolny - osoby prawne (RSP w likwidacji) 816,00 zł 

Zaległości - podatek od nieruchomości - osoby prawne  4 757,00 zł 

Zaległości - podatek leśny - osoby prawne (RSP w likwidacji) 8,00 zł 

 

 

Sporządziła : Karolina Sołtysiak. 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12/17 

Wójta Gminy Gnojno 

z dnia 23 marca 2017 r. 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Gnojno wynosi 264,9987 ha. 

Struktura własności przedstawia się następująco: 

 Użytki rolne - 68,4815 ha, 

 Grunty zabudowane - 10,032 ha, 

 Tereny różne - 0,66 ha, 

 Lasy - 3,74 ha, 

 Drogi - 179,2411 ha, 

 Rowy - 0,10 ha, 

 Nieużytki - 2,7441 ha,  

w tym:  

- grunty przekazane w użytkowanie SP ZOZ - 0,4269 ha, 

- grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - 0,4593 ha, 

- grunty gminne w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej - 0,7032 ha, 

- grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - 1,110 ha, 

- grunty dzierżawione – 15,0698 ha. 

Gospodarka mieszkaniowa - liczba lokali będących w zasobie gminy przedstawia się następująco: 

 2 lokale socjalne położone w miejscowości Raczyce, 

 1 lokal mieszkalny położony przy Urzędzie Gminy w Gnojnie,  

 3 lokale mieszkalne położone w budynku Ośrodka Zdrowia w Balicach, 

 1 lokal mieszkalny położony w budynku Dom Nauczyciela w Gnojnie, 

 1 lokal mieszkalny położony w budynku Szkoły Podstawowej w Balicach. 

Stan mienia komunalnego uległ zmianie poprzez: 

1) sprzedaż w 2016 roku: 

- 1 nieruchomości rolnej o pow. 0,15 ha położonej w miejscowości Falki za cenę 1.200 zł, 

- 5 nieruchomości rolnych o pow. 0,5097 ha położonych w miejscowości Gnojno za cenę 118.706,07 

zł; 

2) zakup 2 nieruchomości rolnych o pow. 0,06 ha położonych w miejscowości Rzeszutki za cenę 4279,70 

zł.  

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności: 17.262,60 zł. 

 

Sporządziła: Bożena Wawszczyk 
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