Zarządzenienr 72120|2
WÓjta Gminy Że|azkÓw
z dnia30.08.2012r.

w sprawieptzedstawieniaRadzie Gminy Że|azk6winformacji
o przebiegu
wykonaniabudzetuGminy or informacji o ksfałtowaniu,ię
wielotetrrle;
prognozyfinansowejzaokresTI połroczużotz,.

Stosowniedo art.266ustawy
(Dz.tJ.Nr 157,
?27 sierpnia20O9r.ofinansachpublicznych
poz.|240 zpÓźn. zm.)wÓjt Gminy
zarząlzaco następuje:

$1
Przedstawia się Radzie Gminy Że|azkÓw informację
o przebiegu wykonania budzetu
Gminy Że|azkow zal pÓłrocze 2OI2r.wrazz inform
aqąo przebieguwykonania planÓw
finansowych samorządowych instytucji kulfury
w szczegÓłowościokreślonejw uchwale
Rady Gminy Że|azkÓw Nr xLvil-I/zszltO z
dnia25.O6.źu0r. orazinformację o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finan^s9wej
w szczegołowości
określonejw uchwale
Rady Gminy Żę|azkow Nr lxtbttl| z dnia28.06.źu _
lr. stanowiące załącznikido
nini ejszego zarządzenia.

$2
Informację o przebiegu wykonania budze
tu orazwieloletniej prog nozyfinansowej za

pierwszepÓłrocze20|2r.,przedstawia
sięilgi"';
Zespołw Kaliszu.

l;i.

ot,*t,unkowejw Poznaniu

$3
Zarządzenie wchodzi w
Ęciez dniem podpisania.

'owak

URZĄD GMINY int'azl<ow
62-817
żru'lr'l<Ów, intlzl<Ów rc8

POWIAT rilr,tsKl

INFORMACJA

WOJ. WIELKOPOLSKIE

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻrurvGMINY ŻFJ'AzKow ZAI
POŁROCZE2012 R.

1

TELJFAX:

ffi2 I 769 l0 Ot, 062 I 76f, l0 W
www.zelazkow.Pl

SPRAW OZD ANIE Z WYKONANIA

BUDZETU

GMINY ZELAZK(J-W ZAI PoŁRoCZE20t2r.
Wstęp

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych, wÓjt Gminy
przedstawia Wysokiej Radzie informację o przebiegu wykonania budzetu Gminy Że|azkow
za pierwsze pÓłroczę 20t2r.
Informacja ta jest zgodna z wymogami Uchwały Rady Gminy Nr XLVIJI12331|0 z dnia
25,06.2010r.w sprawie określeniazakresu i formy informacji o przebiegu wykonaniaza
I połroczebudżetuGminy Że|azkÓw oraz określeniainformacji o przebiegu wykonania
planu fi nansowego Samorządowych instytucji kultury.
Rada Gminy Że|azkowuchwałąNr XvV89/|| z dnia2}.|2.20l1r. uchwa|iła
budzet Gminy na20l2 rok. Na przestrzęni20|2r budzet ten był zmieniany uchwałami
Rady Gminy i zarządzeniamiWÓjta Gminy 10. krotnie. Na dzien30 czerwca20|2r. w
efekcie povtyŻszych zmian, budzet Gminy osiągnąłwielkościpo stronie:
. dochodÓw 2| .jfl .503..
zł'
. wydatkÓw 22.296.123.- zł
Dochody
Dochody , za o|<resI pÓłrocza f012r, zostałyzrea|izowanew wysokościl 1.538.5|3,59 zł tj.
54,890^wielkościplanowanej.
Strukturę dochodÓw obra zuje poniŻszatabela:
lwzłl
Plan po zmianach Wykonanie na
%-yk. Struktura
na dzieit
dzięit
dochodÓw
30.06.2012r.
30.06.2012r
Dochody ogrÓlem,w tym:
21.021,.503.11.538.513,59
54,89
100
1. Dochody własne
9.400.1
1s.4.789.575,76
50,95
41,51
w tym:
. udziały w podatkach
4.698.070.2.007.393,72
42,73
stanowiącychdochÓd
budzetu paristwa

2. Subwencje

3. Dotacje celowe
zbudŻetu paristwa
w tym:
dotacje celowe na realizację
zadan z zakresu amin.
rządowej i innych zada z|ec.

4. Srodki na finansow.wydatkÓw
na real. zadanfinansowanychz
udziałemśrodkÓw,o ktÓrych
m o w a w a r t . 5u s tl p k tZ i 3
uofp

8.718.368.-

5.029.834.-

57,69

43,59

2.903.020.-

1.586.991,93

54,67

13,76

2.628.177.-

1.4t9.27
t,g3

54,00

t32.112.-

1,74

I

Największy udziałprocentowy w dochodach ogÓłem stanowiąsubwencje (43,59%).
Drugą pozycją pod względem wielkościudziałuw dochodach ogÓłem stanowiądochody
własne(41.5|o/o),do ktÓrych za|icza się między innymi vypływyztytułuudziału w podatkach
stanowiącychdochÓd budżetuparistwa,wpływ z Ęrtułupodatkow i opłatlokalnych , dochody
z najmu i dzierŻawy składnikÓw majątkowych, odsetki od środkÓwfinansowych
pozostających okresowo na rachunku bankowym.
Następnąpozycjępod względemwielkoŚci stanowiądotacje(|3,76%). Składająsię na nie:
- dotacjecelowe na zadaniazlecone z zak<resu
administracjirządowej- t.4t9.f7|,83 zł
(szczegołowo zostałyprzedstawione w zał'.nr 4 do niniejszej informacji)
. dotacje celowe zbudŻetuparistwanarea|izacje własnych zada bieŻących- 167.720.- zł.
Kolejną pozycją uzyskanych dochodÓw jest dotacja celowa w ramach programu PROW
Na lata 2007 -2013 w wysokości 69.767.. zł _ refundacjaczęścikosztÓw kwalifikowanych
zrea|izowanego zadaniapn. ,,Remont istniejącej kotłowni węglowej i instalacji co w
Swietlicy wiejskiej przy OSP w Goliszewie" oraz,,Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Oraz modernizacjakuchni i pomieszczęil sanitarnychw świetlicywiejskiej przy oSP w
Złotnikach Małych''.
Następnąpozycją uzyskanych dochodÓw jest dotacja celowa w ramach programÓw
finansowanych z udziałemśrodkÓweuropejskich w wysok ości62.345.. zł _ refund acja
kosztÓw kwalifikowanych zrea|izowanegoprojektu pn. ,,RÓwnamy szanse dzieciklas
I.III gm. Że|azkow'' - Program operacyjny KapitałLudzki.
Łącznie środki'o ktÓrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp stanowią w strukt urze dochodow
ogołem1.14%.

Zrea|izowane dochody o charakterze bieiącym
Zr e alizowane docho dy o charak terze maj ątkowym

.

1|.468.746,59
69.767.-

zł,
zł

Zrea|izowane dochody ogÓłem Ńształtowały się powy Żej załoŻeriplanowych
Wykonanie dochodow budzetowych w stosunku do wielkościplanowanych, w układzie
poszczegolnych dział'ow,rozdział'Ówi paragrafowklasyfikacji budzetowej,przedstawiazał.
nr 1 wraz z częsciąopisową do spraw ozdania.
Wydatki
Wydatki za okres Ipołrocza 20|2r. zostałyzrea|izowanew wysokości g.352.832,02 zł'tj.
4t'95oń zał.oie planowych. W strukturzewydatkÓw, bieŻącestanowiły 98,36Youdziału
,
natomiastwydatki o charakteruemajątkowym 7,640^.
lwzłl
Plan po zmianach na
dzie 30.06.2012r.
Wydatki ogrÓłem,w tvm:
- bieŻące
1majątkowe

22.296.123.18.792.123.3.504.000.-

Wykonanie na dzieit
30.06.2012r.

9.352.932,02
9.t99.632.42
153.199,60

%
wykonania

41,95
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4,37

Struktura
wvdatkow
| 00-00
98 36

1,64

li

Wykonanie wydatkow budżetowychw stosunku do wielkościplanowanych, w układzie
poszczegolnych działow,rozdziałÓw i paragrafow klasyfikacji budzetowej, przedstawia
załączniknr 2 vtraz z częściąopisowądo niniejszego sprawozdania.
Plan wydatkÓw inwestycyjnych wraz z częściąopisowąprzedstawiony zostałw zał. nr 3
do niniejszej informacji.
W załącznikunr 4 opisane zostałydotacje otaz wydatki dotyczące zada z za|<resu
administracji rządowej oraz innych zadanzleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Na zaplanowany deficyt w kwocie |.274.620.-zł Gmina zrea|izowaław I pÓłroczu 20|ft.
nadwyżkęw wysokościf.l 85.68|,57 zł.
Prrychody budżetu

Wielkościplanowane
|l Przychody ogÓłem
w tym:
- kredyy i poŻyczki
. spłatapoŻyczekudzielonych
. nadwyżkaz lat ubiegłych
- inne źrodła(wolne środki)

|.855.620.zł
1.000.000..
zł
19.492..zł'

Wykonanieza I pÓłrocze

2012r.

1.607
.479.30zł

836.|28.-zł

|g.4g2.- Zł
83.764,03zł
| .504.223.27
zł

1/ Rozchody ogÓłem
w tym:

581.000..zł

1.990.500.zł

- spłatypoiyczek
- inne cele
(lokaĘ bankowe)

58l.000..zł

290.500..zł
l.700.000.-zł

Rozchody budżetu

Stan zobowiąza na dzie 30.06.20|2r ztytułu zaciryniętych poŻyczek i kredytÓw ogÓłem
wynosił t.235,950- zł'(długoterminowepoŻyczki zacirynięte w wFoSiGW Poznari),
Wartośćnominalna niewymagalnych zobowirya z tytułuudzielonych poręczeni gwarancji
na koniec okresu sprawozdawczegowynosiła623.t5O.- zł.
Wartośćpozostałychzobo wirya na dziefi 30.06.20l 2r. wynosiła 583.|27 ,0t zł. Były to
zobowięania niewymagalne, ktÓre głÓwnie dotyczyływydatkow na wynagrodzenia i
pochodnych od wynagro dze ( termin ich płatnościzgodnie z obowiązującymi przepisami
przypadał.na m.c lipie c 20t2r.) a takŻe zobowiązari wynikaj ących z rea|izowanych
inwestycji.
Stan naleznościna dzie 30.06.2012r.wyniÓsł 4.825.449,83zt, w Ęm za|egłości
_
2.053.773.90Zł

W I pÓłrocztt20l'Zr.udzielonoz budzętrrGminy następujące
kwoty dotĄi:
t/ dotacjepodmiotowedla gminnychinsĘrtucjikultury w wysokości23|.OO2.-zł
2l dotacjecelowe dla jednosteksek1orafinansÓw publicznychw kwo cie 57.73|,82zł
3/ dotasjęcelowe dla jednostekspozasektorafinansÓw publicntychw kwocie 57.000..zł

w
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Zał. l Sprawozdanie z dochodrńwbudżetu Gminy Żelrazk6,łza I pÓłro cze 2012r
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dochody

Częśćopisowa do zał.Nr 1

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan: 306.014.. zł
Wykonanie: 304.993,83zł

tj.99,677o planu

Rozdział 01095 - Pozostała działalność
Plan: 306.0|4.-zł'
tj. 99,677oplanu
Wykonanie: 304.993,83zł
celowej z budżetuparistwa zwiryanej ze zwrotem
dotycządotacji
Dochody w tym rozdzidre
rolnikom podatku akcyzowoBo, zawartegow cenie oleju napędowego.

v

Dz. 020 - Leśnictwo
Plan: l.200.- zł
Wykonanie:600,67 zł

tj. 50'067o planu

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna
Plan: |.200..zł
Wykonanię:600,67 zł' tj. 50'067o planu
Dochody w tym rozdzia|e sązwiryarle Z umowami najmu i dzierŻaw składnikÓw
majątkolvych.
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan: |4|.900.-zł,
Wykonanie: 85.939,62 zł

tj. 60,560/op|anu

Rozdział 70004 - RÓżne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Plan: |20.000.-Zł
tj.53,48o/oplanu
Wykonanie: 64.172,70zł
Dochody ujęte w tym rozdziale obejmują wpłylvy z najmu lokali mieszkalnych i lokali
użytkowyćh o,-wpływy za wywÓ z nieczystościotaz odsetki z tyL.nieterminowych zapłat.
6l ,783,99.zł
Wpływy z tytułu''ajmu lokali wyniosły6|.7|8,3| zł,natomiastzaległości
Wptywy ztyfiiluwywozu nieczystości wyniosły |,046,64 zł, natomiast zalęgłościwynoszą
|5.f59,90zł'.
Wpływy ztyt. odsętekod nieterminowych zapłatwyniosły|.407.75 zł'.
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan: f|.9Q0.. zł
tj. 99'397o planu
Wykonanie: 2|.766,9f zł
Na kwotę wykonania składająsię wpływ z tytutu:
. opłatza uŻytkowaniewieczystę nieruchomości_ 2l.653,59zł
- odsetki- l |3.33 zł'.

Dz. 750 - Administracia publiczna
Plan: 70.700..zł
Wykonanie: 39.752,36Zł

tj. 56,23"/"p|anu

Rozdział 7501| - Urzędy wojewtidzkie
Plan: 70.700..zł'
tj.50,74oloplanu
Wykonanie: 35.874,20Zł
Dochody ujęte w tym rozdzia|e obejmujądotację celową zbudietu paristwa narea|izację
zadanw zakresie: ewidencji ludności,USC' spraw wojskowych w wysokości35.868.- Zł
Ponadto dochody ujęte w tym rozdzia|e związane sąz realizacjązada zzahesu administracji
rządowej otaz innych zada zleconych ustawami.
Rozdział - 7s023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan: 0,00..zł
Wykonanie:3.878,|6zł
tj. 0'00% planu
Dochody w tym rozdzia|e doĘcząwpływlw zrÓznych dochodÓW, W tym wynagrodzenię dla
płatnika z tytułuwykonywania zada określanychprzepisami prawa.
Dz. 751 - Urzedv naczelnvch organ w władzv pafistwowei. kontroli i ochronv nrawa
oraz sadownictwa
Plan: |.576.-zł
Wykonanie:786.. zł

tj. 49,877o planu

Rozdzial 75l0l - Urzędy naczelnych organÓw wladzy paristwowej,kontro|i i ochrony
prawa
Plan: |.576.-zł
Wykonanie: 786.- zł
tj. 49,877oplanu
PowyŻsze dotyczy dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałegorejestru wyborcÓw .

a,

Dz.756 Dochodv od osÓb prawnvch. od osÓb fizvcznvch i od innvch iednostek nie
posiadaiacvch osobowościprawnei
Plan: 8.946.7|5.-zł
Wykonanie: 4.476.27|,43zł

tj. 50'03"/"p|antl

Rozdział 75601 - wpłytvy z podatku dochodowego od os b fizycznych\
Plan: 10.000.-zł
Wykonanie: 2.926,22 zł
tj, 29,26planu
W niniejszym rozdzia|e sklasyfikowane zostaĘ wpływy podatku dochodowego
gospodarczej osÓb ftzycznych, opłacanegow formie karty podatkowej.
od działa|ności
Dochody te rea|izowane sązapośrednictwemUrzędu Skarbowego w Kaliszu.

/
z

,

Rozdział 75615 - wpfuy

podatku od crynności
z podatku rolnego, podatku |eśnego,

cywilnoprawnych' podatkÓw i opłatlokalnych od osrÓbprawnych i innych jednostek
organizacyjnych

/

Plan: 1.56| .47f .- zł
Wykonanie: 9t3.637,30 zł'

tj. 58'51"/, planu. w tym:

- podatekod nieruchomościwykonano w wysokoŚci 76f .951,90złtj.57,80%planu
Zaległosciw podatku od nieruchomościosob prawnych na dzie 30.06.20|2r. wynoszą
404.05|,05 zł. W I połroczu20|2r. sporządzono6 tytułowwykonawczych, na

łącznąkwotę2 1.720.- zł.
. podatekrolny wykonanow wysokości26.112.-złtj. 50,60%p|anu
. podatekleśny wykonanow wysokości7.064'-zł t1.49'06Yop|anu
J

- oodatekod środkÓwtransportowychwykonanow wysokości73,725..złtj. 50,68%planu
. oodatekod czynnościcvwilnoprawnychwykonano w wysokości- 42'625'. zł tj. 142'08%
planu. Podatekten realizowanyj est przezUrząd Skarbowy.
- odsetkiod nieterminowvchwDtatz t}tułuDodatkÓ\ł'_1'|59,40zł
Zaległości
zabezpieczonehipotecznierłrnoszą377'078.49zł.W I potroczu 2012r
Dokonanorr.pisuna hipotekęu.rł.r.sokości
3.466..zł
Rozdzia| 75616- WpĘv;- z Ętulu podatku rolnego,podatku leśnego,
podatku od
spadkrńwi darowizn, podatku od czynnościcywilnoprawnychoraz podatktiwi opłat
lokalnych od os b fizycznych.
P|an:2,450'173.zł

J

Wykonanie:|.349,945'78zł.
tj. 55'10 7o plarruw tym:
- podatekod nieruchomości
nea|izowanyzostałw wysokości
4|2.992,54zł t1.52,26%
planu. Za|egłości
w tym podatkuwg stanuna dzie 30.06.20|2r.wynoszą328.870,34zł
Wobeczalegającychpodjętodziałaniaegzekucyjne.
W okresie I p hocza 20|2r. sporzqlzono i ptzekazanodo UrzędÓw Skarbowych 93 tytuły
wykonawcze na łącmąkwotę 14.340,60zł'
- podatekrolny wykonanyzostałw wysokości414,97|'84zł tj.36,33%p|anowanychzałożeri
Zalegtości
w opłatach
podatkurolnegowynoszą 87,017,95zł.
Niski poziom realizacji w/w podatkuwiq.zesię bezpośrednio
z faktem umorzeniazaległości
podatkowychw wysokości129.f20,95zł(508decyzjipodjęĘchw zwią7kuze szkodami
spowodowanymiprzez ujemneskutki przezimowaniaupraw).
W I pÓłroczu20l2 sporządzono82 Ętuływykonawczena łącznąkwotę7.625'-zł'

p*)

. podatekleśnywykonanyzostał'
planolvych.
załoŻeri
w wysokości528..?-łtj.37,71%o
. podatekod środkÓwtransportowychwykonanow wysokości250.490,20zt'tj. 60'|9%
planu.Za|egłości
podatkuwynoszą8.522,50zł.wanalizowanymokresie
w opłatach
wystawionol tytułwykonawczynakwotę |.732.-zł
- podatekod spadkÓwi darowizn (57,18%).W okresieI pÓłroczazO1.z
roku,dochody
budzetugminy zrfiułutegopodatkuwyniosĘ 5.7|8.-zł'i jest on ręalizowanyza
pośrednictwem
Urzędu Skarbowego
. podatekod czynnościcywilnoprawnychDochody budzetuzsułu tego
podatkuwyniosły- 250.906.tj.278,78yoplanu.
- zaległości
z tytułupodatkÓwi opłatzniesionych. W I pÓłroczu.20|2r,dochÓd związany
z za|e$ościami
zabezpieczonymi
hipoteczniena nieruchomościach
wyniÓsł3.057,70zł
Za|egłości
w podatkachzniesionychi zabezpieczonych
hipoteczniewynoszą 552.677,0|zł'.
. wpbwy zrÓżznychopłat_ 5.3|0,20zł (głowniezwrotkosztÓwupomnierl)
. odsetkiod nieterminowychwpłatz tytułupodatkÓwi opłat.wyniosły5,97|,30 zł'.
Rozdzial 75618- wpĘłry z innych oplat stanowiącychdochodyjednosteksamorządu
terytorialnegona podstawieustaw
Plan:227.000.-zł.
Wykonanie:202.369,0|
zł

tj. 89'15% planu

Dochody ujętew tym rozdzia|edoĘczą:
. wpływÓwz opłatyskarbowej16.|98.-zł (47,64%)
. r,llpływÓw
z opłatza zajęciepasadrogowego 25.||4,27zł (|09,19%)
{

. wpływÓwz opłatza zezwoleniena sprzedazalkoholu161.056,74zł(94,74%)
Rozdział7562|- UdziaĘ gmin w podatkach stanowiącychdoch d budżetuparflstwa
Plan:4.698.070..
zł'
Wykonanie:2.007.393,|2
zł

p|anu
tj. 42,73"/o

w tym:
. podatekdochodon..y
od osÓb fizycznych. 1.951.901
.- zł(42,29%)
. podatekdochodoovy
od osÓb prawnych- 55.492,|2zł( 66,86%)

Dz. 758 - R żnerozliczenia
zł
Plan:8.849.368.tj. 581167oplanu
Wykonanie:5.|46.727,29zł
subwencjiogtÓlnejdla jednosteksamorządu
Rozdział75801- Częśćoświatowa

terytorialnego
Plan:5.8|2.3|6..
zł,
zł
Wykonanie:3.576.808..

tJ.6|,540/"p|anu

Rozdział75807- Częśćwyrtiwnawczasubwencjiog lnej dla gmin
Plan:2.906.05f.. zŁ
zł'
Wykonanie:1.453.056.-

tj. 50o/oplanu

Rozdział 75814- Rriżneroz|iczeniafinansowe

.t

Plan:l31.000.-zł
Wykonanie:1|6.893,29zł'

tj.89,237oplanu

W rozdzialetym ujętesą głÓwniedochody, tl,tufuodsetekod środkÓwzgromadzonychna
rachunkachbankowychoraz wpływyz roŻnychdochodÓw ( w tym: korektausługi
zarok poprzedni).
oświetleniowej
Dz. 801 - oświatai wvchowanie
Plan:l l3.800.-zł
Wykonanie:72.759,57zł

p|an
tj. 63,940/"

Rozdział80101- SzkoĘ podstawowe
Plan:9.800.-zł
Wykonanie:l |.314,02zł

tj. l15'457oplanu

Rozdziałten obejmujedochodyz najmuonaliczonychodsetekod środkowna rachunkach
bankowych, wpływyzrÓżmychdochodÓw.
Rozdział80104- Przedszko|a
Plan:l04.000..zł
Wykonanie:6l .445,55zł tj. 59'08%o
p|anu
W rozdzialetym ujętezostaĘdochody dotycząceodpłatności
rodzicow zapobyt dzieci w
przedszkolach.

Dz.852 - Pomoc społeczna

zł
Plan:2.5|9.552,tj. 49,14"/"p|anu

zł'
Wykonanie:1.238.046,29

Rozdział852|2 - Swiadczenia rodzinne,za|iczka alimentacyjnr oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego
Plan:2.f4|.700..zł
tj. 47,80% planu

Wykonanie:1.071.483
,99 zł'

Rozdział ten obejmuje dotację celową zbudŻętu paristwa na rea|izację zada biezących
zzal<resuadministracji rządowej otaz innych zada zleconych gminie (1.065.500.-zł) oraz
dochody jst zwiryane z realizacją w/w zadafi (5.983.99 zł.).
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacaneza osoby pobierające
niekt re świadczeniaz pomocy społecznej oraz niektrire świadczeniarodzinne.
Plan: 8.436..zł
Wykonanie: 4.324.-zł

tj. s1,26 o/oplanu

Rozdział ten uwzględnia dotacjęcelowązbudzetu paristwana rea|izacjęzadan z zak'ręsu
administracjirządowejotaz innych zadanzleconych gminie (l.5f4.. zł)oraz dotację
celową zbudietu paristwana rea|izacjęwłasnychzadari bieżących(2.800.. zł).
Rozdzial 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze orarzskładki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Plan: 44.558.-zł
Wykonanie:26.100..zł

tj. 58'58 o/"p|anu

Rozdział ten obejmuje dotację celową zbudŻętuparistwa otrzymaną narea|izację własnych
zada bieŻących gmin .
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
Plan: 72.458..zł
Wykonanie:35.400 zł tj. 48'867o planu
Rozdział ten obejmuje dotację celowązbudietu paristwa na rea|izacjęwypłat zasiłkÓw
stałych.
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Plan: 98.800.-zł
Wykonanie: 52.458,30zł

tj. 53'10 7o planu

/,bg

W rozdziale tym uwzględniona zostaładotacja zbudŻetuparistwa na działalnośÓGminnego
ośrodkaPomocy Społecznej(50.242.- zł) otazuzyskane odsetki od środkowna rachunku
bankowym (2.216,30 zł).
Rozdział85228 - Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opiekurflcze
Plan: 1.500..zł
Wykonanie: 1.l80.. zł

tj.78,67 7o planu

Rozdział 85295 - Pozostała działalność
Plan: 52.100..zł
Wykonanie:47.100.-zł

tj. 90'40"/"planu

W rozdziale tym sklasyfikowana zostaładotacja narea|izację własnych zada bieŻącychz
przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnegow zakresie dożywiania uczniÓw

J

(wieloletni program ,,Pomoc paristwaw zakresie dożywiania'')w wysokości36.500 zł'oraz
dotacja celowa z budżetuparistwaw wysokości10.600..zł z przeznaczeniemna wypłatę
świadczeridla rodzin, ktÓre wychowuj ądzieci wymagającestałejbezpośredniejopieki.
Dz. 853 - Pozostale zadania w zakresie po|itvki społecznei
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 62.345.-zł

tj. 0'0070 planu

Rozdział 85395 - Pozostała działalność
Plan: 0,00 zt
-.J

Wykonanie:62.345.-zł tj. 0'00% planu
Powyższe dotyczy dotacji celowej otrzymanej w ramach programÓw finansowanych
zldziałęm środkÓweuropejskich (Program operacyjny Kapitał'Ludzki). Pomoc finansowa
polega na refundacji kosŹÓw kwalifikowanych zrea|izowanegopĄekfu pn. .''RÓwnamy
szanse dzieci klas I-III gm. Że|azkÓw''.

Dz. 854 - Edukacvina opieka wvchowawcza

Plan:|6.678..zł
Wykonanie:16.678.-zł

tj. 100o/oplanu

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczni w
Plan: |6.678.-zł
Wykonanie: |6.678.. zł

tj.100o/oplanu

Rozdziat ten uwzględnia otrzymarlądotację celową zbudŻetu paristwa Zptzeznaczeniem
na dofinansowanie świadczeilpomocy materialnej dla uczniÓw o charakterze socjalnym.
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 54.000..zł
Wykonanie:23.846,53Zł.
-9

tj. 44,16"/oplan

Rozdział 90019- wpĘwy i rvydatki zrviązanez gromadzeniemśrodkriwz opłat
i kar zakorzystanie ze środowiska
Plan: 54.000,-zł
Wykonanię:23,323,50zł tj. 43,|9o/o
planu
Rozdział90020- wp}yrvy i wydatki nviązanez gromadzeniemśrodk6w z opłat
produktowych.
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 523,03zł

Plan:
J

0,00

tj. 0,00% planu

zł

Wykonanie: 69.767.- zł'

tj.0r00o/oplanu

Rozdział 92109- Domy i ośrodkikultury, świetlicei k|uby
Plan:

0'00 zł

Wykonanie 69.767.- zł tj. 0,00% planu
Powyzsze dotyczy uzyskanych środkÓwpomocowych w ritmach programu PR9W
na lata
2007 _ 2013. Pomoc finansowa polega narefundacj i częścikosztÓw kwalifikowanych
zrea|izowanego zadaniaPil. ,, Remont istniejącej kotłowni węglowej i instalacji
co w
świetlicywiejskiej ptzy oSP w Goliszewie'' oraz,, Wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej
otaz modernizacjakuchni i pomieszczensanitarnych w świetlicywiejskiej ptzy
oSP w
Złotnikach Małych''.
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13,1401

/.9

I

4410

)odrÓżeslużbowekrajowe

4430

tÓżne opłatyi składki

4440

)dpisy na zakładowyfundusz świadczelt
;ocjalnych

4700

jzko|eniapracownikÓwniebędących członkami
(orpususłużbycywiInej

nl04

-

?żsdsżko|a

24.60v,

1 800,0(

442,7t

12600.0(

1 758,8S

203 033,0C

1 6 31 0 0 . 0 (

80,330/o

3 800,0(

410,0c

10,790/"

1 062429,tr

573926,1Ą

54,a29Ą

1 2 25 0 0 , 0 C

57 731,82

47,13"1

41 706,0C

21 545,4t

51,6601

551 292.0C

302106,3i

54,800/o

13,960/o

2310

)otacje cefowe przekazane gminie na zadania
)ieżącerea|izowanena podst.porozumief|
umÓw) międzyjednostkamisamorządu
eMorialnego

3020

Nydatkiosoboweniezaliczonedo wynagrodzefi

4010

ilynagrodzenia osobowe pracownikÓw

4040

)odatkowe wynagrodzenie roczne

46 718,0(

43 559.0C

93,24"/"

4 11 0

jkladki na ubezpieczenia społeczne

95 403,0(

49 758,7ę

52,160/<

4120

składkina Fundusz Pracy

14 430,0(

7 610,01

52,740/o

4210

lakup materialÓwi wyposażenia

18800.0c

7 359,8t

39,1 50lo

4240

lakup pomocy naukowych,dydaktycznychi
(siążek

7 000,0c

1 577,9S

22,54V"

4260

Zakupenergii

15 668,0C

9 463,03

60,400/o

4270

lakup uslug remontowych

2 700,0(

190,6C

7,06"/,

4280

!akupusługzdrowotnych

1 250,0C

320,0(

4300

lakup usługpozostałych

1 0 92 0 0 , 0 c

4s 199,3!

41,39Va

580,0(

356,8t

61 ,530/o

2 400,0(

792,98

33,04V"

32782,0(

26 354.0(

4350

akupUsłUg
dostępudo s|ecl|ntemet

4370

z tytułu
zakupuusług
)p,łaty
telefoniistacjonarnej
elekornunrkacylnych

ĄĄĄo

)dprsy na zakładowy fundusz świadczen
;oclarnycn

!0110

3imnazll

2597421,U"

t $56 375,5i

25,6001

80,3901

52.f3%

124192,0C

58 040,4f

46,73Vo

1 7 7 11 6 8 , 0 C

870 216,24

49,137"

)odatkowe wynagrodzenie roczne

1 2 76 0 0 . 0 (

' t 1 90 9 2 . 0 C

93,3301

4 11 0

!kładkina ubezpieczeniaspołeczne

300 388,0(

1 5 97 0 2 , 5 !

53,',\701

4120

ikladkina Fundusz Pracy

22 320.0(

45,9901

4170

Uynagrodzenia bezosobowe

4210

i wyposażenia
lakup materiałÓw

4240

lakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
(siażek

4260

Zakupenergii

4270

Zakupusługremontowych

5 000,0(

1 958,4(

39,170/o

4280

:akupusługzdrowotnych

2 700,0c

280,0(

10,37v.

4300

lakup usługpozostałych

30 200,0c

2805.92

9,290/"

700,0(

177,48

25,35"/"

3020

Nydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Mynagrodzenia osobowe pracownikow

4040

4350

akup us|ugdostępudo sieci intemet

48 531,0C
1 600,0c

184,0(

66 800,0c

43 334,3(

1 800,0(

0,0c

24 800,0(

4370

)platy z tytułuzakupu us|ug
telefoniistacjonarnei
elekomunikacyjnych

5 000,0(

4390

:akup us|ugobejmującychwykonanie
rkspertyz,analiz i opinii

1 600,0c

10 761,4

2186,7ę

0,0(

't

1,500/o

64,877"

0,00%
43,391

43,74"1
0,0001

I

44'tO

rodrÓże służbowekrajowe

1 200,0(

339,51

28,2901

4430

lÓżne opłatyi składki

3 200,0(

841,3t

26,29/,

4440

)dpisy na zakładowyfundusz świadcze11
rocjalnych

78 742.0(

63 975.0(

81,25/,

4700

SzkoIeniapracownikÓwniebędących członkami
(orpususłużbycywiInej

1 800,0(

160,0(

8,8901

B$tr*B
4300

)q{9żar{e UĆd'óvf. do 8f kÓt

86$083;fl

93..74$'.sł

BSTSS9(

lakup uslug pozostałych

263 083,0(

93 742,2ę

35,63%

46,4Sf,0{

6:266;E{

mr46
4210

lakup materiałÓw
i wyposażenia

4300

lakup usługpozostałych

4410

4700
1019s,,1

0,0(

0,000/o

31s00,0(

1 800,0(

5,71Vo

)odrÓże służbowekĄowe

3 952,0(

574,8t

14,550/.

jzko|eniapracownikÓwniebędących członkami
(orpususłużbycywiInej

I000,0c

3 892.0(

43,24Va

ł]p?9sl'ffi.ifl4ffiElg9G

8:r$il$itr

8$15;0{

100,00*

8 315,0C

8 315,0(

100,00o/o

: : : ; , : : : , i : ; : : i t : : t i : . . : I ; t t ' : . ; : : , t;:I:t1i !:::rtIr ! : : i t : : t I t

4440

ź

)dpisy na zakładowyfundusz świadczeft
;ocjalnych

'ffi.iu1f t

},5il59

2 000,0(

!8'irg.*

3 000,0(

0,{K

0,009t

4210

lakup materiałÓw
i Wyposażenia

500,0(

0,0c

0,0001

4300

.akup usługpozostałych

s00,0(

0,0c

0,0001

4410

]odrÓżesłużbowe
krajowe

1 000,0(

0,0c

0,0001

4700

;zkoIenia pracownikow niebędących członkami
(orpusu służby cywiInej

1 000,0(

0,0(

0,0001

537s0g.0t

8$ 45$,4t

15,g)9{

71 500,0(

16 505.6i

23,0801

15154

tzeciwdziatanb d<o tlłłanowi

4010

Vynagrodzenia osobowe pracownikow

4040

)odatkowe wynagrodzenie roczne

4 11 0

kładkina ubezpieczeniaspołeczne

7 000,0c

4 830,2(

69,0001

37 140,0C

6 313,5

17,0001

17700,0c

878,4(

4120

jkładkina Fundusz Pracy

4170

Mynagrodzenia bezosobowe

100000.0c

31 067,0(

421O

!akup materiałÓWi Wyposażenia

11 4 1 6 0 . 0 C

8 135,0(

7,1301

4260

lakup energii

11000.0c

816,2t

7,420/o

4280

:akup uslug zdrowotnych

500,0c

30,0(

6,00%

4300

!akup usługpozostałych

1 6 68 0 3 , 0 C

44'tO

)odrÓŹe służbowekraiowe

3 000.0c

0,0(

0,000/o

4440

)dpisy na zakładowyfundusz świadcze11
;ocjalnych

2200,0c

1 650,0(

75,000/o

4700

jzkoIeniapracownikÓwniebędących członkami
(orpususlużbycywi|nej

6 500,0(

0,0(

0,000/o

t*tfft*P{ewlq,,

xt202

15227,21

4,960/,

3'1,0701

9,130/0

724.',8it,1'l)'

ltr.8.55181 ,:4l6tT2o,A

224 971,1

1 0 28 5 5 , 8 2

I : : i : ; : ; : : t: : ! : : : i

4330

ZakupusługpŻez jednostkisamorządu
erytoriaInego
od innychjednosteksamorządu
erytorialnego

45,7201

Fru

{@irły zastgpczo

20 000,0{

40't0

NynagrodzeniaosobowepracownikÓw

10109,0(

0,0(

0,00%

4040

)odatkowe wynagrodzenie roczne

1 000,0(

0,0(

0,000/o

4110

Skladka na ubezpieczenia spoleczne

944,0(

0,0(

0'00oó

4120

Sklaclkina Fundusz Pracy

147,Ot

0,0(

0,0001

4170

ff ynagrodzenia bezosobowe

2 000,0(

0,0(

0,0001

4330

Zakupusługpzez jst od innychjst

4 500,0(

398,64

8,86.1

4410

) odrÓfe slużbowekrajowe

300,0(

0,0(

0,0001

4700

SzkoIeniapracownikÓWniebędącychczłonkami
(orpusus|użbycywiInej

1 000,0(

0,0(

0,0001

'!$agcag$a:rou4one': 9wlaoozBnla z lł.UTfi.lszu
rllmentaĘnego oraz sklad|d na ubezpieczenla
llnerytahe i rÓntowe z ubezpieczenia
rpolocznego
r:

2240 20$,fr

I 0,!t2661,2,1

46,549(

3 11 0

;wiadczenia soołeczne

2168109,0(

1 014 297.5t

46,780/o

4010

Mynagrodzenia
osobowepracownikÓw

39950.0(

13 228,3i

33,1 1 o/o

4040

)odatkowe wynagrodzenie roczne

2 500,0c

2 392,1

95,6901

4110

;kładkina ubezpieczeniaspołeczne

1 6 7 9 1, 0 C

8 212,1

48,9'1"/"

lsaą2

398,&

7rs,&,

4120

;kladkina Fundusz Pracy

'| 400,0c

4210

i wyposażenia
lakup materiałÓw

4 000,0(

1213,1C

30,330/o

4300

lakup usługpozostałych

5 400,0(

2 476,03.

45,8501

4410

)odrÓże służbowe krajowe

700,0(

153,92

21,9901

4700

szkolenia pracownikow niebędących członkami
( o P u s u s ł U z b yc y w I l n e J

1 350,0(

349,0(

25,8501

i|Gadd ftE t.lerybczenie zdfo'ło|no opbce'o
l osly pot'łer''@ nioitÓf śfidczonia z
'qnocy spo|ocz'|q o.ez nbKÓrB świelcz6ni9
odzinns

9 648,tr

4 0e6,1S

Ą2,15%

9 648,0C

4 066,1

42,1501

15213

4130

w214
3't10

tsż15
3't10
35216

kładki na ubezDieczenie zdrowotne

339,01

24,22"/"

lasiłK i po'Roctt n&r:ze oraz sk|dq. na
lbgfrj9!?9'!ił ęioeryta|ne i ręntows

:144i$$8jfr

{s $8s,*{

91,499(

jwiadczenia soołeczne

144 558.0C

45 523.4t

31,49"1

)oddkł f'o'|osd(adowo

80 000,fr

1,0468,,7

34,90*

iwiadczeniaspoleczne

30 000,0c

1 04 6 8 , 7 1

34,900/"

63 869,*

57j759Ą

1A8[n:$8S

1 1 06 0 1 , 8 1

'l

2910

fupływyze zwrotÓw dotacji wykozystanych
riezgodniezprzeznaczeniem lub pobranychw
1admiemejwysokości

17744,8i

17744,8i

3 11 0

jwiadczenia soołeczne

90 573,0(

43 841.0[

48,400/.

4560

)dsetki od dotacjioraz
)łatności
:wykorzystanych
niezgodniez
rzeznaczeniem lub z wykozystanychz
taruszeniemprocedur,o ktÓrychmowa w
lrt.184ustawy'pobranychnienależnielub w
"ladmiemejwysokości

2284,0(

2 284,OC

100,0001

pom0cyspołecfnel
}śro(!(i

'52'|9
3020

Nydatkiosoboweniezaliczonedo wynagrodze

4010

Ą/ynagrodzenia osobowe pracownikÓw

4040

426.498,fr
4 500,0(

00.00o/o

1;.94,7&3,24 45i62c1
2 046,8(

45,480/a

285 000.0(

11 9 0 0 6 . 7 (

41 ,760/a

)odatkowewynagrodzenieroczne

23 000.0c

1 9 1 5 1, 3 (

83.277a

4 11 0

;kładkina ubezpieczeniaspołeczne

50 000.0c

20917.1

41,83/"

4120

ikładkina Fundusz Pracy

7 500,0c

2 995,45

39,94olo

l|,4

4170

Ą/ynagrodzeniabozosobowe

6 000.0c

3 404,2(

56,740/"

4210

lakup materiałÓwi wyposażenia

9 000,0c

6 439,9(

71,560/o

4240

aakuppomocy naukowych,dydaktycznychi
(siążek

800,0(

483,0(

60,380/o

4260

lakup energii

2 000,0c

766,0i

38,30%

4270

lakup usługremontowych

2 000,0c

381,3(

19,070/"

4280

lakup usługzdrowotnych

300,0(

80,0(

26,670/"

4300

!akup usługpozostalych

17 798.0C

7 853,8t

4350

lakup usługdostępudo sieci intemet

1 000.0c

356,8t

4370

)platy z tytułuzakupu usług
elekomunikacyjnych
telefoniistacjonarnei

5 800.0c

2 452,68

4410

)oclrÓżesłużbowekrajowe

4440

)dpisy na zakładowyfundusz świadczer1
roclalnych

4700

;zkoIeniapracownikÓwniebędących członkami
lorpususłużbycywiInej

s,?Ag
ł}

800,0c

377,81

10 000.0c

7 500,0(

1 400,0c

550,0(

35{r{rolo{
4110

ikładkina ubezpieczenia społeczne

4120

ikladki na Fundusz Pracy

4170

Vynagrodzeniabezosobowe

4300

lakup usługpozostałych

1529S
31't0

ltrBs

47,230/"
75,000/0

39,29/"

44,u9ł

2 000.0c

890,4S

300,0c

0,0(

0,000/o

10700.0c

5 902,2ź

55,16%

22 000,0c

8 830,0(

40,140/o

44,520/.

ffi 1,5t&

75,51i4

iwiadczenia społeczne

11 4 ' t 0 0 . 0 c

86152'9ź

75,5'lo/o

@Etorć

)płatyz tytufuzakupu usług
elekomunikacyjnychtelefoniistacjonarnej

:akup matoriałÓwi wyposażonia

4300

lakup usługpozostałych

2ofr),fr
2 000,0c

2 000.0c
53 000.0c

;typendiai zasiłkid|a studentÓw
typendiad|auczniÓw

3260

nne formypomocyd|auczniÓw

4't50

)opłatyw spÓlkach prawa hand|owego

4300

i.'Tsga.?r

3E;119?6

769,7t

38,490/o

I B5J;St

? ;1lS%

1 351,5(

67,580/"

0,0(

0,000/o

t,e.:f$qla

, ag,5or*

10 000.0c

6 000,0(

60,00%

59 998.0C

10650,0(

17,750/o

850,0c

0,0(

0,00%

ffi*t,Eri;i
1:,:ii:r;:;:ii.i:ill:i

3240

42,290/o

114100,&

4210

3210

35,690/o

'ozostała&i*aknść

Ę6t*e

4370

15622,71

44,',\30/"

TP1'l

.5-9,:tmffi

64;w%

59 800.0c

59 530.0(

99,s5%

!akup usługpozostałych

50 000,0c

0,0(

rĘfą|ę'*łTs

$B 28210(

4210

!akup materiałÓwi wyposażenia

10282,0C

0,0(

0,00%

4300

!akup usługpozostałych

48 000,0c

7 500,1t

15,630/o

prya

7 $$S,1t

0'00oó

'|,2,829G

I

il003
4300

2 000,0(

0,0{

0,00%

lakup usługpozostałych

2 000,0(

0,0c

0,0001

Jtrzymaniezleleni w miastach igminach

37 500,0t

1 662,0(

4,4314

4210

lakup materiałÓw i wyposażenia

22 000,0c

1 662,0(

7,550t

4300

1akupusługpozostałych

1s s00,0c

0,0(

0,0001

Xhrona rÓżnorodnościbbloglcznej i |saiobfazu

15 000,0t

0,0(

0,0o9(

5 000,0c

0,0(

0,0001

0,0(

0,00%

)0004

n008
4210

!akup materiałÓW
i wyposażenia

4300

lakup uslug pozostałych

1 00 0 0 , 0 c

iohroniska d|a e9'ior.ąt

28 500,0t

I 623,0(

5,69%

lakup usługpozostałych

28 500.0c

't 623,0(

5,69%

ł0013
4300

n015

5728r'.z,U

}świesenięuBc' phcÓ'!/ idrÓg

4210

ZakupmateriałÓw
i wyposażenia

4260

Zakupenergii

191837,5ź

33,49%

800,0(

0,0(

0,00%

390100,0(

1 4 10 9 7 , 5 ;

36,170/o

181 942,0(

50 739,95

27,890/"

lozostda.dzidahość

28 000,tr

539,41

1,93%

4210

i wyposażenia
lakup materiałÓw

10500,0(

539,41

5,'l40/"

4300

Zakupusługpozostalych

17500,0(

0,0(

4300
a

)czyszczanie miaet i wsi

p09$

akup usługpozostałych

0,0001

;,$*ti*lililfi

'ffffittił.ąE::
i#}iĘlli]jJl:.il''i

]ozostałozadania w zakresie ku|turv

20 000.fr

10 000,0(

50,fr)o/o

] . : a . a . e c l t a z D u O z e l - ^ a f ' 1 a n s o ! ł a ne L J b
ca"a^sa*a^ e za3a^ z eaonvcl' dc .eairzacr'
s::ra'zrsze^:-

20 000,0c

10000,0(

50,00olo

)orny iośro<ki klilury. śyted|c6 i|dtJby

298 500,OC

87,824,75

29,36%

2480

)ctacra pc0- cic'ta z Drofel- d 3
;amo2a.0c\łe] nstylgc] ku tJry

1 7 50 0 0 , 0 c

87 502,0C

50,000/o

4260

Zakup energii

1 500,0c

122,79

8,199/o

6050

jednostekbudŹetowych
/vydatkiinwestycyjne

1 2 20 0 0 , 0 c

0,0c

0,0001

]ibłioteki

287000;0t

149500.0t

50.00%

)otacja podmiotowaz budżetud|a
;amorządowejinstytucjiku|tury

287 000,0(

1 4 3s 0 0 , 0 (

50,0001

15500,fr

3187,44

nl05
2820
ł2109

t2'116
2480

'2601

)biotfiy spo{towe

4170

750,0c

Vynagrodzenia bezosobowe

0,0(

20,56e(
0,0001

42't0

:akupmateriałÓw
i wyposaŻenia

6 000,0c

'| 343,'l

4260

lakup energii

3 500,0c

1 568,6(

4300

lakup usługpozostatych

5 250,0C

275,6t

5,25"/o

ladania w zakeeie kufturyfizyczneji eportu

45 500,0(

20000,0{

43,96%

)otacjace|owaz budżetuna finansowanie|ub
lofinansowaniezadan zleconychdo realizacji
;towarzyszeniom

4s s00.0c

20 000,0(

43,96%o

ł2605
2820

Razem

22 296 123,00

I 352 832,02

22,39V,
44,8201

41,95o/o

Częśćopisowa do załącznikanr 2 - wydatki

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
plan:
765.|28.- zł'
wykonanie:
465.395'18 Zł, tj. 60'837o planu

v'

rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
plan:
432.036 .- zł
|50.200,75 ZŁ, tj. 34,77ohplanu
wykonanie
RozdziaŁ ten obejmuje wydatki związartez opłatamiza umieszczenie sieci kana|izacyjnych w
pasach drog powiatowych (42.45|,|5 zł). SzczęgÓłoweomÓwienie wydatkÓw
inwestycyjnych w wysokościl07 .749,60zł. - załączniknr 3
rozdział 01030 _Izby rolnicze
plan:
23.878.- zł
wykonanie: 10.200.60 Zł, tj. 42,727"planu
W rozdziale tym sklasyfikowane zostaĘ wydatki związane z przekazaniem}o/owpływÓw z
podatku rolnego Izbom Rolniczym z uwzg|ędnieniem ostatecznych rozliczęn za rok 201| .
rozdział'01095 - Pozostała dzialalność

*

plan:
wykonanie:

309.2|4.. zł
304.993,83 ,

tj.9E,647o planu

Wydatki tego rozdzidv doĘczągłÓwniezwlofu lolnikom podatkuakcyzowegozawartegow
cenie oleju napędowegooraz zakupu materiałÓwbiurowych.
Dz. 600 - Transport i łaczność
plan:
wykonanie:

3.l 17.000..zł
277.34l,07 zł

planu
tj. 8,90o/o

rozdział60004- Lokalny transport zbiorowy
plan:
4.000.. zł
wykonanie:
1.968.. zł'
tj. 49,207oplanu
Wydatki w tym rozdzia|edoĘcząremontuwiat przystankowychw m. RussÓwek i Goliszew.

rozdzia| 6001ó - Drogi publiczne gminne
plan:
2.072.000.- zł
275.373,07 d,
1j.13,29o/oplanlrt
wykonanie:
Głównąpozycją wydatków w tym rozdziale są wydatki związanez remontemdróg
(167.407'58 zł) . Następnąpozycjąpod względemwielkościstanowiutrzymaniedróg
grninnych( l 03.045,49zł.).
Wydatki inwesĘcyjne,to ksvota4.920 zł.(0'28%planu) - szczegółyzał.Nr 3
rozdzial 60017 - Drogi wewnętIzne
plan:
905.000.- zł
wykonanie:
0'00.. zł, tj. 0'|X)7oplanu
Szczegółoweomówienie wydatków inwestycyjnych- zał.nr 3

Y

rozdział 60095 - Pozostala dzia|alność
plan:
136.000..zł
wykonanie:
0'00 zł
tj.0'007o planu
Szczegołoweomówienie wydatków inwestycyjnych_ zał.nr 3
Dz. 700 - Gosnodarks mieszkaniorva
plan:
206.400.- zł
wykonanie:
|9.20|,48 zł,

tj.9J0% planu

rozdzia| 70004- Różne jednostki obslugi gospodarki mieszkaniowej
p|an:
192.200.- zł
wykonanie:
17.4|4,86 zł
tj. 9'0ó7o planu

l''

Realizacja wydatków dotyczyłagłówniebieżąpegoutrzymanianieruchomościkomunalnych
typu: oświetlenieklatek schodowych,opłatza czyszczeńe przewodów kominowych, wywozu
nieczystościstałych..
Pozostałewydatki w tym rozdziale dotyczągłówniewydatków o charakterzeinwestycyjnym
i zostĄ szczegółowoomówione w zał.nr3
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan:
|4.200.- zł
wykonanie:
|,786,6f zł
tj. l2,58oń planu
W analizowanym okresie, wydatki tego rozdziału, doĘcząopłat zawieczyste użytkowanie,
na rzecz Starostwa otaz opłatęza udostępnienie map.
Dz. 710 - bziałalnośćusługowa
plan:
50.000.. zł
wykonanie:
|| .7 56,34 Zł,

tj. 23,5l"/" planu

/M,Ą

rozdział 71004 -Plany zagospodarowania przwtrzennego
50.000.- zł
plan:
tj. 23'51 7o planu
||.756,34zł,
wykonanie:
Powyższewydalki dotycząptzygotowaniaprojektów decyzji o warunkachzabudowy'
zgodnie z planem zagospodarowaniaprzesfrzennegoGminy.
Dz. 750- Administracia oubliczna
plarr:
2.473.635.. zł
|.|50.946'46 zł,
wykonanie:
rozdział 75011 -Ulzędy wojewódzkie
plan:
159.227
'- zł
76.392'48 zł
wykonarrie:
v

tj.46'537o planu

tj.47,98o/"p|anu

Wydatki przeznaczonena wykonaniezadań zleconych z zakresu administracjirządowejw
przedmiocie:ewidencji ludnościi Urzędu StanuCywilnego. Z wydatkowanych środków
kwota40.524,48zł.to środkiwłasne,natomiastkwota35.868.-zł.stanowiotrzymaną
dotację.Finansowaniedotyczyłoglównie : wynagrodzeńwraz z pochodnymi,opłatza usfugi
telefoniczne,przesyłkiskred1towaneoraz serwis informatyczny.
rozdzial75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
plan:
129.500.- zł
wykonanie:
57.159'53 zł, tj.44,|4Yo p|anu
W rozdziale tym wydatki w przeważajryejczęścidotyczągłównie wypłaconychradnym diet,
opłatza rozrnowy telefonicme oraz wydatków na zakup mateńałówi wyposaźrnia.

Y

rozllzia| 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach porviatu)
plan:
2.064.908.- zł
wykonanie:
976.|27,89 zł,, tj.47p7Yo p|antl
Środki wydat}owanorra :
- wynagrodzeniawraz z pochodnymi oraz wypłaĘ dodatkowegowynagrodzenia
rocznego
- lvydatki na utrzymaniebudynkuurzędui bieżąpepotrzebytakie jak: zakupy
mateńałówbiurowych, druków' paliwa do samochodushrżbowego'prasy
oraz publikacji ksiązlowych
- przesyłkipocfowe, ogłoszeniaprasowe, obsfugakotłowni,serwis informatyczny,
wywóz nieczystości,
- opłaĘza usfugi intemetowei telekomunikacyjnetelefonii stacjonameji
komórkowej
- koszty egzekucji komomiczej
- delegacjekrajowe
- opłatyi składkido : WoKiSS-u' U. Marszałkowskiego-ekologiczra,
Stowarzyszenie,,LGD-7-Kraina Nocy i Dni", ubezpieczeniesamochodu

słuŻbowego
. odpis na zaHadowyfunduszświadczeri
socjalnych.
- szkoleniapracownikow

rozdział75075- Promocja jednosteksamonządutelytorialnego
plan:
35.000.. zł'
wykonanie:
8.405,56 zł
tj.24,02o/oplanu
Są to głowniewydatki zw|ązaneZ promocjąGminy podczaswyścigukolarskiego oraz
zakupemmateriałÓwreklamowychi usług ( prasa). Niski poziom realizacjiwydatkow
wynika z faktu ich przesunięciaw czasie_ II połroczeb.r.

v

rozdział75095- Pozostala działalność
plan:
85.000.- zł
wykonanie:
32.86| .- zł, tj. 38,66"/" planu
Rozdziałten zawierawydatki związanęz wypłaconymidietamidla sottysÓworaz
wynagrodzeniaz ĘrtułupoborupodatkÓww formie inkasa.
Dz. 751 - Urzedv naczelnvch organ w wladzv pa stwowei. kontroli i ochronv prawa
oraz sadownictwa
plan:
26.576.zł
wykonanie:
15.089,75.. Zł,
tj. s6,78o/o planu
rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organ w wladzy paristwowej, kontro|i i ochrony
.prawa
plan:
l.516..
zł'
wykonanie:
0,00 zł,
tj. 0'0070 planu

ź

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego zostanie wykorzystana w II pÓłroczu b.r.

rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiattÓw i sejmikrÓw wojew dztłv,wybory
wrÓjtÓw' burmistrz w prezydentriw miast orarzreferenda gminne, powiatowe i
wojewridzkie
plan:
25.000.. zł
wykonanie:
15.089,75 zł
planu
tj. 60,360/o
Powyisze wydatki dotyczą przeprowadzonego referendum gminnego.

Dz. 754- Bezpieczeristwooubliczne i ochrona przeciwpożarowa
plan:
164.8f0.- zł
wykonanie:
77.940,46 zl
tj.47r29o/oplanu

rozdział7s4tz - ochotnicze straże pożarne
plan:
162.620..
zł
wykonanie:
77,407,20
zł

Y

tj. 47,600-/0planu

GłÓwne pozycje wydatkow to:
. wynagrodzenie bezosobowe (ryczahy dla kierowcÓw samochodÓw pozarniczych)
. zakupy materiałow(głÓwnie:częścido samochodÓw pozarniczych, paliwa)
. energię elektryczną remizy: Jal.kow i Złotniki Małe
. zakup usług( usługi remontowe samochodÓw pożarniczych,
badania techniczne, ptzeglądy pojazdÓw oSP)
- ubezpi eczenia samochodÓw strazackich.
- dotacja celowa zbudietv na finansowanie zada zleconych stowarzyszeniom
Zprzeznaczeniem na zakupy sprzętu przeciwpozarowego oraz umundurowania rcalizacja w II pÓłroczu b.r.
- dotacja celowa zbudŻetuna finansowanie inwestycji (oSP PÓlko _ remont dachu).
rozdzial75414 - Obrona cywilna
plan:
2.200.rtykonanie

zł,

533.26.- zł

tj.24,24"/oplanu

W rozdzia|ę tym, wydatkowane zostaĘ środkiwłasne,Z przeznaczeniemna zakup energii
elektrycznej ( budynek oC) oraz na rozmowy telefoniczne.

v

Dz 757- obsłuea długuoubliczneeo
plan:
349.000.- zł
wykonanie:
18.907,69zl.

tj.5,42%"planu

rozi|ział75702- obsluga papieniw wartościowych,
kredytrńwi poĘczek jednostek
samonądu terytorialnego
plan:
120'000'- zł
wykonanie:
|8.907,69 zł' tj. |5'760/op|anu
W analizowanymokresie Gmina nie zaciągnęłaplanowanychkwot kre dytl ani też pożyczki
(na sfinansowaniedeficytu budźrctowego),
stą{teżniższewykonanietej pozycji.
rozdzia| 75704_Roz|iczenia z tytulu poręczeri i grvarancji udzie|onych pzez Skarb
Pa stwa lub jednostĘ samoIząduterytorialnego
Plan:
229.000,- zł
Wykonanie:
0,00 zł' tj.0,00% planu
W ana|izowanymokresie nie dokonanozadnych wypłatz tytułuudzie|onychporęcze
i gwarancji.

l.*"'ł

Dz. 758 . RrÓżnerozliczenia
plan:
1 1 0 . 0 0 0 . -zł.
zŁ.
wykonanie:
0,00

tj. 0 o/o planu

rozdział,75818 - Rezerwy ogrÓlne i celowe

plan:
wykonanie:

- zł
1l0.000.
0,00 Zł,

tj.Io/o planu

Zaplanowane w tym dziale rezęrwy tj. rezerwa ogÓlna w wysokości 70.000.. złotych oraz
rezerwy celowe w wysokości 40.000.- złotych,nie zostĄ uruchomione.

Y

Dz. 801 - oświatai wvchowanie
plan:
9.490.8t2.- Zł
wykonanie:
5 . 1 1 8 . 6 4 1 , 6 zł',
0
rozdział, 80101- SzkoĘ podstawowe
plan:
5.5l3.512.. zł
wvkonanie:
3.080.0|5,75
Zł,

tj.53,93 o

planu

tj.55,8670 planu

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na finansowanie 7 szkołpodstawowych.
W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości3.080.0|3,75 złotych,z czego
wydatki na wynagrodzeniawraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.559,937,94 zł, co stanowi
83,l l Yo ogÓłuwykonanych wydatkow.
Wydatki pozapłacowe pr ze7naczono na :
. zakup materiałÓw typu artykuły:(biurowe, chemiczne , opał,naukowe i
dydaktyczne)
98.570,|2zł
. opłaty zaenergię elektrycznąi cieplną oraz wodę
84.079,54zł
- badania lekarskie
1.590.- zł'
. opłatyz tytułuzakupu usługtelekomunikacyjnych
3.859,38zł'
pozostałeusługi
3t.542,34zł
- usługi remontowe
2.13f.- zt
. opłatyza dostęp do internetu
l .235,66zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro dzen
.
t0 zł
130.988,
- podrÓze słuibowe
442,78zł
. odpis na ZFŚS
.
163.100.. zł
- rÓŻne opłaty,składki
1.758,89zł
- zakup ekspertyz, opinii
.
369.- zł
. usługiszkolenia
.
410.. zł

rozdzial 80104- Pruedszkola
plan:
|.062.429.- zł
wvkonanie:
573.926,|4Zł,

ź

tj. 54,02o/o planu

Na terenie Gminy funkcjonuje 2 przedszko|a samorządowe oraz7 oddziałÓw przedszkolnych
(zerÓwki) , ktÓre finansowane są całkowicię zbudietu gminy.
Poniesione wydatki na w/w cel w okresie I p6łrocza20|2r to kwota 573.926,|4 zł. W tym na
wynagrodzenia wrazz pochodnymi wydatkowano kwotę 403.034,|0 zł'.co stanowi 70,22%o
ogołuwydatkÓw.
Poza w/w głÓwne pozycje wydatkÓw to:
- zakup materiałowi wypostzenia i pomocy dydaktycznych
8.937,81zł,
. opłatyza energię
9.463,03zł
. zakup usługpozostałych
45.199,39zł
- odpis na ZFSS
26.354.- zł
- wydatki osobowe nie zaliczarte do wynagro dzeit
zł'
21.545,48
- pozostałewydatki
1 . 6 6 0 , 5zł'
1
- dotacje ptzekazarteinnym samorządoffi , zadzieciuczęszczające do przedszkoli
z naszej Gminy
57.73|^82zł
rozdział 80110 -Gimnazja
plan:
wykonanie:

2.597.02|.- zł
| .356.37
5,57 Zł,

tj. 52,230ń

planu

W analizowanymokresie poniesionowydatki na f gimnazjaw wysokości|.356.375,57zł.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę |.I7|.5|4,84 złotychtj.
86,37o^wydatkÓw ogÓłem.
Wydatki pozapłacowe przęznaczono na:
- zakup materiałowi wyposazenia ( art. biurowe, chemic zne, opał',
naukowe i dydaktyczne)
43.334,36
zł
. opłatyza energię
- badania lekarskie
. zakup usługpozostałych
. usługi remontowe
- dostęp do internetu
- wydatki osobowe nie za|iczane do wynagro dzęft
- usługitelekomunikacyjne
- odpis na ZFSS
- podrÓze słuzbowe
. szkolenia pracownikÓw
- r6Żneopłatyi składki

rozdział 80113- Dowożenieuczni w do szkrił
plan:
263.083.. zł
wykonanie:
93.742,26 zł,
tj. 35163o/" planu.

10.76t,46zł
280.. zł
2.805,92 zł'
|.958,46 zł'
|77,48 zł'
58.040,45zł'
2.|86,76zł'
63.975.- zł
339.5t zł
160.- zł
84l ,33 zł

Powyzsze dotyczy dowozu dzieci do szkÓł na terenie Gminy ŻelrazkÓw oraz do ośrodka
Szkolno _ Wychowawczego w Kaliszu ( dzieci niepełnosprawne).
rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
46.452.- zł
plan:
tj. |3,49"/" planu
6.f66,88 zł'
wykonanie:
W ramach dokształcaniai doskonalenia nauczycieli wydatki dotyczą opłatza szkolenia i
kursy dla nauc zycieli a takŻedofinansowania dokształcaniaindywidualnego.
rozdział 80195 . Pozostała działalność
8.315.- zł,
plan:
tj. 100 % planu
zł,
8.315.wykonanie:
Wydatki w tym rozdzidredotyczą odpisu na ZFSS (emeryci i renciści).
Dz. 851 - Ochrona zdrowia
540.503.- zł'
plan:
85.453,48 zł,
wykonanie:

tozdział 85153- Zwalczanie narkomanii
plan:
3.000.. zł
0,00.- zł,
wykonanie:

tj. 15'81%

planu

tj. 0'00 % planu

Realizacja wydatkÓw w tym rozdziale przewidzianajest w drugim pÓhoczu b.r.
rozdział 85154- Pneciwdzialanie alkoholizmowi
plan:
537.503'- zł
tj. 1590% planu
85.453,48 zł
wykonanie:
Ww środkiwykorzystanezostałyna realizację zadafi Gminnego ProgramuProfilaktyki i
ProblemÓw Alkoholowych.
Rozwią.z}rwania
Zgodnie z uchwalonympreliminarzemwydatkÓw na 2012 rok zrealizowanewydatki to:
- wynagrodze'niai pochodne
59.594,96zł.
Wydatki te dotycząosÓb prowadzącychświetlicesocjoterapeutycznew m. Dębe, BorkÓw
Stary, Złotniki W. oraz pełnomocnikaWÓjta ds. profilakĘki i rozwią7ywaniaproblemÓw
alkoholowych a talrźle
osoby prowadząpejklub abstynencki,,PomocnaDłori''w Zelazkowie.
Ponadtosą wydatki dla człoŃÓw gminnejkomisji rozwią.zywaniaproblemÓw
alkoholowych oraz pedagogÓwszkolnych i osob prowadzącychpozalekcyjne zajęcia
sportowe.
- zakupmateriałÓwi wyposa:źenia - 8.135'03zł
Powyższedotyczy głÓwnie zakupu aĘkułÓw papiemiczych, sportowych,spożrywczych,
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych vczęszczającychdo świetlicsocjoterapeutycmych.
ponadtozakupy te dotyczą dzieci biorącychudział w konkursachi zabawach o tematyce
profrlaktyki uzależnieri atzkirc,dzieci uczestnicząpychw festynie z okĄiDniaDzieck1
zajęciachpozaszkolnych,zimowisku.

ł-Ą

.
- zakup usługpozostałych
l 5.227,f| Zł'
Głownymi pozycjami zakupu usługsą opłatazawnajem mieszkania na cele świetlicy
socjoterapeutycznejw Złotnikach Wielkich oraz usługi transportowe navtyjazdy
dzieci z rodzindysfunkcyjnych na wycieczki integracyjne,przedstawienieprofilaktyczne.
- pozostałewydatki (np. zakup energi) .
. odpisy nazaMadowy fundusz świadczerlsocjalnych

.

8 46,28 zł
1.650.. zł'

Niski procent wykonania planowanych wydatkÓw więe się bezpośrednioz faktem
kumulacji niewykorzystanych środkÓwna ilw ce|z|at poptzednich.
Dz. 852 - Pomoc społeczna
plan:
3.355.977
.. zł'
wykonanie:
1.566.382,93zł'

rozi|ział 85202. Domy pomocy społecznej
plan:
224,97l,|3.- zł
wykonanie:
102.855,82zł

tj. 46,67"/" planu

t1. 45,72Yo p|anu

przez ustawęo pomocy społecznejobowią.zkiemkierowania i
W zwią.zkuz nałoż.onym
ponoszeniaodpłatności
za pobytmieszkaticÓwgminy w domachpomocyspołecmej
poniesiono wydatki za 9 osÓb przebyrvającychw DPS .
rozdział85204- Rodziny zastępcze
plan:
20.000.. zł
wykonanie:
398,64 zł

tj. 1'997o planu

Realizacja wydatkÓw w tym rozdzia|e pruewidzianajestw II pÓhoczu b.r. i więe
się bezpośrednio
z potrzebązatrudnieniaasystentarodziny.
rozdział 85212- Świadczenia rodzinne,świadczenie
z funduszu a|imentacyjnego
oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego
plan:
2,240.200.- zł'
wykonanie:
1.04f.66|'2| zł
tj. 46,540/o p|anll
W analizowanymokresie na rea|izacjęświadczeIlrodzinnych wydatkowarrośrodkina :
- świadczeniarodzinne dla 631 rodzin (6.7|5 świadczeri)
947.467'50 z}
. fundusz alimentacyjnydla 27 rodzin Q09 świadczefi)
66.830.- zł'
- składkiemerytalno-rentowedla 9 osÓb (52 świadczenia)
.
5.864,33 zł
- wynagrodzeniepracownikÓw obsługującychświadczsnia
.
13.2f8,33 zł
- dodatkowewynagrodzenieroczne
2.392,13 zł
- składkiod w/w wynagrodzenia
2.34?,86 zt
. składkina FunduszPracy
339,01 zł
- zakupmateriałÓw
| .213,|0 zł
- zakup usługpozostałych
2.476,03 zt
- pozostałewydatki
502,92 zt

/e'{

rozdział 85213 - sktadki na ubezpiec'zeniazdrowotne opłacaneza osoby pobieĄące
niektóre świadczeniaz pomocy społecznejoraz niektóre świadczeniarodzinne
plarr:
9.648.- zł
f1. 4f,|5o/" p|allll
4.066,|9 zł
wykonanie:
opłaconosktadki zdrowotre za 6 ońb pobierającychświadczeniapielęgnacyjnei za 18
osób pobierających zasiłki stałe.
rozdział 85214 - Zasitki i pomoc w naturze oraz składki na ubczpieczenia emerytalne i
rentow€
plan:
L44.558.- zł'
tj. 31'49% planu
45.523,48d
wykonanie:
v

Na realizację zadanw zakresie świadczeńpomocy społecznejw w/w formie ( zadań
własnychgminy) zaplanowanona 20l2 roku wydatki w wysokości144.558'-zł,z tego
100.000..złotychtośrodkiwłasnegminy,a 44.558.-złotychto dotacjace|owaz budżptu
panstwa.
W analizowanymokresie poniesionowydatki w wysokości45.523,48ńoĘch (3|,49%Ą,
z tegoi
. zasiłkiokresowedla 37osób(99 świadczeń)
31.878'98 zł.
- zasiłkicelowei specjalne
|2.644'50 zł'
- l.000.- zł
- zasiłkicelowe.zdarzenialosowed|a 2 osób (2 świadczenia)

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
plan:
30.000.. zł
wykonanie:
t0.468,77 zł

tj. 34,900ń planu

Poniesione wydatki na povtyŻszycel _ wypłata67 świadczeridla |2 rcdzin .
rozdział 85216 - Zasiłki stałe
plan:
110.60l'87 zł
wykonanie:
63.869,95 zł

tj. s7,75"/"p|anu

W analizowanym okresie wypłaconozasiłki stałed|a 23 osÓb (l24Świadczenia) na ogolną
kwotę 43.841,08zł.Pozostałewydatki _20.028,87 zł'związanesąz rea|izacjązaleceh
pokontrolnychWojewody Wielkopolskiego FB.V -1.431-73111
z dn.28.12.2011r.
rozdział 85219 - ośrodki pomocy spolecznej
plan:
426.898.- zł'
wykonanie:
|94.763,24 zł

tj. 45,620/0 planu

ty

Na utrzymanieGminnego ośrodkaPomocy Społeczrrejskładałysię:
- wynagrodzeńa wraz z pochodnymi
L46.323,53 ń
-dodatkowewynagrodzeniaroczne
l9.l51'30 zł
- odpisyna ZFSS
7.500.- zł
- pozostałe
.
2|.788,4l zł
wydatki
opłatypocztowe,
w tym: zakupy materiałówbiurowych,papiemiczach i wyposurżenia'
telefoniczne, opłatyeksploatacyjne,szkolenia i delegacjepracowników.
rozdział 85228 - Us|ugi opiekuńcze i specjalistyczne usługiopiekuńcze
plan:
35.000.- zł
wykonanie
|5.622,71 zł
tj. 44,640/o p|ant

v

Rozdziat ten zawierawydatki dla osób wymagającychopieki z uwagi na wiek lub
niepełnosprawność.
za usługiopiekuńcze
Szczegółowewarunki przyznawaniai odpłatności
regulujeUchwałaRady Gminy Nt X/6||07 z |2.07.2007 toktl W pierwszym póhoczu b.r.
wydatkowanokvtotę |5.622,'7|ztotych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4osób
ntrudnionych na umowę zlecenia w ramachusfug są-siedzkichi 4 pracowników PCK
świadcząpych
usługiopiekuńcze.
rozdział 85295 - Pozosta|a działa|ność
plan:
114.100.. zł
wykonanie:
86.|52'92 zł

tj. 75'51% planu

Wydatki w tym rozdzialeto:
- wydatki na realizacjęprogramu,,Pomocparrstwazłotychzakresie dożywiarria''73.883,02zł'..
- wydatki na świadczeniaspołecmedla osób zatrudnionych w ramachprac społecmie
uzytecmychw wysokości7.069,90zł.
- wydatki rraświadczeniaw ramachrządowegoprogramuwspieraniaosób pobierających
_ 5.200.-zł
pielęgnacyjne
świadczenia

\/

Dz. 853 - Pozostałezadania w zakresie po|itvki społecznei
plan:
2.000.- zł
wykonanie
769,74 zł.
ti.38,49o^ planu

rozdział 85395 -Pozostaładziałalność
plan:
2.000..
zł
wykonanie:
769,74 zł

tj. 38,490^ planu

Wydatki w tym rozdzia|ezwięane są z funkcjonowaniemGCI.

,frP,4

Dz. 854 - Edukacvina ooieka wvchowawcza
plan:
|25.848.. zł'
18.00l ,50.. zł
wykonanie:

tj. 14,300/o planu

rozdzia| 85412 - Kolonie i obory oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziery
szkolnej , a także szkolenia młodzieżry
plan:
55.000.- zł
tj. 2,46"/, planu.
wykonanie:
l .35l ,50 zł
Realizacja wydatkÓw w tym rozdzia|ębędzie miałamiejsce w II pÓłroczu b.r.
rozdział, 85415 - Pomoc materialna dla uczniÓw
plan:
zł'
70.848.wykonanie:
16.650..
zł
tj. 23,50o/o planu
v

Ztęa|izowane wydatki w tym rozdzia|e, to udzielone stypendia WÓjta Gminy ( wypłacone
zgodnie z obowią7ującymregulaminem)w wysokości16.650..zł.Natomiast planowana
pomoc o charaktęrzematerialnym d|a dzieci, zgodnie z art.90m ustawy o systemie oświaty
((Dz. U. Nr f56 z2004r), zostanie zrea|izowanaw II pÓłroczu b.r.

Dz. 900 - Gospodarka konunalna i ochrona środowiska
plan:
851.924.- zł'
wykonanie:
262,692'I| zł
tj. 30'84% planu
rozdział9000l - Gospodarka ściekowai ochrona wrÓd
plan:
109.800.. zł
wykonanie:
59.530,- zł
tj. 54,22%op|anu
DoĘchczas poniesionewydatki w tym rozdz., to dopłatydo społkiprawa harrdlowego CekoZel w Goliszewie, w ktÓrej Gmina jest większościowymudziałowcem- 59.530.-zt.
r ozdział'90002. Gospodarka odpadami
plan: 58.282.wykonanie: 7.500,18
tj. 12187o/oplartu
Wydatki tego rozdziału to wywÓz surowcÓw wtÓrnych z pojemnikÓw do segregacji oraz
utylizacja odpadÓw pocho dzęnia zwierzęcego. Niski poziom rea|izacji wiąpe się z faktem
przesunięcia ich realizacji w czasie _ II pÓłroczeb.r.
rozdział 90003 - ocryszezanie miast i wsi
plan:
2.000.. zł
wykonanie:
0,00 zł,
Planowan a rea|izacja wydatkÓw - II pÓłroczę b.r.

tj.0,00,/"

planu

rozdzial 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan:
37.500.-ń
tj. 4,43 7o planu
|.662.. ń
wykonanie:
Poniesionewydatki to główniezakup mateńałówi wyposażenia( w tym: kwiaĘ' _ teren
UG). Niski poziom realizacji wiąĘ się z faktemprzesunięciaich rea|izacjiw czasie _ II
póhocze b'r.
rozdzia| 90008 - Ochrona ńżnorodnościbiologicznej i krajobrazu
15.000.- zł
plan:
tj' 0'007oplanu
0,00 zł
wykonanie:
Planowanarealizacja wydatków - II póŁocze b.r.
tozdzia| 90013 - Schroniska d|a zwieIząt
28.500.zł
plan:
zł,
|.623.wykonanie:

tj. 5ó9%

planu

W ramachtego rozdziałuponiesionowydatki dotycząceodłowu bezdomnychzwierząt
oraz wydatki zwięane z umieszczeniembezdomnychzwierzątw hotelu d|a z:wierząt.
Niski poziom realizacji wydatków w tym rozdziale wiąle się z faktem zavarcia znaczrie
korzystniejszejumowy' w pońwnaniu z rokiem poprzednim,doĘcząpejodławianiai
hotelowaniabezdomnvchzwierzat.
rozdzial 90015- orświetlenie
u|ic,placów i dńg
plan:
572.842.- zt
wykonanie:
|9|.837,52 ń

tj. 33'49% planu

Powyższewydatki obejmujązakup usługioświetleniowejoraz utrzymaniainfrastruktury
oświetleniowejna terenieGminy. Niski procentrealizacji wydatków w tym rozdziale (biorąp
pod uwagęwskaźnikupływuczasu)wiąze się z faktem rozliczenia ostatecznegozuĘcia
energii oraz utrzymaniainfrastrukturyoświetleniowejza okres pierwszegopółroczaw m.cu
lipcu b.r.
rozdział 90095 - Pozostała działalność
plan:
28.000.- zł
wykonanie:
539,4|..zł

tj.t,93o planu

W rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą głownie zakupu karmy dla bezdomnych
zwierząt. Niski poziom rea|izacji wynika zprzęsunięcia w czasie ich realizacji_ II połrocze
b.r.
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan:
605.500.. zł
wykonanie:
24I .124,79.- zł
tj. 39,820/" planu

rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan:
wykonanie:

zł
20.000.zt
10.000.-

tj. SDohplanu

Powyzsze dotyczy dotacji udzielonej oSP w Tykadłowie narealizacjęzadania publicznego
pod nazwQ. ,, Upowszechnianie kultury mvzycznej w zakresie amatorskiego ruchu orkiestr
dętych'' w Gminie ŻelrazkÓw.

rozdział 92t09 - Domy i ośrodkikultury' świetlicekluby
298.500.. zł
plan:
tj. 29360/0 planu
zł
87.624.79..
wykonanie:
Wydatki w tym rozdzia|e,to głÓwniedotacjapodmiotowadla GminnegoośrodkaKultury.
Planowanewydatki inwestycyjnezostanązrea|izowanew II pÓłroczu- szczeglłowa
informacja zał'.Nr 3
rozdział 921t6 - Biblioteki
plan:
287.000.. zł'
- zł'
143.500.
wykonanie:

tj. 50o/oplanu

Powyzsze wykonanieto dotacjapodmiotowadla Gminnej Biblioteki Publicznei.

Dz. 926 - Kultura fizvczna i sport
plan:
61.000
.- zł'
23.t87.44 Zł
wykonanie:
rozdział'9260l - obiekĘ sportowe
plan:
15.500..zł
wykonanie:
3.|87,44 zł'

tj.38101o/o planu

tj.

20,560^planu

Wydatki zwiryartez utrzymaniemboiska sportowego,,"Orlik"
rozdział92605_ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
plan:
45.500..zł
wykonanie:
20.000..zł
tj. 43196"/"planu
Powyzsze dotyczy dotacji celowej udzielonej organizacjompozarządowym (ednostkom
nieza|iczanym do sektora finansÓw publicznych) w I pÓłroczub.t. zprze7naczeniem na
wykonanie zadartiapublicznego pod nazwą,,Sport w Gminie''.
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sPRAWoZDANIE
PÓt.RoczNE
z WYKoNAN|A
PLANu
WYDATKÓW
|NWESTYCYJNYCH
W 2012
RoKU
Lp.

Nazwazadania

P|anowana
wartośĆ
wydatkÓw
maiatkowvch

1

Budowastudnigtębinowej
miejscowości
Ze|azkÓw

2

Budowawodociqgu
w
miejscowości
Po|koWojciechÓwka

116.036,00

3

Przebudowa
drogigminnej
nr
4729Pw m. NiedŹwiady

180.000,00

4

Przebudowa
drogigminnejnr
4725Pw m.ZborÓw

273.000,00

280.000,00

WartośĆ
wykonania

0,00

107.749,60

0,00

0,00

Procent
wykonania

0 o/o

92,860/o

Wykonawca
robÓt

Zaktad
Studniarski
Janusz
Gruberski
Borki2
62-511
Kramsk
Roboty
Zimnei
Instalacyjne
JAKUBOWSKISp.j.
Drzewce
12
62-410
ZagÓrÓw

0,00 0/o

0,00%

Termin
zako czenia

PaŹdziernik
2012

Mai2012

PaŹdziernik
2012r

Przedsiębiorstwo
Budownictwa
Drogowego
ul.Noskowska
3-5
62-800Kalisz

Czerwiec2012

Charakterystyka
inwestycji
Zadanie
inwestycyjne
obejmuje
wykonanie
nowegoodwiertu
studnigłębinowej
o
gtębokości
135mb.Docelowo
inwestycja
ta
po|epszy
zaopatrzenia
sytuacje
w wodępitnq
środkowych
obszarÓw
GminyZe|azkÓw.
W
chwi|i
obecnej
inwestycja
znajduje
sięnaetapie
realizacii.
polegatona wykonaniu
Zadanieinwestycyjne
nowegoodcinkasieciwodociqgowej
fi 110o
dtugości800mb ktÓry z znacznymstopniu
zwiększyta
ciśnienie
w sieciwodociqgowej
w m.
WoiciechÓwka'
lnwestvcia
zakofi
czona'
Przebudowa
drogigminnej
nr4729Pw m.
po|egaĆ
NiedŹwiady
będzienautwardzeniu
istniejqcej
nawierzchni
drogimasQbitumicznq.
Przebudowa
drogiobejmowaĆ
będzie
odcinek
o dtugości
1050mb
i szerokości
zmiennejod
znajduje
sięna
3,0mbdo 6,0mb'|nwestycja
etapieprojektu.
Przebudowa
drogigminnej
nr4725Pw m.
ZborÓwpo|egata
na utwardzeniu
istniejqcej
nawierzchni
drogimasqbitumicznq.
Przebudowa
drogiobejmowata
odcinek
o
długości
1750mb
i szerokości
zmiennej
od
3,5mb.lnwestycja
została
wykonana
roz|iczenie
inwestycji
w miesiqcu
lipiec
nastqpi
2012r.

(

5

Przebudowa
drogigminnej
nr
4704Prelacji
WojciechÓwka
Skarszewek

930.000,00

4.920,00

0,530/o

6

Przebudowa
drogigminnej
nr
polegajqca
4721P
na
przebudowie
chodnikÓw,
parkin
gÓw,kana|izacji
deszczowej
i przebudowie
zjazdÓww m.Ze|azkÓw

366.000,00

0,00

0,00%

7

Przebudowa
drogi
wewnętrznej
w m.Skarszew

800.000,00

0,00

0,0 0/o

8

Przebudowa
drogi
wewnętrznejdz.
nr436w m.
ZborÓw

105.000,00

0,00

0,000/o

Zatqcznik
Nr3

PaŹdziernik
2012

DROGMET
Pośrednik
1A
62-840KoŹminek

Wrzesiefi
2012

Przedsiębiorstwo
RobÓt
lnżynieryjno
Drogowych
TURDROG
u|.GÓrnicza
10
62-700Turek

Wrzesie2012

DROGMET
Pośrednik
1A
62.840KoŹminek

Lipiec2012

Przebudowa
drogiobejmowaĆ
będzieodcinek
o dtugości
3,5mb.Jako
3000mbi szerokości
nawierzchnięprzyjęto warstwę mieszanki
minera|no-bitumicznej
o grubości5cm,
utozonej
na podbudowie
z kruszywa
łamanego
stabilizowanego
mechanicznie
o grubości
7.15
cm. Dotychczasponiesionenaktadydotyczq
proiektowei.
dokumentacii
po|egaĆ
Niniejsza
inwestycja
będziena budowie
chodnikÓwparkingÓworaz ąazdÓw w ciqgu
drogi gminnejnr 4721PW m. Ze|azkÓw.
Przebudowa
drogiobejmowaĆ
będzieodcinek
o dtugości
zdrowiado
300mbod ośrodka
kompleksuboisk sportowychORLIK 201f.
Inwestvcia
znaiduie
sięnaetapierea|izacii.
Przebudowa
drogiwewnętrznej
w m. Skarszew
po|egaĆbędzie na utwardzeniuistniejqcej
nawierzchni
drogi o dtugości
800mb. Jako
nawierzchnię
drogiprzyjęto
kostkębrukowqo
grubości
8cm utozonejna podbudowiez
betonu oraz kruszywa łamanego.Aby
poprawiĆ system odwodnieniowydrogi
przewidzianorÓwniez budowę kana|izacji
deszczowej
orazrowuprzydrożnego.
W chwi|i
obecnej inwestycjaznajdujesię na etapie
realizacii.
Przebudowa
drogiwewnętrznej
w m. ZborÓw
polegała na
utwardzeniu istniejqcej
nawierzchni drogi masq bitumicznq.
Przebudowadrogi obejmowałaodcineko
460mbi szerokości
dtugości
3,5mb.Inwestycja
znaiduie
sięnaetapierealizacii.

/-"{

(

9

Przebudowa
nawierzchni
p|acÓwprzedoSP RussÓw

136.000,00

0,00

0,0 0/o

10

Remont
budynku
komunalnego
w m.Ztotniki
Małe20

28.000,00

0,00

0,00%

11

Adaptacja
budynku
szkolnego
w Dębemna mieszkania

12

13

Budowaszambaw m. Kolonia
Skarszewek
40

Kontenery
mieszkalne
typu
socjalne
Skarszew

100.000,00

18,500,00

8.500,00

0,00

0,00

7.380,00

DROGMET
Pośrednik
1A
62-840KoŹminek

Sierpie2012

ll potowa2012

0,000/o

0,000/o

86,820/o

Załqcznik
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Pracownia
Architektoniczna
Matgorzata
SzubertMikotajczyk
Chełmoriskiego
9
62-800Kalisz

|nwestycja
ta polegaĆbędziena utwardzeniu
placu manewrowegoprzed budynkiem
ochotniczejStrażyPożarnejw miejscowości
p|acu
RussÓw.
Utwardzenie
wykonane
zostanie
z kostkibrukowej
o grubości
8cm utozonej
na
podbudowie
z betonuo grubości
30cm.Łqczna
powierzchnia przebudowywanegoplacu
wyniesie 540m' Podobniejak pozostałe
inwestycje
ta rÓwniezznajdujesię na etapie
realizacii.
W wynikucorocznej
kontroli
stanutechnicznego
budynkÓw
komuna|nych
GminyZelazkÓw
pokrycie
stwierdzono,
że
dachowe
budynku
komuna|nego
W m.JankÓwmusizostaĆ
catkowicie
wymienione.
Ponadto
remont
powyzszego
polegaĆ
budynku
będzie
takżena
przebudowaniu
schodÓw
wejściowych
oraz
ponownym
częściowym
otynkowaniu
ścian
zewnętrznych.

PaŹdziernik
2012

pozycja
Niniejsza
dotyczy
wyremontowania
oraz
zmianyuzytkowania
starego
budynku
Szkoty
Podstawowej
namieszkania
socjal
ne.
Inwestycja
znajduje
sięnaetapieprojektu.

Wrzesieri
20.|2

Inwestycja
dotyczybudowynowegozbiornika
bezodptywowego
naścieki
sanitarne
d|a
budynku
Komunalnego
w m.Kolonia
Skarszewek.
Inwestycja
w chwiliobecnej
znajduje
sięnaetapieprojektu.

Czenruiec
2012

Inwestycjapolegatanawykonaniu dokumentacji
projektowej
budowykontenerÓw
socja|nych
w
m.Skarszew.

((

(
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Solvena
Management
Systems
Sp.z o.o.
14

Zakupoprogramowania

10.000,00

15

Remont
Dachu( częśc
operacyjna
budynku
OSP
PÓ|ko)

27.000,00

16

Dofinansowanie
zakupu
sprzętu
oSPJankÓw

3.964,00

17

Remont
wiezyprzy OSPw
Kokaninie z prueznaczeniem
nalzbępamięcioraz
świetlicę
wiejskq

82.000,00

6.150,00

27.000,00

0,00

0,00

61,500/o

100,00%

ul.Braniborska44-52
53-680Wroctaw
Przedsiębiorstwo
Remontowo
Budowlane
EUROKOLOR
Tadeusz
Nowacki
ul.B.ChrobregoS/1
62-800Kalisz

Wrzesieri
2012

Sierpiefi2012

0,000/o

0,000/o

Czenruiec
2012

ZaktadBudowlany
PiotrFrqtczak
ul.Mickiewicza
3
62-800Kalisz

Sierpie20l2

W zwiqzkuz wejściem
w 20.|3rokunowej
ustawy,ktÓranaktada
nagminęobowiqzek
odwozuodpadÓwkomuna|nych
nastqpita
koniecznośĆ
zakupunowegoprogramu
komputerowego
stuzqcego
do nadzorowania
odbioru
odpadÓwkomunalnych.
polega
Zadanie
naprzeznaczeniu
dotacjidla
ochotniczej
Pożarnejw
PÓ|kuw ce|u
Straży
przeprowadzenia
remontu
dachunadczęściq
operacyjnq
budynku
ochotniczej
Strazy
Pozarnejw
PÓ|ku'Remont
obejmowaĆ
będzie
jakrÓwniez
pokrycia
wymianę
dachowego
zatożenie
nowejinsta|acji
odgromowej
i
ooierze.

polegało
Zadanie
naprzekazaniu
dotacjid|a
oSP
JankÓwzprzeznaczeniem
nazakupsprzętu
pompy
strazackiego
w postaci
szlamowej.
Remont wiezy W osP Kokanin będzie
przeprowadzony
z zamiaremzaadaptowania
pomieszczeti
oSP na świet|icę
wiejskqoraz lzbę
pamięci'.Remontpo|egaĆ
będziena zenruaniu
posadzkirozbiÓrcestropudrewnianego,
skuciu
tynkÓwna ścianach,
wykonaniu
nowegostropu
drewnianego, wykonaniunowej posadzki,
osadzeniu
nowychparapetÓw,
wymianiedrzwi
wewnętrznych
orazwykonaniu
tynkÓw.W chwi|i
obecnej inwestycjaznajdujesię na etapie
realizacji.

(

(

18

w
wiejsklej
Budowaświetlicy
m.ZborÓw

RAZEM

40.000,00

3.504.000100

0,00

153.199,60

0,0070

4r37o/o

Nr3
Zatqcznik

Sierpie20l2
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Załącznik nr 4 - Zadania zlecone
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