
Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 0152/ 24 /08

WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA
z dnia 11 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.


               Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4  i art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz,U. z 2001r Nr.142 poz.1591 z póż.zm.) oraz art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r Nr.249,poz.2104 z póz. zm) 

WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA   z a r z ą d z a  przedstawić : 

§ 1
 
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007 r zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków  budżetu gminy według którego : 
    a) plan dochodów po zmianach wynosi         		   -                  32.084.246,75 zł 
         w tym : 
       - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
          bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
          zadań zleconych gminie w wysokości                                        		  4.562.153,79 zł
       - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania   bieżące
         realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
         rządowej  w wysokości               		                                                        99.150,00 zł  
      -  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  
          bieżących gmin wysokości                                                                              871.148,00zł
       - dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane
          na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
          w wysokości                                                                                                         1.791,00zł
             - dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane
          na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
          w wysokości                                                                                                         8.100,00zł 
       - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
          realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu 
          terytorialnego                                                                                                      39.968,00zł
     -   dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych
         w wysokości                                                                                                      204.000,00zł        
                          
b) wykonanie dochodów za 2007 r wynosi                                                       32.767.167,56 zł
         w tym : 
       - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
          bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
          zadań zleconych gminie  w wysokości                                                         4.503.312,95 zł 
       - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
          bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
          z organami administracji rządowej  w wysokości                                              90.750,00zł  
      -  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
          własnych zadań  bieżących gmin wysokości                                                  796.711,01 z
       - dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące
          realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 
          samorządu terytorialnego w wysokości                                                              1.616,71 zł
        - dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące
          realizowane na podstawie porozumień między jednostkami   
          samorządu terytorialnego w wysokości                                                              8.100,00 zł
        - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
          realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu 
          terytorialnego  w wysokości                                                                              39.968.00 zł
     -   dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż 
          napojów   alkoholowych, w wysokości                                                           204.041,46 zł
    
     c) plan wydatków po zmianach wynosi                                                             36.263.786,75 zł
         w tym : 
       - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
          bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
         zadań zleconych gminie  w wysokości                                                         4.562.153.79 zł 
            - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
          bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
          z organami administracji rządowej  w wysokości                                             99.150,00 zł  
      -  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
          własnych zadań  bieżących gmin wysokości                                                  871.148,00 zł
       - dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące
          realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 
          samorządu terytorialnego w wysokości                                                              1.791,00 zł
        - dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące
          realizowane na podstawie porozumień między jednostkami   
          samorządu terytorialnego w wysokości                                                               8.100,0 zł 
        - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 
           inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
           porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 
           w wysokości                                                                                                     39.968,00 zł
     -    dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż 
          napojów   alkoholowych, w wysokości                                                           204.000,00 zł     

     d) wykonanie wydatków za 2007 r wynosi                                                        34.344.137,75 zł  
            w tym : 
       - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
          realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
          rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
          w wysokości                                                                                                 4.503.312,95 zł 
       - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
          bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
          z organami administracji rządowej  w wysokości                                              90.750,00zł  
      -  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
          własnych zadań  bieżących gmin wysokości                                                  796.711,01 zł
       - dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące
          realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 
          samorządu terytorialnego w wysokości                                                              1.616,71 zł
        - dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące
          realizowane na podstawie porozumień między jednostkami   
          samorządu terytorialnego w wysokości                                                             8.100,00 zł  
        - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 
           inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
           porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 
           w wysokości                                                                                                    39.968,00 zł   
       -  dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż 
           napojów   alkoholowych, w wysokości                                                         199.161,35 zł

           zgodnie z załącznikami  Nr. 1 – 14

    e) Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych i  zakupów  inwestycyjnych,  zgodnie
        z załącznikiem Nr. 15

    f) Sprawozdanie roczne z wykonania planu przychodów i  wydatków   Gminnego Funduszu 
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zgodnie z załącznikiem Nr. 16

    g) zestawienie dochodów własnych  i wydatków  nimi sfinansowanych  zgodnie 
  z załącznikiem Nr. 17

    h) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury  zgodnie
  z załącznikiem Nr. 18

§  2


Sprawozdanie o którym mowa w § 1 wraz z częścią opisową przekazać w terminie do 
20 marca 2008 roku
1) Radzie Gminy Wręczyca Wielka,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.


§  3

Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 


                        S P R A W O Z D A N I E
                                             z wykonania  budżetu  gminy
                                                    za     2  0  0  7    rok


Początkowy budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy wynosił:

D o c h o d y           -            30.963.437. -zł
W y d a t k i           -            33.699.677.-zł


Różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości  (-) 2.736.240.-zł  stanowi:

a)	sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości                            3.718.228.- zł
z przeznaczeniem na:

·	budowa i modernizacja dróg na terenie gminy            800.000.-zł
·	budowa sali gimnastycznej w Borowem                     500.000.-zł
·	remont kapitalny kuchni wraz z zakupem 
                             urządzeń w Zespole Szkół w Węglowcach               1.000.000.-zł
·	modernizacja kotłowni c.o w Zespole Szkół
                             w Truskolasach                                                             300.000.-zł
·	termomodernizację budynku szkoły w Borowem        300.000.-zł
·	wydatki bieżące oświaty                                               160.000.-zł
·	termomodernizacja Zespołu Szkół Wręczyca Wielka 
                             III transza WFOSiGW                                                  200.000.-zł
·	termomodernizacja Zespołu Szkół Wręczyca Wielka 
                             III transza z BOS Cz-wa                                               458.228.-zł

b)   spłata kredytów i pożyczek                                                                       981.988.-zł
           zaciągniętych na :
Ř	budowa sali gimnastycznej w Borowem                            125.004.-zł .
Ř	budowę kanalizacji sanitarnej Truskolasy                         306.120.- zł
Ř	termomodernizacja budynku szkoły w Kalei 
                             i GOK Wręczyca Wielka                                                      32.388.-zł
Ř	termomodernizacja budynku ZS Wręczyca Wielka            15.426.-zł
Ř	termomodernizacja Z.S.P w Kalei                                       11.130.-zł
Ř	termomodernizacja budynku GOK                                     10.670.-zł 
Ř	rozbudowa oczyszczalni ścieków Wręczyca Wielka          47.250.-zł
Ř	 kanalizacja sanitarna Grodzisko                                       434.000.-zł

          W wyniku zmian dokonanych w ciągu 2007roku, plan dochodów  budżetu zwiększył
 się o kwotę  1.120.809.75.-zł i na koniec roku wynosi  32.084.246,75 zł po stronie 
dochodów, po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 2.564.109,75 zł i na koniec roku
 wynosi  36.263.786,75.- zł.
         W ciągu roku plan sfinansowania deficytu budżetowego uległ zmianie i na koniec roku 
wynosi (-)  4.179.540.- zł

          Na  zmianę planu budżetu w ciągu roku  o 1.120.809,75-zł wpływ miały dochody
 z tytułu:
§	subwencji   								  	       405.422
§	wpływy z opłaty skarbowej							         11.000
§	podatek od czynności cywilnoprawnych					         43.000
§	wpływy z opłat za  zezwolenia na sprzedaż alkoholu			           4.000
§	wpływy ze sprzedaży wyrobów						       104.000
§	podatek dochodowy od osób fizycznych            			            (-)     63.649
§	wpływy z usług                                             				   	           2.300
§	wpływy z różnych dochodów					  	         37.810
§	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami					      (-)      569.579,21
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację            

      własnych zadań bieżących gmin						                 605.763
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

      bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
      z organami administracji rządowe						       99.150
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na

      podstawie porozumień między j.s.t						            572
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			       20.500

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
na podstawie odrębnych ustaw 							       93.100
	podatek od spadków i darowizn 					    	       10.000  
	 podatek od środków transportowych						       23.000
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów samorządów

         województw  pozyskane z innych źródeł					      174.200  
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej						          9.793

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	          3.207
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 
         dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zakupów inwestycyjnych
         jednostek sektora finansów publicznych                                                                   38.055
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane  z realizacją zadań

       z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		 7.000 
	pozostałe odsetki									 6.200

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				 1.000
wpływy z różnych opłat								 4.916
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy
         inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		           39.968
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie

      programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów 
      publicznych 									      10.081,96

Ogólne wpływy dochodów na plan  32.084.246,75.- zł wykonane zostały w wysokości  32.767.167,56  tj.   102,13   % 

Według źródeł dochodów osiągnięto następujące wpływy: 
								  
                  Plan                  Wykonanie              %

- podatek dochodowy od osób prawnych                          60.000               79.451,76        132,42       
- podatek dochodowy od osób fizycznych                   4.908.619          5.307.111,00        108,12      
 -podatek rolny				                   197.000             224.855,12       114,14
- podatek od nieruchomości                                          2.734.000          2.849.728,89       104,23
- podatek leśny                                                                   59.500               60.085,83       100,98
- podatek od środków transportowych                             270.700             301.058,50       111,21
- podatek od działalności gospodarczej osób
  fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej            25.700              23.801,94         92,61
- podatek od spadków i darowizn                                       54.300              69.755,60        128,46
- podatek od posiadania psów                                               2.000                2.040,00       102,00        
- wpływy z opłaty skarbowej				          43.000              47.297,37       109,99
- podatek od czynności cywilno-prawnych                       246.300            301.989,37       122,61
-  wpływy z opłaty eksploatacyjnej  			          14.793              15.025,66       101,57
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	                                144.000            144.267,00       100,19
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 
   z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
   innych zadań zleconych ustawami                                      7.000               7.798,70       111,41
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  
  gmin,powiatów, samorządów województw 
  pozyskane z innych źródeł                                                      -                  44.916,02            -
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
  powiatów ,samorządów  województw, pozyskane 
  z innych źródeł                                                                174.200           173.500,00          99,60 - dotacje otrzymane  z funduszy celowych na finansowanie
  lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
  i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
  finansów publicznych                                                       38.055             38.055,00        100,00
- pozostałe dochody					     2.252.332        2.330.544,77        103,47
- dotacje celowe       				                 5.582.310,79   5.440.458,67          97,46
z tego:        
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

      na realizację zadań bieżących z zakresu              
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami                               4.562.153,79    4.503.312,95         98,71
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa     

na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej                                             99.150             90.750,00         91,53
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

      na realizację własnych zadań bieżących gmin        871.148           796.711,01        91,46
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania          

      bieżące realizowane na podstawie porozumień                                                         
      między    jednostkami samorządu terytorialnego         1.791              1.616,71        90,27
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania      

      bieżące realizowane na podstawie porozumień                                                         
      między jednostkami samorządu terytorialnego            8.100              8.100,00      100,00

·	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa 
            na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 
            na podstawie porozumień między j.s.t.                           39.968          39.968,00   100,00

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 
   przeznaczone na finansowanie programów i projektów 
   realizowanych przez jednostki sektora finansów
   publicznych                                                                          10.081,96          45.071,36  447,05

- subwencja ogólna                               	                     15.260.355      15.260.355,00  100,00
z tego:
§	część podstawowa                                                       4.967.337        4.967.337,00  100,00
§	część oświatowa				         10.293.018      10.293.018,00  100,00

O G Ó Ł E M				                           32.084.246,75       32.767.167,56  102,13  




Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2007rok w układzie działowym przedstawia
 się następująco : 

Dział                                                                                Plan
                                                                                  po zmianach         Wykonanie                %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
010   Rolnictwo i łowiectwo                              57.558,79                     64.394,52            111,88
020   Leśnictwo                                                   1.300                             1.067,10              82,08
400  Wytwarzanie i zaopatrywanie
         w energię elektryczną, gaz 
         i wodę                                                      1.363.497                   1.442.996,48           105,83         
600   Transport i łączność                                     74.200                        74.757,46           100,75
700   Gospodarka mieszkaniowa                          356.667                     363.674,75           101,96
750   Administracja publiczna                              115.447                     115.803,05           100,31              
751   Urzędy naczelnych organów władzy 
         państwowej, kontroli i ochrony
         prawa oraz sądownictwa                              26.295                         26.160                 99,49                                         
754   Bezpieczeństwo publiczne
         i ochrona przeciwpożarowa                           8.165                           8.165,38           100,00
756   Dochody od osób prawnych,
         od osób fizycznych i od innych
         jednostek nie posiadających
         osobowości prawnej oraz wydatki 
         związane z ich poborem                           8.971.419                     9.653.737,20        107,61            
758   Różne rozliczenia                                   15.269.555                   15.272.759,20        100,02             
801   Oświata i wychowanie                                699.056,96                   619.980,75          88,69 
852   Pomoc Społeczna                                     4.754.152                      4.701.837,80         98,90                  
854   Edukacyjna opieka wychowawcza                305.543                      340.443,12        111,42
900  Gospodarka komunalna i ochrona                    41.423                        41.422,75        100,00 
         środowiska   
926   Kultura fizyczna i sport                                   39.968                         39.968,00       100,00    


           O g ó ł e m                                            32.084.246,75               32.767.167,56      102,13



Udział procentowy poszczególnych grup dochodów w strukturze wykonanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco :

    -  dochody własne             -      36,82%  
    -  dotacje celowe               -      16,60 %
     - subwencja ogólna            -    46,58 %


         Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w 2007r wyniosły 
364.877,66,-zł co stanowi 3,02 % osiągniętych dochodów własnych, i 1,11% dochodów ogółem.
        Skutki udzielonych przez gminę ulg, i zwolnień za 2007 rok wyniosły ogółem14.652.-,-zł
 co stanowi 0,12 % osiągniętych dochodów własnych i 0,04 % dochodów ogółem.
        Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 58.627,93 zł , co stanowi  0,49% dochodów własnych i 018 % dochodów ogółem. 



      Zestawienie dochodów w układzie szczegółowym stanowi  z a ł ą c z n i k  Nr 1 
do sprawozdania.



PRZYCZYNY  NIE  WYKONANIA  PLANOWANYCH  DOCHODÓW  W  POSZCZEGÓLNYCH   DZIAŁACH	


1. DZIAŁ  020  LEŚNICTWO                                                                                         232,90

	Czynsze za obwody łowieckie ustalone są wg stawek cen żyta obowiązujące na dany rok.  Obwody łowieckie jak również i Starostwo Powiatowe nie dostarczają żadnych danych do planu budżetu.

2. DZIAŁ  600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                     700

	Wstępna  kwota na dofinansowanie dróg dojazdowych do pół w miejscowości Puszczew -Jezioro opiewała na kwotę 74.200,-zł tj. 46,62 %  wartości. Wg protokołów odbioru końcowego robót wykonanych z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadania te została przekazana kwota 73.500,-zł tj. średnio 44,80 % udziału w wartości ogólnej.

3. DZIAŁ  700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA				       151,80

Różnica ta jest powodem niewykonania dochodow za wieczyste użytkowanie , gdzie  na plan
11.400.-zł wpłynęło 11.248,20 zł
Ogólne wykonania planu dochodów z tytułu wpływów za czynsze przedstawia się następująco :
Plan 197.799,-zł wpłynęło 203.737,23 zł tj. 103 % i tak:

	czynsze agronomówek			  6.900		7.311,84

czynsze blok awaryjny			36.900           35.175,25
czynsze domy nauczyciela		             9.900            10.355,36
czynsze bloki ul. Szkolna			87.700           90.962,45
czynsze weterynarii				17.700           22.803,19
czynsze bloki ul.Prusa i Sienkiewicza	10.000             7.763,22
czynsze pozostałe				10.040          10.418,95
czynsze mienia komunalnego                       18.659            18.946,97

Zaległości w czynszach za rok bieżący i lata ubiegłe wynoszą ogółem 64.985,93  zł.


4. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                    442, 63

Brakująca kwota wynikła z powodu zwrotu niewykorzystanych środków dotacji celowej . Szczegółowe rozliczenie tych środków opisane jest w części dotacje celowe.


5. DZIAŁ  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY                       
                          PAŃSTWOWEJ						                        135

	Brakująca kwota wynika ze zwrotu niewykorzystanej diety z powodu nieobecności członka komisji wyborczej w przeprowadzanych wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2007r Szczegółowe rozliczenie tych środków opisane jest w części dotacje celowe.


6. DZIAŁ  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
                         I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
                         PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	


	Pomimo że ogólne wykonanie dochodów tego działu wynosi 107,61 % to w niektórych rozdziałach nie zostały osiągnięte planowane dochody i tak:

	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  na plan 25.700.-zł  wpłynęło 23.801,94  tj.92,61% 
	podatek od czynności cywilnoprawnych plan 30.300.-zł  wpłynęło 29.387.-zł tj. 96,99%

rozliczeń  w/w podatków dokonują Urzędy Skarbowe.
	podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1.545.000.-zł wpłynęło 1.524.087,61 tj. 98,65%

Natomiast podatek od osób fizycznych którego wskaźniki otrzymuje gmina z Ministerstwa Finansów  na plan 4.908.619.-zł wpłynęło 5.307.111.-zł tj.108,12% .
     Ostatnie rozliczenia wpłynęły 08.01.2008r i 30.01.2008r, gdzie nie było już żadnej  
     możliwości dokonania zmian w budżecie gminy z tyt. ponadplanowych dochodów.

7. DZIAŁ  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					114.065,61


	. Zwroty dotacji celowych w łącznej wysokości 72.304,61zł. zostały szczegółowo
opisane w części dotacje celowe.
Wpływy dochodów za żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych na plan 16.000.-zł wpłynęło 11.572.-zł,brakująca kwota to 4.428.-zł .
W przedszkolach  na plan 253.100.-zł wpłynęło 215.767.-zł brakująca kwota wynosi 37.333.zł 
Znacznie większa niż zakładana była liczba nieobecności wychowanków spowodowana absencją chorobową. Wpłaty na żywienie dzieci stanowią znaczącą pozycję w budżecie rodzinnym i dlatego wszelkie wolne okresy w czasie przerw świątecznych i ferii powodują, że dzieci nie przychodzą na zajęcia. 


8. DZIAŁ 852  POMOC SPOŁECZNA				        		    58.953,90

	Brakująca kwota w tym dziale wynikła z niewykorzystanych dotacji celowych , 
które zostały zwrócone do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Szczegółowe rozliczenie tych środków opisane jest w części dotacje celowe.


9. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                             10.015,90

Niewykorzystane środki dotyczą dotacji celowych . Szczegółowe rozliczenie tych środków
opisane są w części dotacje celowe..


Na koniec 2007 roku łączna kwota zaległości wynosi 448.720,24 zł w tym:

	za wodę							51.290,69

czynsze							64.985,93
           z tego:

- blok awaryjny					24.407,64
- domy nauczyciela				                 208,09
- bloki ul.Szkolna				            25.221,81
- weterynaria						  6.773,40
- bloki ul.Prusa i Sienkiewicza			  7.835,24
- pozostałe						     280,75
- mienie komunalne					     259,00

	wieczyste użytkowanie                                                                 600,30

podatki ogółem						 331.843,32

z tego:

- podatek od nieruchomości					 188.788,00
   a) osoby fizyczne						 169.081,00
   b) osoby prawne					              19.707,00

- podatek rolny						             28.071,55
   a) osoby fizyczne						  27.804,75
   b) osoby prawne						       266,80
- podatek leśny						                1.040,34
   a) osoby fizyczne						    1.028,84
   b) osoby prawne						         11,50
- podatek od środków transportowych                                                92.233,31
   a) osoby fizyczne						  85.937,31
   b) osoby prawne						    6.296,00
- Urząd Skarbowy  						              21.710,12
   a) podatek w formie karty podatkowej 		              20.774,29
   b) podatek od czynności cywilnoprawnych  	                     45,83
   c) od spadków i darowizn                                                          890,00

W 2007 r za wodę i ścieki:

wysłano  274  wezwań indywidualnych
	wezwanie do zaległej zapłaty każdorazowo stanowi wydruk przy fakturze otrzymanej      od inkasenta
wysłano do 35 odbiorców zawiadomienia o odcięciu wody do ich posesji ( z tego 32 osoby uregulowały swoje zadłużenie) 
0d 8 listopada mamy zatrudnioną firmę windykacyjną, która egzekwuje w/w zaległości od dłużników, którzy unikali dobrowolnej zapłaty. Do końca roku 2007 firma windykacyjna wyegzekwowała zaległości w kwocie 20.200,78 zł.

za czynsze
wysłano 46 uprzedzeń o wypowiedzeniu umowy najmu oraz wezwań do uregulowania zaległości
w sprawach podatkowych

a) od osób prawnych
	wysłano 31upomnień

wysłano  9 tytułów wykonawczych

b) od osób fizycznych
	wysłano 1862 upomnień

wysłano 245 tytułów wykonawczych

c) od środków transportowych
	wysłano 37 upomnień 

wysłano 88 postanowień
wysłano 49 tytułów wykonawczych 

wieczyste użytkowanie

wysłano 4   pisma przypominające o zapłacie
wysłano 1  ostateczne wezwanie do zapłaty

mienie komunalne

wysłano  10  pism przypominających o zaległościach i wzywających do zapłaty.


W Y D A T K I



     Plan wydatków na 2007 rok uchwalony przez Radę Gminy w wysokości 33.699.677,-zł zwiększony został w ciągu roku do kwoty  36.263.786,75 zł tj. o  2.564.109,75,-zł.
Wzrost wydatków obejmował wydatki bieżące, jak również inwestycyjne.
    W ciągu roku Rada Gminy i Wójt Gminy dokonywali przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, stosownie do podjętych uchwał.


W planie wydatków budżetowych po zmianach wydatki stanowią: 

- bieżące		               30.616.718,75        -        29.282.338,33       -       95,64 %
- inwestycyjne                             5.647.068,-          -          5.061.799,42       -       89,64 %


Łączne wydatki na plan 36.263.786,75 zł zrealizowane zostały w wysokości 34.344.137,75 zł 
tj. 94,71 %
    Do wykonania planowanych wydatków zabrakło kwoty  1.919.649,- zł tj. 5,29 %  
w stosunku do planu rocznego.
Kwota ta uległaby znacznemu zmniejszeniu, gdyby dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, jak również udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane były w danym roku, a nie w m-cu styczniu roku następnego. Ostatnie rozliczenia wpłynęły 8.01.2008 r i 30.01.2008r

Dochody te stanowią 586.987,-zł i są zaliczone na dochody 2007 r natomiast nie można było  o w/w kwotę zrealizować wydatków w 2007 roku. 


W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

R O L N I C T W O   I   Ł O W I E C T W O	 	                                 289.337,92

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 72,38 % planu rocznego i obejmowały:

a)   wydatki bieżące						                                 103.000,90
      w tym:
§	konserwacja rowów melioracyjnych		                                   19.438,52
§	pozostała działalność					                       40.120,76
z tego:
      -  wynagrodzenia			-	    11.386,18
      -  pochodne od wynagrodzeń		- 	      2.246,30

§	izby rolnicze                       					              4.478,91
§	zwrot podatku akcyzowego				                        38.962,71
są to w całości zadania zlecone

b)	wydatki majątkowe				                                             186.337,02
w tym:
	wydatki inwestycyjne 						          161.746,85

wydatki na zakupy inwestycyjne					            24.590,17

        W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano:

        - opracowanie projektu i budowy kanalizacji sanitarnej                    -             59.536,00
          we Wręczycy Wielkiej ul. Szkolna
        - budowa linii wodociągu w Truskolasach  ul.Sportowa                   -               9.779,33
        - projekt i połączenie wodociągu ul. Jabłoniowej z ulicą Strażacką   -            34.419,72
        - opracowanie projektu pod budowę przepompowni wraz                -             58.011,80
          z budową wodociągu w m.Puszczew – Jezioro
        
        W ramach zakupów inwestycyjnych:

        - zakup pomp z montażem na kanalizację we Wręczycy Małej         -             24.590,17 

Przyczyną nie wykonania  planowanych wydatków jest m.in. brak pozwolenia na budowę wodociągu Puszczew – Jezioro , co nie pozwoliło nam na ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie prac w 2007 r. 


WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 
GAZ I WODĘ	    								            554.092,04

Zaplanowane wydatki wykonane zostały w 83,50 % planu rocznego i dotyczyły:

a)  wydatków bieżących    					                                    536.747,84
b)  wydatki majątkowe						                          17.344,20
      w tym: zakupy inwestycyjne   (zestawy urządzeń  i pomp)                                 17.344,20

Wydatki bieżące dotyczą m.in.:

§	energia elektryczna hydroforowni					   	 194.214,14
§	zakup wody									   24.134,47
§	zakupu materiałów								   68.690,99
§	wynagrodzenie bezosobowe                                                                                 12.000,00
§	pozostałe usługi 						                                      55.957,12
§	analizy wody								  	   14.047,50
§	opłaty za odprowadzenie wód (środowiskowe)					   55.018,00
§	podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej                                               95.583,00
§	pozostałe (BHP, VAT)                                                                                          17.102,62

Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest m.in. poniesienie mniejszych kosztów awarii i zakupów niż planowano. Również faktury za XII/2007r  za energię elektryczną wpłynęły w m-cu styczniu 2008r , gdzie zaksięgowane zostały w koszty roku 2007, jednak zapłata nastąpiła w 2008 roku. 

T R A N S P O R T						 	                     2.370.999,75

	Zaplanowana kwota wydatków została zrealizowana  w 92,60 % planu rocznego.
W ramach tych wydatków to:
	a) wydatki bieżące						                     2.128.260,85
     	b) wydatki majątkowe						            242.738,90
               w tym: wydatki inwestycyjne 						242.738,90

Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków były m.in. sprzyjające warunki atmosferyczne w okresie XI-XII, oraz nie wykonanie drogi Bieżeń-Cisie  powodu braku podpisania porozumienia z Urzędem Miejskim w Blachowni.

W ramach wydatków bieżących wydatki dotyczą m.in.:              2.128.260,85

§	zakupu materiałów                                             -         1.987,90
§	prace remontowe na drogach                              -  1.977.605,78
§	odśnieżanie dróg                                                 -     105.298,90
§	oznakowanie dróg			           -       37.350,00
§	wypisy, opłaty sądowe mapy                             -         5.904,20
§	pozostałe                                                             -            114,07

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano:                         242.738,90
 w tym:
	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów             162.988,90

      ornych Puszczew – Jezioro
	opracowanie projektu na budowę chodników             79.750,-

      i dróg wraz odwodnieniem Wręczycy Wielkiej

G O S P O D A R K A    M I E S Z K A N I O W A		                                 129.236,37

     Zaplanowana kwota wykonana została w 69,67% planu rocznego.
Wydatki te przeznaczone zostały na:
§	utrzymanie agronomówek,							26.543,86
§	gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                         10.313,68
§	podatek od środków transportowych (autobus szkolny)                                     1.694,-
§	pozostałe wydatki      							            90.684,83
w tym:
       - wynagrodzenie                                         -      4.051,10
       - pochodne od wynagrodzeń                       -         796,55
       - zakup materiałów                                     -      5.339,30
       - ogłoszenia	                                        -         351,36
       - BHP					     -           30,00
       - pozostałe usługi			                 -    15.808,30
       - energia elektryczna	                             -         629,99
       - składki na „PFRON”                                 -            83,31
       - koszty wspólnot mieszkaniowych            -     63.594,92
Nie wykonanie planowanych wydatków spowodowane jest m.in. mniejszymi niż planowano wydatkami dotyczącymi opłat za : - dopłaty do wspólnot mieszkaniowych, za energi,ę elektryczną i zakup materiałów w budynkach komunalnych  oraz kosztów wyceny mienia komunalnego.

D Z I A Ł A L N O Ś Ć      U S Ł U G O W A                                                       176.394,91

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 90,46 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

§	zagospodarowanie przestrzenne	                                                               -          63.159,48
§	opracowanie planu regionalnego                                                                -          25.000,-
§	wykonanie aktualizacji strategii rozwoju gminy                                        -          30.000,-
§	cmentarze							                            -          58.235,43
w tym:
- zakup kwiatów, zniczy         -      1.447,-
- wywóz śmieci                       -    20.630,45
- usługi remontowe                 -    36.157,98


ADMINISTRACJA PUBLICZNA				 	                        2.652.225,85

Zaplanowana kwota  wykonana została w 90,59 % planu rocznego. 

Wydatki zostały przeznaczone na:

- administrację publiczną (zadania zlecone) 			                 	 -         106.246,37
- rady gmin									 -         135.788,70
- utrzymanie administracji						             -      2.325.190,78
- dotacja dla Starostwa Powiatowego                                                            -          65.000,-
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla Gminy Kłomnice                     -          20.000,-

w ramach tych wydatków to:

a) wydatki bieżące							  	 -      2.421.845,34    
    z tego:
    - wynagrodzenia                         					             -      1.686.403,89
    - pochodne od wynagrodzeń                                                                      -         314.991,43

b) wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)                                           -             9.591,81

W administracji pozostałe wydatki bieżące dotyczą:                                               420.450,02

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                        -              1.795,75
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                    -              2.000,00
- wpłaty na PFRON     							-             28.360,11
- zakup materiałów i wyposażenia                                                                -          132.607,69
- zakup energii								-             13.266,26
- zakup usług pozostałych 							-           115.441,31
- zakup usług dostępu do sieci Internet                                                        -               3.536,63
- podróże służbowe								-	  29.807,73
- różne opłaty i składki 							-	       655,00
- odpisy na ZFŚS  								-            38.121,95
- podatek od towarów i usług (VAT)						-              4.186,26

- koszty opłat komorniczych,egzekucyjnych , skarbowych i sądowych	-              5.530,81
- opłaty za rozmowy telefoniczne                                                               -              21.576,89
- szkolenia pracowników 							-            13.362,60
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń      -               5.394,33
  kserograficznych 
- zakup akcesoriów komputerowych                                                           -               4.806,70

Nie wykonanie planowanych wydatków spowodowane było m.in brakiem podwyżek  płac
w 2007r, jak również mniejszą ilością przejść pracowników na emeryturę niż zakładano. 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  PAŃSTWOWEJ                       26.160,- KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				

     Zaplanowana kwota została wykonana w 99,49 % i są to w całości wydatki na zadania zlecone a dotyczą:
a) wydatków z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców              2.639,-
    z tego:
    - wynagrodzenia          		        		   -	  2.200
    - pochodne od wynagrodzeń 	        		   -	     439

b) Wybory do Sejmu i Senatu i są to wydatki bieżące                                                   23.371,-
    z tego:
    - wynagrodzenia bezosobowe			    -    6.693,-
    - pochodne od wynagrodzeń           		    -       321,16

c) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów            150,-
    burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

     z tego:
     - wynagrodzenia bezosobowe              		    -         125,39
     - pochodne od wynagrodzeń       			    -           24,61


BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA         447.918,37

     Planowane wydatki zrealizowane zostały w 85,82 % planu rocznego  i obejmowały:

	dla Ochotniczych Straży Pożarnych                                                                      439.818,25

      w tym:
      a) wydatki bieżące                                                                                                 210.211,18
          z tego:
         - wynagrodzenia kierowców		                                                            -    43.117,50
         - pochodne od wynagrodzeń                                                                            -           59,76
         - wynagrodzenie Gminnego Komendanta                                                       -    13.200,00
         - zakupy materiałów i wyposażenia                                                                -     96.583,68
         - usługi remontowe w jednostkach OSP                                                          -    14.103,28
          - opłaty składek ubezpieczeniowych od strażaków i samochodów                 -   22.496,00
            bojowych         

         - naprawy samochodów, motopomp, badania techniczne itp.                          -   17.849,30
         - szkolenia									  -     1.255,-
         - badania psychologiczne                                                                                  -        180,-
         - podatek VAT 							                         -     1.034,86
         - koszty opłat aktów notarialnych                                                                     -        331,80

     b) wydatki majątkowe						                           229.607,07
          w tym:
          - wydatki inwestycyjne                                                                                      195.425,09
             z tego:
             - projekt budowy garażu OSP Zamłynie			-	  16.470
             - termomodernizacja budynku remizy OSP Borowe   	-	139.710,13
             - bramy garażowe wraz z montażem dla OSP Grodzisko	-	  19.418,74
             - bramy garażowe wraz z montażem dla OSP Bieżeń	-	  19.826,22
           
           - zakupy inwestycyjne								      34.181,98
             z tego:
             - zakup okien dla OSP Wręczyca Wielka                        	-	   14.895
             - zakup bram dla OSP Borowe				-	   19.286,98

Nie wykonanie planowanych wydatków spowodowane jest m.in. że gmina nie otrzymała 
w 2007r pozwolenia na budowę garażu na samochód w OSP Zamłynie, z tego też powodu prac na w/w zadaniu  nie rozpoczęto.
        
Na obronę cywilną wydatkowano kwotę   8.100,12   i  są to w całości zadania zlecone
w tym:
- wynagrodzenie					-	6.105,-
- pochodne od wynagrodzeń				-	1.495,-
- przeglądy i konserwacje systemów alarmowych	-	   500,12

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH                      102.706,06
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				

     Zaplanowane wydatki wykonano w 91,54 % i dotyczą wydatków z tytułu 
poboru podatków i opłat w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 	-	88.731,-
- pochodne od wynagrodzeń			-	13.975,06

Coraz więcej osób fizycznych posiada indywidualne konta bankowe, gdzie wpłaty podatku dokonują  bezpośrednio na konto Urzędu a nie do sołtysa, co obniża kwotę prowizji. 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				                          121.877,37

       Planowana kwota wydatków wykonana została w 62,95 % planu rocznego        
i stanowi wydatki odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych m.in.na inwestycje które zostały rozliczone i przekazane do użytku.


OŚWIATA  I  WYCHOWANIE           	                                                        17.727.661,07

     Zaplanowane wydatki tego działu zrealizowane zostały w 97,06 % planu rocznego 
z przeznaczeniem na:

1.  Szkoły podstawowe						                     10.565.806,21
	
      a) wydatki bieżące					          	                      6.569.659,50
	w tym:
§	wynagrodzenia						                      4.008.265,23
§	pochodne od wynagrodzeń				                         860.691,84     
§	dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty                           374.088,00

      b)  wydatki inwestycyjne					                                  3.996.146,71
           w tym:
	budowa sali gimnastycznej Borowe		            		  972.743,97

termomodernizacja budynku szkoły w Borowem                                    329.984,29
termomodernizacja Zespołu Szkół Wręczyca Wielka                              718.172,30
rozbudowa boiska szkolnego w Kalei					  200.000,-
modernizacja kotłowni c.o. Szkoły Podstawowej Truskolasy                 464.959,05
remont kapitalny kuchni Węglowice                                                     1.230.794,10
wykonanie dachu w Zespole Szkolno Przedszkolnym Kalej	                79.493,-

      W ramach zadań zleconych wydatkowano środki w wysokości 239.812,39 zł.
Szczegółowe rozliczenie tych wydatków opisane jest w części  dotacje celowe

 2.  Dowożenie uczniów do szkół			                                    339.022,54
     a) wydatki bieżące						                        339.022,54
	 w tym:
§	wynagrodzenia     					              28.295,14
§	pochodne od wynagrodzeń           			                6.093,53

       Kwota 1.616,71 zł to środki przekazane przez Gminę Panki na dowóz
 uczniów z ich terenu.

3.   Gimnazja							                     3.550.141,05
      a) wydatki bieżące					       	         3.550.141,05
	 w tym:
§	wynagrodzenia					                     2.398.622,07
§	pochodne od wynagrodzeń				            502.088,49

4.   Zespół ekonomiczno – administracyjny 		                        407.835,76
      a)  wydatki bieżące						            407.835,76
	 z tego:
§	wynagrodzenia					                        279.081,00
§	pochodne od wynagrodzeń				              53.056,17

5.   Przedszkola         		                                                         2.229.729,20
      a) wydatki bieżące                                                          	                      2.208.101,02
          w tym:
§	wynagrodzenia					                     1.378.087,97
§	pochodne od wynagrodzeń				            287.120,98
      b) wydatki majątkowe (c.o. w przedszkolu O/Hutka)                              21.628,18

6.   Pozostała działalność					             	 263.120,82
      w tym: 
	zadania zlecone					                        189.294,82

z tego: wynagrodzenia bezosobowe				       360,-

środki z zadań zleconych szczegółowo opisane są w części dotacje celowe

7.	Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli                             	   	   57.413,41
       a) wydatki bieżące						               57.413,41

8.  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                              314.592,08
       a) wydatki bieżące                                                                 	             314.592,08
            w tym:
·	wynagrodzenia						             149.363,20
·	pochodne od wynagrodzeń                                               	    32.627,05
·	dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty               100.386,00

Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest m.in. nie dotrzymanie terminu odbioru robót budowlanych na inwestycji ”Remont kuchni w Zespole Szkół w Węglowcach.”
Odbioru tego dokonano 09 stycznia 2008r.  

OCHRONA  ZDROWIA			                                                  199.161,35

	W budżecie gminy zaplanowana kwota wykonana została w 97,63 % planu rocznego.
Wydatki te dotyczą:

·	przeciwdziałanie alkoholizmowi			                           199.161,35
w tym:
- wynagrodzenia			             		                             68.335,65
- pochodne od wynagrodzeń                                                                             815,39

Informacja z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie jest przedstawiana oddzielnie w materiałach na Sesji Rady.

POMOC  SPOŁECZNA						              5.330.337,60                       

Zadania zlecone

              W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań zleconych  oraz na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa 
otrzymał dotację w łącznej wysokości 4 744. 636,00 zł.  

Wykorzystano dotację w wysokości 4 685.682,10 zł. 
           
Niewykorzystane środki w wysokości 58.953,90 zł zwrócono do budżetu państwa.

W rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” - zasiłki stałe. 

Otrzymano dotacje w wysokości:      135.000,00 zł
Wykorzystano dotację w wysokości: 127.384,19 zł

W ramach środków w wysokości 127.384,19 zł zrealizowano:
- wypłacono 407 świadczeń  dla 43 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę  
  127.384,19 zł. 
Niewykorzystane środki w wysokości 7.615,81 zł zwrócono do budżetu państwa.

Zasiłki okresowe

Otrzymano dotację w wysokości:  63.555,00 zł
Wykorzystano:                                63.442,53 zł

W ramach kwoty 63.442,53 zł wypłacono 370 świadczeń dla 98 rodzi.

Niewykorzystaną dotacje w wysokości 112,47 zł przekazano do budżetu państwa.

W rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”

Otrzymano dotację w wysokości:              14.700,00 zł
Wykorzystano dotację w wysokości:         13.140,95 zł

Niewykorzystane środki w wysokości 1.559,05 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.


W ramach posiadanych środków wypłacono:
	opłacono 298 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 30 osób uprawnionych z pomocy społecznej  na kwotę 10.144,95 zł,

opłacono 82 składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 8 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych na kwotę 2.996,00 zł.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” – 

Otrzymano dotację w wysokości 175.874,00 zł, w tym kwotę 17.250,00 zł z rezerwy celowej.
Dotację w wysokości 175.874,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do poborów i pochodnych od poborów pracowników w tym:
	wynagrodzenia			-            149.557.-zł

pochodne od wynagrodzeń	-              26.317.-zł

W Rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Otrzymano dotację w wysokości:           4 240.507,00  zł
Wykorzystano dotację w wysokości:      4 191.418,73 zł
Niewykorzystane środki w wysokości 49.088,27 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

 W ramach kwoty 4 191.418,73 zł  wypłacono niżej wymienione świadczenia:

Lp.
Wyszczególnienie
Liczba świadczeń
Wydatki (w zł)
1. 
Zasiłki rodzinne
29161
1 792 120,00
2.
Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu:
12965
1 361 704,60
2.1
Urodzenia dziecka
100
100 000,00
2.2
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
887
342 001,20
2.3
Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych
1
        93,40
2.4
Samotnego wychowywania dziecka
745
131 040,00
2.5
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
900
 70 120.00
2.6 
Rozpoczęcia roku szkolnego
1 800
180 000,00
2.7 
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
5 085
262 690,00
2.8
Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
3 447 
  275 760,00
 x
Ogółem zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
42 126 
3 153 824,60
3.
Zasiłki pielęgnacyjne
2 206
   337 518,00
4. 
Świadczenia pielęgnacyjne
381
  159 194,00
5.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
149
  149 000,00
x
Razem wszystkie świadczenia
44 862
3 799 536,60

W ramach posiadanych środków wypłacono również: 1169 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 247.876,09 zł

ponadto: 
	opłacono 255 składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla  osób  uprawnionych w ramach świadczeń rodzinnych na kwotę  32.767,05 zł,


Łącznie wypłacono 46.286 świadczeń na łączną kwotę 4 080.179,74 zł którą pomniejszono o kwotę 3.989,60 zł  / tj. o kwotę odzyskanych środków ze świadczeń nienależnie pobranych za 2007r./

Koszty zawiązane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wyniosły 115.228,59 zł.

Faktyczna kwota wydanych środków wynosi:  4 191.418,73 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. odzyskano środki finansowe za 2006r. ze świadczeń nienależnie pobranych w ramach świadczeń rodzinnych  w łącznej wysokości: 11.656,16 zł w tym: 
	świadczenia rodzinne – 10.017,20 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 1.638,96 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wyniosły – 1.339,54 zł.

Odzyskane nienależnie pobrane świadczenia za 2006r.  oraz  naliczone odsetki łącznie  w wysokości 12.995,70  zł odprowadzono do budżetu gminy.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 

Otrzymano dotację w wysokości – 115.000,00 zł ( w tym kwotę 74.747,00 zł z rezerwy celowej)

Wykorzystano dotację w wysokości 114.421,70 zł (w tym środki z rezerwy celowej 74.168,70zł) 
Niewykorzystane środki w wysokości 578,30 zł zwrócono do budżetu państwa.

W ramach powyższych środków zrealizowano: 

	opłacenie obiadów dla dzieci w szkole – kwota – 50.071,70  zł

	zasiłki celowe na żywność w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – na kwotę 64.350,00 zł.


Zadania własne

                          W 2007 r. na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej 
w Dziale 852 – Opieka społeczna:  na plan 667.216,- wykorzystano kwotę w wysokości 644.655,50 zł.


Niewykorzystane środki w łącznej wysokości 10.613,40 zł przekazano do budżetu gminy. 

W ramach rozdziału 85202 –  Domy Pomocy Społecznej zrealizowano:

Opłacono za pobyt 2  osób w domu pomocy społecznej kwotę: 12.620,31 zł, z tym, że do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 9.636,01 zł jako zwrot częściowej odpłatności za pobyt krewnego w domu pomocy społecznej. 

W ramach rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne:     zrealizowano:

przyznano i wypłacono zasiłki celowe oraz pomoc w naturze dla  312 rodzin na łączną kwotę   129.256,23 zł w tym: przyznano i wypłacono 62 zasiłki celowe specjalne dla 32 osób na kwotę 16.044,51zł,
	przyznano i wypłacono  zasiłki z tytułu zdarzenia losowego dla 2 rodzin na kwotę 1.300,00 zł
	opłacono schronisko dla 1 osoby bezdomnej na kwotę 313,50 zł,


Łącznie wydano: 130.869,73 zł ze środków własnych gminy.

W ramach rozdziału 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 9 osób. Koszt usług wyniósł 55.190,60 zł. 

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność – zrealizowano:

 - na zakup paczek świątecznych dla osób, które ukończyły 95 lat i dla osób obłożnie chorych oraz na zakup paczek dla dzieci niepełnosprawnych z okazji Mikołaja wydano kwotę  2.510,11zł. 

	dożywianie dzieci /obiady/ – 34.278,61 zł.

	zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – na kwotę – 42.029,94zł.
	prace społecznie – użyteczne – 6.291,60 zł

pozostałe wydatki – 919,16 zł.

Łącznie wydano: 86.029,42 zł.

W ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – kwotę w wysokości 346.892,54 zł przeznaczono na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej.  

W ramach rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe wypłacono 95 dodatków mieszkaniowych w 2007 roku w łącznej wysokości 13.052,90 zł na plan 25.000,- tj. 52,21 %

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	                                               890.776,27

      Planowane wydatki zostały wykonane w 98,89 % planu rocznego 
z przeznaczeniem na:

1.   Świetlice szkolne						                                    583.629,17
      w tym:
§	wynagrodzenia					                                    442.955,51
§	pochodne od wynagrodzeń				                          95.213,11

2.   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży                       90.750
      szkolnej a także szkolenie młodzieży
      w tym:
                zadania zlecone					                                           90.750
                z tego:
§	pochodne od wynagrodzeń				                                3.136,50
§	wynagrodzenie bezosobowe                                                                          26.460

3.  Pomoc materialna dla uczniów			                                                   216.397,10
     w tym: 
·	zadania zlecone      							                204.777,10   
w tym:
- stypendia szkolne		-	176.685
- zakup podręczników	-	  15.292,10        
- zakup jednolitego stroju	-	  12.800                                                                           
·	zadania własne    ( stypendia szkolne)					        11.620                                          				                                                                
Wykorzystanie środków z zadań zleconych zostało przedstawione w części dotacje celowe.


GOSPODARKA KOMUNALNA  I  OCHRONA ŚRODOWISKA                       2.098.294,07

       Na zadania tego działu zaplanowano w budżecie gminy kwotę 2.389.887,-zł 
Wydatkowano 2.098.294,07 zł tj. 87,80 % planu rocznego.
Wydatki te dotyczyły:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód				                          597.061,41
    w tym:
    a) wydatki bieżące						                                      592.611,41
        z tego:
§	energia elektryczna na oczyszczalni                                                         123.387,23
§	prace remontowo-awaryjne                                                                        24.005,86
§	zakup materiałów                                                                                          8.241,51
§	wydatki BHP								          574,58
§	podatek od nieruchomości urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni       405.353,00
§	opłaty za wprowadzenie ścieków do wód                                                     3.542,38
§	podatek VAT				                                                      6.093,07
§	pozostałe    usługi                                                                                        17.035,40
§	analizy, badanie ścieków                                                                               4.378,38

     b) wydatki majątkowe                                                                                                 4.450,-
         z tego:
	zakupy inwestycyjne						                   4.450,-


2)  oczyszczanie miast i wsi						                             87.844,60
     a) wydatki bieżące                                                                                                    51.052,67
          w tym:
§	pochodne od wynagrodzeń        				                               1.517,86
§	wynagrodzenie bezosobowe                                                                          9.985,00
§	zakup materiałów                                                                                              554,25
§	likwidacja dzikich wysypisk (Puszczew, Węglowice)                                 26.200,-
§	malowanie przystanków ( Truskolasy, Wydra, Piła, Kuleje, Nowiny,          8.650,05
       Brzezinki, Bór Zapiski, Grodzisko, Bieżeń, Borowe)
	pozostałe usługi                                                                                              4.145,51

              
b) wydatki inwestycyjne                                                                                         36.791,93
     w tym:
	zakupy inwestycyjne         						      36.791,93

z tego:
 - przystanki                   							      18.920,98
 - słupy ogłoszeniowe                                                                                   17.870,95

3)  oświetlenie ulic, placów i dróg					                        1.240.309,75
          m.innymi:
§	wydatki na oświetlenie ulic                                                                              378.085,38                     
§	prace modernizacyjne przy oświetleniu ulicznym                                           683.861,26
§	opłaty eksploatacyjne ,opłaty przyłączeniowe oświetlenia ulicznego             152.883,49
dzierżawienie słupów , projekty inwestycyjne            
§	zakup materiałów (programatory)                                                                     25.479,62

4)  pozostała działalność (utrzymanie bloku awaryjnego i bloków                             173.078,31
      komunalnych nie przejętych przez Wspólnoty)						                           

     Wydatki bieżące m.in.dotyczą:

§	zakup oleju do bloku awaryjnego                                                                      58.610,75     
§	zakup materiałów i wyposażenia                                                                         1.063,84                   
§	opłata za gazy 								           123,-
§	za energię elektryczną w bloku awaryjnym                                                         4.032,48
§	wywóz nieczystości , usługi kominiarskie                                                         48.486,99

            w tym:
             
            - w blokach komunalnych                 -           23.490,99
            - w bloku awaryjnym                        -           24.996,00

	utylizacja i demontaż odpadu           						     15.553,44

wymiana okien w bloku Nr 2							       2.022,30
wykonanie tablic z nazwami ulic 						       3.483,-
rozbiórka kuźni w Puszczewie			                                        36.202,51
ekspertyza techniczna kuźni w Puszczewie					       3.500,-

Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków była m.in. mniejsza awaryjność urządzeń niż planowano. Również faktury za energię elektryczną zostały przekazane w miesiącu styczniu 2008r i zostały zaksięgowane w koszty 2007r, jednak zapłata tych faktur nastąpiła 
w 2008 r.


KULTURA  I  OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                               868.157,40

Z budżetu gminy zaplanowana kwota tego działu  wynosi 713.986,-zł  i została wykonana w 100 % z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zostały przekazane na konto Instytucji Kultury.
Natomiast wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku GOK          we Wręczycy Wielkiej realizowane przez Urząd Gminy wykonane zostały w kwocie 154.171,40 zł tj. 100 % planu.
Instytucja Kultury w okresie 2007r otrzymała dodatkowo dotacje z:
	Biblioteki Narodowej w wysokości 	 -    8.640,-

Dochody własne stanowią kwotę   	 -  67.869,90
które wpłynęły bezpośrednio na konto instytucji kultury

Łącznie stanowi to kwotę   790.495,90 zł
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowi   załącznik Nr 18


KULTURA  FIZYCZNA I SPORT					                           358.801,35

	W budżecie gminy zaplanowana kwota wydatków zrealizowana została 
w  94,81 % planu rocznego.
Z kwoty tej wydatkowano na:

a) wydatki bieżące 									    195.809,15

Ř	dotacje dla LZS-ów					         	                           150.000,-
Ř	utrzymanie basenu w Węglowicach		                      	                             20.000,-
w tym:

a)  wynagrodzenie  ratowników                                  -                         5.200
b)  zakup środków na utrzymanie basenu                   -                         5.066
c)  zakup usług pozostałych                                        -                         9.734

Ř	pozostałe wydatki                				                                         25.809,15
w tym: 
         -   zakup materiałów 							      19.283,86
         -   opłata i czynsz za grunty boiska w Jeziorze.                                                2.409,61



               -   za energię                                                                                                         953,10
	   -   pozostałe usługi								        2.399,22
               -   podatek VAT                                                                                                    60,64
               -   ogłoszenia                                                                                                        702,72

b) wydatki inwestycyjne   				   	                                       162.992,20
    w tym:
    -  zagospodarowanie boiska w Truskolasach			-	37.055,60
    -  projekt zadaszenia wraz z bieżnią trybun Wręczyca 		-	34.000,-
    -  projekt budowy budynku socjalnego i magazynu na boisku    	-           36.000,-
       sportowym Wręczyca Wielka
    -  budowa placu zabaw dla dzieci w Kalei			-           27.980,60
    -  budowa placu zabaw dla dzieci w Kulejach 			-           27.956,-

Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków były m.in mniejsze niż planowano koszty wykonania projektu i budowy na studni głębinowej opraz rozprowadzenie wody  na boisku sportowym w Truskolasach.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2007 rok w układzie działowym 
przedstawia się następująco:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DZIAŁ                   NAZWA                                                 Plan             Wykonanie         %
                                                                                          po zmianach 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
010          Rolnictwo i łowiectwo                                         399.762,79      289.337,92      72,38
400          Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię             663.582           554.092,04       83,50
                elektryczną, gaz i wodę
600          Transport i łączność                                          2.560.551        2.370.999,75      92,60
700          Gospodarka mieszkaniowa                                   185.500           129.236,37      69,67
710          Działalność usługowa                                           195.000           176.394,91      90,46
750          Administracja publiczna                                    2.927.659        2.652.225,85      90,59
751          Urzędy naczelnych organów władzy                     26.295             26.160,00       99,49
                państwowej,kontroli i ochrony prawa
                 oraz sądownictwa
754           Bezpieczeństwo publiczne i ochrona                  521.900            447.918,37      85,82
                 przeciwpożarowa
756           Dochody od osób prawnych, od osób                 112.200            102.706,06      91,54
                 fizycznych i od innych jednostek 
                 nieposiadających osobowości prawnej oraz 
                 wydatki związane z ich poborem
757          Obsługa długu publicznego                                  193.600            121.877,37      62,95
758          Różne rozliczenia                                                   60.500                     -                 -
801          Oświata i wychowanie                                    18.264.091,96   17.727.661,07     97,06
851          Ochrona zdrowia                                                  204.000             199.161,35     97,63
852          Pomoc społeczna                                               5.411.852          5.330.337,60     98,49
854          Edukacyjna opieka wychowawcza                       900.792             890.776,27    98,89
900          Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  2.389.887          2.098.294,07    87,80
921          Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego          868.158            868.157,40   100,00
926          Kultura fizyczna i sport                                        378.456            358.801,35     94,81

                O G Ó Ł E M                                                  36.263.786,75   34.344.137,75    94,71

Szczegółowe rozliczenie wykonania wydatków budżetowych za 2007 rok przedstawia 
z a ł ą c z n i k  Nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok przedstawia z a ł ą c z n i k  Nr 16
Zaś sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2007 r   z a ł ą c z n i k Nr 15

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia 
z a ł ą c z n i k Nr 17

Stan ludności na 31.12.2007r           -       17.355

W przeliczeniu na 1 mieszkańca

§	dochody    ≈    1.888,05
§	wydatki     ≈    1.978,92 


Gmina w 2007 r spłacała raty pożyczek i kredytów z:

a)	Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                            -    365.046
      z przeznaczeniem na:
§	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego Kalej    -     11.130
§	budowę oczyszcz. ścieków wraz z kanaliz.sanitarn.w Truskolasach        -   306.120                                         
§	
§	termomodernizacja budynku Zespołu szkół we Wręczycy Wielkiej	   -      15.426
§	termomodernizacja budynku GOK we Wręczycy Wielkiej		   -      10.670
§	kanalizacja sanitarna Grodzisko						   -      21.700

b)	BS Wręczyca na:                                                                                                 -    172.254
§	rozbudowa oczyszczalni ścieków Wręczyca Wielka         		   -      47.250
§	budowa sali gimnastycznej Borowe					   -    125.004

c)  BOŚ Częstochowa                                                                                                 -      32.388         
·	termomodernizacja obiektów Zespołu Szkolno Przedszkolnego Kalej     -      32.388
      i GOK Wręczyca Wielka


          O G Ó Ł E M				                                                                    569.688
												


DOTACJE CELOWE 
                                
               Plan dochodów i wydatków  dotacji celowych na 2007 rok wyniósł 5.582.310,79.-zł 
wpłynęło na kwotę  5.440.458,67 tj.97,45%  planu rocznego
Różnica wykonania planu dotacji celowych  wynosi  141.852,12 zł. 
W 2007r w budżecie gminy ujęto następujące dotacje.


1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
   bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
  zleconych gminie ustawami     §  2010   

Plan  4.562.153,79.-zł   wykon.   4.503.312,95 tj. 98,71  % różnica    58.840,84 zł 


Dział            010     Rozdział     01095 

Plan roczny  38.962,79.- zł   otrzymano 38.962,71 tj. 100,00 % -  są to środki dotyczące zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , wypłacanego producentom rolnym.
 Wniosek został złożony  na kwotę 38.962,79 zł    w tym: kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem  2% -    763,97 zł , oraz kwota przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego  38.198,82 zł . Wniosków o zwrot podatku akcyzowego 
przyjęto 212 szt..
Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez  producentów  rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego  stanowiła 1.138,41  ha , zaś ilość oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z złożonych przez producentów rolnych we wnioskach  stanowiła 69.452,391  litrów. 
Wydano 212 decyzji o zwrot podatku akcyzowego  na łączną kwotę 38.198,82 zł , 
Dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w wysokości  0,08 zł 

Dział            750  Rozdział       75011 

Plan roczny  106.689.- zł wykonanie  106.246,37.- zł tj. 99,59%  i są  to  środki przeznaczone
 na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk.
Dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie  442,63 zł z tytułu niewykorzystanych  środków na wydatki związane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji.

Dział   751  ogółem plan 26.295.- zł wykonanie 26.160  tj. 99,49 % - różnica 135.- zł

              w tym: 

Rozdział        75101

Plan roczny 2.639.- zł wykonanie 2.639.- zł tj. 100%  -   środki na pokrycie wydatków 
z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział  75108

Plan roczny 23.506 zł wykonanie 23.371  tj. 99,43 % środki przeznaczone  na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu  RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r
– różnica  135.- zł dotyczy zwrotu 1 diety dla nie uczestniczącego członka komisji wyborczej 

Rozdział 75109

Plan roczny  150.- zł wykonanie  150.- zł tj.  100 % - środki z przeznaczeniem na koszty niszczenia  dokumentacji z wyborów samorządowych.


Dział 852  ogółem plan 4.390.207.-zł  wykonanie 4.331.943,87 tj. 98,67%  
                - różnica 58.263,13								
                w tym :

Rozdział 85212

Plan roczny  4.240.507.- zł  wykonanie  4.191.418,73tj. 98,84 % środki przeznaczone na 
wypłaty obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych ,
- różnica w kwocie 49.088,27 zł przekazana do  Śląskiego  Urzędu Wojewódzkiego                                        wynika z niewykorzystanej dotacji celowej,

Rozdział     85213

Plan roczny 14.700.- zł wykonanie 13.140,95 zł tj. 89,39 %  -  środki przeznaczone na 
 pokrycie niedoborów w zakresie opłat składek na  ubezpieczenia  zdrowotne za osoby
 pobierające niektóre świadczenia z pomocy  społecznej, oraz niektóre  świadczenia rodzinne,
  – różnica 1.559,05 zł przekazana do Śląskiego  Urzędu Wojewódzkiego wynika
z niewykorzystanej dotacji celowej,

Rozdział   85214

Plan roczny  135.000 wykonanie 127.384,19 zł tj. 94,36 %  -   środki przeznaczone  na 
wypłatę zasiłków okresowych   – różnica   7.615,81 zł  przekazana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika  z niewykorzystanej dotacji  celowej.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  realizowane
   przez gminę  na podstawie  porozumień z organami   administracji rządowej.   §   2020

 Plan roczny dochodów   99.150.-zł  wykon.  90.750 tj.  91,53% - różnica 8.400.-zł

Dział             854     
 
 Rozdział      85412  

Plan roczny 99.150.- zł  wykonanie 90.750.- zł tj. 91,53 %  - środki przeznaczone na 
obóz  językowy w Węglowicach. – różnica wynosi 8.400.-zł Wynika to z rezygnacji z przyjazdu jednego z angielskich lektorów i została zwrócona jako niewykorzystana dotacja . 

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
    własnych zadań bieżących gmin  -  §  2030


Plan roczny  871.148 .-zł  wykon. 796.711,01 zł   tj. 91,46 %  różnica  74.436,99 


Dział   801  ogółęm plan 310.326 .-zł wykonanie 238.195,68 tj. 76,76%  - różnica 72.130,32 
 
        w tym :                     

Rozdział     80101

Plan 75.739.-zł  wykonanie  48.900,86  tj.  64,56 %  - są to  środki z  przeznaczeniem na : 
-  sfinansowanie  wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu 
    wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej- Podróże 
    historyczno-kulturowe w czasie i  przestrzeni  - plan 9.003.- wykonanie  8.470,63 
    zwrot 532,37 z powodu braku wydatków na ten cel, kwota dotyczy realizacji wycieczki 
    edukacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei.
-  sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego 
   w klasach I-II szkół podstawowych, realizujących program szkoły podstawowej w roku 
   szkolnym  2007/2008 na plan 66.736.-zł wykonanie stanowi  40.430,23 różnica 26.305,77 
   która została zwrócona Różnica ta wynika z tego, że Ministerstwo Edukacji ustaliło średni 
   koszt jednej godziny w wysokości 43.-zł, natomiast u nas wynosi ona 24,32 zl za I półrocze
   i 27,85 zł  za II półrocze.
  Ogółem w tym rozdziale  różnica wynosi kwotę   26.838,14 i została zwrócona do Śląskiego 
  Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji celowej .
                                                                                                                              
Rozdział    80195

Plan roczny  234.587 zł wykonanie 189.294,82  tj. 80,69% - i są to środki przeznaczone na :
- sfinansowanie w ramach  wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych
  i egzaminacyjnych  powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień 
  awansu  zawodowego, plan 360.-zł wykonanie 360.-zł tj.100,00%
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum plan 
   5.294.-zł wykonanie 5.294.-zł tj. 100%
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 
   pracowników  plan 228.933.-zł wykonanie 183.640,82 tj. 80,21%- różnica 45.292,18 zł
   niewykorzystana z powodu nieukończenia nauki zawodu   została zwrócona do Śląskiego   
   Urzędu  Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji celowej .
  Przyczyną niewykorzystania dotacji jest niezłożenie przez pracodawców 6 wniosków .
  Wynikło to z faktu, że młodociani pracownicy nie przystąpili do egzaminu czeladniczego
   lub go nie zdali. 

Dział  852 ogółem plan  354.429.-zł wykonanie  353.738,23 tj. 99,81% - różnica 690,77

  w tym: 


Rozdział   85214

Plan roczny  63.555.- zł wykonanie  63.442,53 zł tj. 99,82%  -   środki przeznaczone na  dofinansowanie wypłat  zasiłków  okresowych - różnica  112,47   przekazana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  jako niewykorzystana dotacja,

Rozdział     85219          

Plan roczny 175.874.- zł wykonanie 175.874.- zł tj. 100,00 % -   środki  przeznaczone na 
utrzymanie ośrodków  pomocy społecznej,

Rozdział     85295

Plan roczny 115.000.- zł wykonanie  114.421,70 tj. 99,50%  -środki przeznaczone  na  dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”
- różnica  578,30 zł  przekazana do Śląskiego .Urzędu Wojewódzkiego  jako niewykorzystana 
  dotacja,
                   
                                       
Dział    854  plan 206.393 .- wykonanie  204.777,10 tj. 99,22 – różnica  1.615,90


Rozdział    85415

Plan roczny 206.393.- zł wykonanie 204.777,10.- zł tj. 99,22% -   środki przeznaczone na :
- dofinansowanie świadczeń  pomocy materialnej dla  uczniów o charakterze socjalnym 
   na plan 176.685 wykonanie 176.685.-zł tj. 100,00%,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie 
   przedszkolne lub naukę w klasach I-III,  plan 16.908.-zł wykonanie  15.292,10 – różnica  
   1.615,90 przekazana do Śląskiego .Urzędu Wojewódzkiego  jako niewykorzystana 
  dotacja. Wynika to z tego , że nie wszystkie osoby składające wnioski o dofinansowanie 
  spełniały kryteria aby to dofinansowanie uzyskać.
- dofinansowanie dostosowania jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i  
  gimnazjum plan 12.800.-zł wykonanie 12.800.-zł tj. 100,00%

4. Dotacje celowe otrzymane z gminna zadania bieżące realizowane 
    na  podstawie porozumień między jednostkami samorządu 
    terytorialnego  -    §  2310 

    Plan roczny dochodów   1.791 zł   wykonanie     1.616,71    tj.  90,27%  -  różnica 174,29

           w tym:  

   Dział    801

   Rozdział    80113

   Plan roczny 1.791.- zł wykonanie 1.616,71 tj. 90,27%  - środki przekazane przez  
   gminę  Panki na dowóz uczniów do szkół ,- różnica 174,29 zł  - spowodowana 
   zmniejszonymi  kosztami przewozu
   

5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące   realizowane na podstawie 
   porozumień między jednostkami   samorządu terytorialnego   -  §  2320

Plan  8.100 .- zł wykon.8100.- .-zł     tj.  100,00% 
                                                           
Dział    754

Rozdział   75414 

Plan roczny 8.100.- zł wykonanie 8.100.- zł tj. 100,00 % -   środki z przeznaczeniem na obronę cywilną, przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku. 

6. Dotacje  celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
   realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - § 6630
 
  Plan   39.968.-zł       wykonanie   39.968 .-zł    tj.   100,00 %  

  Dział    926

  Rozdział  92695

 Plan roczny 39.968.- zł wykonanie 39.968.- zł tj. 100,00 % -  środki z przeznaczeniem na budowę   2-ch placów zabaw tj. Kalej i Kuleje w ramach programu ”Odnowa wsi woj. śląskiego na lata   2006-2010    

                                            
Szczegółowe zestawienia dochodów i  wydatków  dotacji stanowią załączniki  Nr. 3 –14 
.
   


Wręczyca Wielka, marzec 2008 rok 
32

							               		                  Załącznik  Nr  1



ZESTAWIENIE  DOCHODÓW
ZA   2 0 0 7   ROK



Lp.   DZIAŁ         §         WYSZCZEGÓLNIENIE		                  PLAN    WYKONANIE     %
        Rozdział                                   				                po zmian.
1           2              3                          4                                                       5                   6                 7

1.       010                          ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                           57.558,79          64.394,52      111,88
		             
         01010                       Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi          12.596               12.596,22      100,00

    0970  - wpływy z różnych dochodów                                      12.596               12.596,22       100,00		
          01095                     Pozostała działalność                                                  44.962,79          51.798,30       115,20

                           0690  - wpływy z różnych opłat                                                   -                       4.289,80          -
                           0960  - otrzymane spadki,zapisy i darowizny                             6.000                8.545,79       142,43
                                       w postaci   pieniężnej

   2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa               38.962,79          38.962,71      100,00  
               na realizację zadań bieżących z zakresu 
 			   administracji rządowej oraz innych
		               zadań zleconych gminom stawami

2.    020                          LEŚNICTWO                                                                 1.300                  1.067,10      82,08

       02001                     Gospodarka leśna                                                              1.300                  1.067,10     82,08 

                          0750  - dochody z najmu i dzierżawy składników                        1.300                  1.067,10     82,08
                                      majątkowych  Skarbu Państwa lub jednostek
   samorządu terytorialnego oraz innych
   umów o podobnym charakterze

3.    400                         WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE                1.363.497        1.442.996,48    105,83
                                       W ENERGIĘ  ELEKTRYCZNĄ  GAZ I WODĘ					
     
      40002                      Dostarczanie wody                                                         1.363.497        1.442.996,48    105,83

	             0830    - wpływy z usług                                                             1.350.000         1.428.067,02    105,78
                         0910    - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu                           5.500                6.932,41   126,04     
                                       podatków i opłat        
                         0970    - wpływy z różnych dochodów                                               7.997                7.997,05   100,00  




1           2              3                          4                                                                            5                   6                 7


4.    600                       TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                             74.200        74.757,46    100,75

       60016                   Drogi publiczne gminne                                                         74.200        74.757,46    100,75

                       0580   - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych                     -               1.257,46         -
                                    i innych jednostek organizacyjnych
	           6290   - środki na dofinansowanie własnych                                       74.200        73.500,00      99,06
                                    inwestycji gmin, powiatów samorządów 
                                    województw pozyskane z innych źródeł  

5.    700                      GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                 356.667      363.674,75   101,96
  
       70004                  Różne jednostki obsługi gospodarki  mieszkaniowej	         63                63,00   100,00

                       0970    - wpływy z różnych dochodów                                                       63               63,00   100,00

       70005                  Gospodarka gruntami i nieruchomościami                            356.604      363.611,75   101,97

	           0470    - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i                              11.400        11.248,20      98,67
                                     użytkowanie wieczyste nieruchomości
                       0750   - dochody z najmu i dzierżawy składników                            197.799      203.737,23   103,00
                                     majątkowych  Skarbu Państwa lub jednostek
  samorządu terytorialnego oraz innych
  umów o podobnym charakterze
	           0840    - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników                     144.000      144.267,00    100,19
                                     majątkowych                      
	           0910    - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu                               1.500          2.454,32    163,62
			  podatków i opłat
                       0970    - wpływy z różnych dochodów                                                   1.905          1.905,00   100,00

6.    750                       ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                     115.447      115.803,05   100,31

        75011                  Urzędy wojewódzkie                                                              113.689      114.045,07   100,31

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                      106.689      106.246,37     99,59

              na realizację zadań bieżących z zakresu 
 			  administracji rządowej oraz innych
		              zadań zleconych gminom stawami
 2360  - dochody j.s.t.związane z realizacją zadań                                  7.000          7.798,70   111,41
              z zakresu administracji rządowej oraz innych 
              zadań zleconych ustawami

        75023                   Urzędy gmin                                                                               1.758          1.757,98   100,00
              
                        0970    - wpływy z różnych dochodów                                                    1.758          1.757,98  100,00



1      2           3                              4                                                                                      5                 6               7

7.    751                   URZĘDY  NACZELNYCH ORGANÓW                                  26.295      26.160,00     99,49
                                WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI
                                I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						

        75101              Urzędy  naczelnych organów władzy                                               2.639        2.639,00   100,00
                                państwowej kontroli i ochrony prawa								       

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                2.639       2.639,00   100,00

            na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
 		            rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stawami
		            
         75108            Wybory do Sejmu i Senatu                                                               23.506      23.371,00    99,43

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                              23.506      23.371,00    99,43
            na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
 		            rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stawami

         75109            Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików                                     150          150,00   100,00
                                województw, wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów
                                miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                    150          150,00   100,00
            na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
 		            rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stawami



8.    754                  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I                                            8.165        8.165,38  100,00
                               OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA							    

        75404             Komendy wojewódzkie Policji                                                                 65             65,38  100,58

                        0970  - wpływy z różnych dochodów                                                              65             65,38  100,58

        75414             Obrona cywilna                                                                                    8.100        8.100,00   100,00 

                        2320   - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania                           8.100        8.100,00   100,00
                                     bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
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9.   756                  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB                   8.971.419  9.653.737,20  107,61
                              FIZYCZNYCH I OD  INNYCH  JEDNOSTEK NIE 
                              POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ						
	                    
       75601            Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	                     25.700       23.833,94   92,74

          0350 - podatek od działalności gospodarczej osób                                      25.700       23.801,94   92,61     
                      fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej  
	          0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu                                            -                   32,00        -
                                  podatków i opłat           

       75615           Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego  podatku                    1.670.150   1.650.265,16   98,81
                            od czynności cywilnoprawnych  podatków i opłat
		     lokalnych od osób prawnych  i innych jednostek organizacyjnych				

	          0310  - podatek od nieruchomości                                                         1.545.000   1.524.087,61   98,65
	          0320  - podatek rolny				                                              5.000         5.541,00  110,82   
	          0330  - podatek leśny			                                                        51.800       52.293,00  100,95   
	          0340  - podatek od środków transportowych                                              37.700       38.174,50  101,26                                
	          0500  - podatek od czynności cywilnoprawnych                                        30.300       29.387,00    96,99
          	          0910  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu  podatków i opłat              350            782,05  223,44      
                                 
         75616         Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od                1.910.207  2.179.940,20  114,12
                             spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych
                             oraz  podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
				
	          0310  - podatek od nieruchomości                                                         1.189.000  1.325.641,28  111,49
	          0320  - podatek rolny				                                          192.000     219.314,12  114,23   
	          0330  - podatek leśny			                                                          7.700         7.792,83  101,21   
	          0340  - podatek od środków transportowych                                            233.000     262.884,00  112,83
                      0360  - podatek od spadków i darowizn                                                     54.300       69.755,60  128,46
                      0370  - podatek od posiadania psów                                                             2.000         2.040,00  102,00
	          0500  - podatek od czynności cywilnoprawnych                                      216.000     272.602,37  126,20
                      0890  - odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone                                    -         (-)  1.153,00        -
                                   przez urzędy obsługujące organy podatkowe
          	          0910  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu  podatków i opłat         13.000       17.856,00  137,35
                      2680  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach                          3.207         3.207,00  100,00
                                  i opłatach lokalnych

       75618            Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst                            381.950     398.109,48  104,23
                             na podstawie ustaw													                                        
	         0410 - wpływy z opłaty skarbowej                                                               43.000      47.297,37  109,99
                     0450 - wpływy z opłaty administracyjnej  za czynności urzędowe             16.700      17.267,00  103,40                                 
                     0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na  sprzedaż alkoholu                     204.000   204.041,46  100,02         
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                     0490 - wpływy z innych lokalnych opłat  pobieranych przez j.s.t.            118.100     129.397,80  109,57
                                na podstawie odrębnych ustaw
                                
          	         0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu  podatków i opłat                 150            105,85   70,57
                                 
        75619           Wpływy z różnych rozliczeń                                                                14.793       15.025,66  101,57

	         0460  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                      14.793       15.025,66  101,57       

        75621          Udziały gmin w podatku stanowiącym                                             4.968.619  5.386.562,76  108,41
                            dochód budżetu państwa										    

	          0010  - podatek dochodowy od osób fizycznych                                    4.908.619   5.307.111,00  108,12
	          0020  - podatek dochodowy od osób prawnych                                           60.000        79.451,76  132,42


10.    758              RÓŻNE ROZLICZENIA                                                           15.269.555  15.272.759,20  100,02

          75801         Część oświatowa subwencji ogólnej dla                                       10.293.018  10.293.018,00  100,00
                             jednostek samorządu terytorialnego								          

	          2920  - subwencje ogólne z budżetu państwa                                      10.293.018  10.293.018,00  100,00

           75807        Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                          4.967.337   4.967.337,00  100,00

	          2920  - subwencje ogólne z budżetu państwa                                        4.967.337    4.967.337,00  100,00

           75814        Różne rozliczenia finansowe                                                                 9.200         12.404,20  134,83

	          0920  - pozostałe odsetki                     	 	                                  9.200         12.404,20  134,83


11.   801                 OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                    699.056,96   619.980,75   88,69

       80101              Szkoły podstawowe                                                                         183.497        156.658,86   85,37

                   0970   - wpływy z różnych dochodów                                                             7.758           7.758,00  100,00
       2030   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                  75.739         48.900,86    64,56
        na realizację własnych zadań bieżących gmin
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,                   100.000       100.000,00  100,00

  powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych 
  źródeł
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       80103             Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                         16.000          11.572,00    72,33

	         0830    - wpływy z usług        		                                                     16.000          11.572,00    72,33

       80104             Przedszkola                                                                                    263.181,96    260.838,36    99,11    

	         0830    - wpływy z usług        		                                                   253.100         215.767,00    85,25
                     8537    - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej                         10.081,96      45.071,36  447,05
                                   przeznaczone na finansowanie  programów i projektów
                                   realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych

        80113           Dowożenie uczniów do szkół                                                              1.791            1.616,71    90,27

         2310  - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania  bieżące                 1.791             1.616,71    90,27
          realizowane na podstawie  porozumień między  j.s.t.
                                                
        80195           Pozostała działalność             	                                                   234.587         189.294,82    80,69

         2030  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                            234.587          189.294,82   80,69
         na realizację własnych zadań bieżących gmin

12.    852		POMOC  SPOŁECZNA                                                     4.754.152        4.701.837,80  98,90

         85202          Domy pomocy społecznej                                                                   4.916              9.636,01 196,01

                   0690  - wpływy z różnych opłat                                                                   4.916              9.636,01 196,01

         85212          Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  oraz składki      4.242.807        4.195.474,67  98,88
                             na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
                             społecznego											
                              								   
                    0970  - wpływy z różnych dochodów                                                          2.300             4.055,94  176,35  
                    2010  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację    4.240.507      4.191.418,73    98,84
         zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
 		         oraz innych zadań zleconych gminom stawami
        zleconych  gminom ustawami

         85213            Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  za osoby               14.700           13.140,95    89,39 
                               pobierające  niektóre świadczenia z pomocy społecznej
                               oraz niektóre świadczenia rodzinne								

       2010   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację           14.700          13.140,95    89,39
         zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
 		         oraz innych zadań zleconych gminom stawami
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          85214            Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  na ubezpieczenie           198.555       190.826,72    96,11
                                społeczne															 
                   2010   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację          135.000       127.384,19   94,36 
         zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
 		         oraz innych zadań zleconych gminom stawami
		            
       2030   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                  63,555         63.442,53   99,82
        na realizację własnych zadań bieżących gmin

         85219            Ośrodki pomocy społecznej                                                             175.874       175.874,00  100,00

         2030  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                               175.874       175.874,00  100,00
         na realizację własnych zadań bieżących gmin

         85228             Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze                    2.300           2.463,75  107,12                     
            
	          0830   - wpływy z usług 			       	                                  2.300           2.463,75  107,12

         85295               Pozostała działalność                                                                    115.000       114.421,70    99,50

         2030  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                               115.000       114.421,70    99,50
         na realizację własnych zadań bieżących gmin


13.     854	         EDUKACYJNA OPIEKA   WYCHOWAWCZA                      305.543      340.443,12  111,42

          85412          Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży     99.150        90.750,00    91,53
                              szkolnej, a także szkolenia młodzieży								
		    
        2020  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na zadania                99.150        90.750,00    91,53
         bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
		         z organami administracji rządowej  

            85415        Pomoc materialna dla uczniów                                                          206.393     249.693,12   120,98

         2030  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                206.393     204.777,10     99,22
         na realizację własnych zadań bieżących gmin
                     2700  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,               -             44.916,02        -
                                  powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych
                                  źródeł
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14.    900               GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA                             41.423       41.422,75  100,00
                              ŚRODOWISKA											

         90001           Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                     3.060         3.059,75   99,99

                    0970  - wpływy z różnych dochodów                                                               3.060         3.059,75   99,99

         90011           Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej                          38.055       38.055,00  100,00

         6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub           38.055       38.055,00  100,00
         dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
          inwestycyjnych  jednostek sektora finansów publicznych

          90095          Pozostała działalność                                                                                 308            308,00  100,00

                    0970  - wpływy z różnych dochodów                                                                  308            308,00  100,00

15.     926                KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                  39.968       39.968,00  100,00
                        
          92695            Pozostała działalność                                                                          39.968       39.968,00  100,00

                    6630  - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa                      39.968       39.968,00  100,00
                                 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
                                 podstawie porozumień między j.s.t.


                                R A Z E M                                                                          32.084.246,75   32.767.167,56  102,13








										                       Załącznik  Nr 2





ZESTAWIENIE  WYDATKÓW
za   2 0 0 7  rok

												


Lp.   DZIAŁ    §           WYSZCZEGÓLNIENIE                          PLAN   WYKONANIE    %
         Rozdz.							                         po zmian.
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1.     010                      ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                               399.762,79       289.337,92      72,38

        01008                  Melioracje wodne                                                             20.000             19.438,52      97,19

                      4210  - zakup materiałów i wyposażenia                                            500                  -                   -
                      4300  - zakup usług pozostałych                                                    19.500             19.438,52      99,68

       01010                 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                  264.800           186.337,02     70,37

                     6050  - wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych                234.800           161.746,85      68,89
                     6060  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                         30.000            24.590,17      81,97
                                  budżetowych                        

        01030              Izby rolnicze                                                                            6.000              4.478,91      74,65

                     2850  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych  w wysokości 2 %       6.000              4.478,91      74,65
                                 uzyskanych wpływów z podatku rolnego  
                                
        01095              Pozostała działalność                                                           108.962,79       79.083,47      72,58

                     3020   - wydatki osobowe nie zaliczane  do wynagrodzenia                   70                   70,00    100,00
                     4010   - wynagrodzenia osobowe pracowników                               11.760           10.587,40       90,03
                     4040   - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            910                798,78      87,78
                     4110   - składki na ubezpieczenie społeczne                                       2.210             1.967,31      89,02
                     4120   - składki na Fundusz Pracy                                                         320                278,99       87,18
                     4140   - wpłaty na PFRON                                                                     323               322,58       99,87
                     4210   - zakup materiałów i wyposażenia                                          25.670,97     11.123,76       43,33 
                     4260   - zakup energii                                                                           1.545            1.025,02      66,34
                     4300   - zakup usług pozostałych                                                       26.600          13.538,29      50,90
                     4430   - różne opłaty i składki                                                            38.748,82     38.566,74      99,53
                     4440   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych               805                804,60     99,95
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2.     400               WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ      663.582      554.092,04   83,50
                             ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ								                   

        40002            Dostarczanie wody    			                                     663.582      554.092,04   83,50
 
                     3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do  wynagrodzenia                         600             588,88   98,15
                     4170 - wynagrodzenia bezosobowe                                                        15.000        12.000,00   80,00                   
                     4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                 80.530        68.690,99   85,30
                     4260 - zakup energii                                                                              280.000      218.348,61   77,98
                     4300 - zakup usług pozostałych                                                              68.082        55.957,12   82,19
                     4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,                       15.570        14.047,50   90,22
                                analiz i opinii
                     4430 - różne opłaty i składki                                                                   60.000        55.018,00   91,70
                     4480 - podatek od nieruchomości                                                          100.000        95.583,00   95,58
                     4530 - podatek od towarów i usług                                                          23.800       16.513,74    69,39
                     6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych          20.000       17.344,20    86,72             

3.      600                TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                2.560.551   2.370.999,75   92,60

         60016            Drogi publiczne gminne                                                            2.560.551   2.370.999,75   92,60

                     3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do  wynagrodzenia                         200             114,07   57,04
                     4170 - wynagrodzenia bezosobowe                                                          5.000                 -             -              
         4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                    6.100         1.987,90    32,59
         4270 - zakup usług remontowych                                                        1.795.551 1.761.134,54    98,08
                     4300 - zakup usług pozostałych                                                             490.500     359.924,22    73,38
                     4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        5.200         5.100,12   98,08
                     6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           243.000     242.738,90   99,89
                     6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych          15.000                 -            -       
                                      
4.      700                GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                       185.500     129.236,37   69,67    

          70004           Różne jednostki obsługi gospodarki  mieszkaniowej                     30.500      26.543,86    87,03
                               i komunalnej											
                      
         4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                    7.500         7.295,93    97,28
                     4260 - zakup energii                                                                                   3.000         2.061,30   68,71
                     4270 - zakup usług remontowych                                                              7.000         6.705,43   95,79
                     4300 - zakup usług pozostałych                                                               12.000       10.358,00   86,32                  
                     4530 - podatek od towarów i usług                                                            1.000            123,20   12,32
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           70005          Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                   35.000        12.007,68    34,31

                     4300 - zakup usług pozostałych                                                             30.000          9.579,40    31,93
                     4430 - różne opłaty i składki                                                                    2.000          1.694,00    84,70
                     4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                      3.000             734,28    24,48
                     
           70095           Pozostała działalność                                                                 120.000        90.684,83    75,57

                     3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia                          300               30,00    10,00
                     4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                                         5.000         3.583,61     71,67
                     4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    470            467,49    99,47
                     4110 - składki na ubezpieczenie społeczne                                                  941            697,29    74,10
                     4120 - składki na Fundusz Pracy                                                                 141               99,26    70,40
                     4140 - wpłaty na PFRON                                                                            100                83,31    83,31
                     4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                 13.918          5.339,30    38,36
                     4260 - zakup energii                                                                                  1.500             629,99   42,00
                     4300 - zakup usług pozostałych                                                              16.430        15.808,30    96,22
                     4430 - różne opłaty i składki                                                                   80.000        63.594,92   79,49
                     4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                       1.200             351,36   29,28

5.       710               DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                195.000      176.394,91  90,46

          71004           Plany zagospodarowania przestrzennego                                       74.000       63.159,48   85,35

                     4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                       500               23,40     4,68
                     4300 - zakup usług pozostałych                                                               70.500        62.631,00   88,84
                     4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        3.000             505,08  16,84

          71035            Cmentarze                                                                                      66.000       58.235,43   88,24

                     4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                     3.000         1.447,00   48,23   
         4270 - zakup usług remontowych                                                             38.000       36.157,98   95,15
                     4300 - zakup usług pozostałych                                                                25.000      20.630,45    82,52

           71095          Pozostała działalność                                                                       55.000      55.000,00 100,00

                     4300 - zakup usług pozostałych                                                                55.000      55.000,00  100,00

6.       750              ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                           2.927.659  2.652.225,85  90,59

	75011	          Urzędy wojewódzkie                                                                  106.689     106.246,37   99,59

                     4010  - wynagrodzenie osobowe pracowników                                        87.550       87.550,00 100,00
                     4110  - składki na ubezpieczenie społeczne                                             15.212,99  15.212,99 100,00
                     4120  - składki na Fundusz Pracy                                                              2.152,57    2.152,57  100,00
                     4210  - zakup materiałów i wyposażenia                                                      273,44       273,44  100,00
                     4410  - podróże służbowe krajowe                                                            1.500         1.057,37    70,49
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        75020             Starostwa powiatowe                                                                     65.000       65.000,00  100,00

                    2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące          65.000       65.000,00 100,00

        75022             Rady gmin 				                                       143.000    135.788,70    94,96

                   3030   - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                     132.000    132.000,00  100,00
                   4210   - zakup materiałów i wyposażenia                                                     5.000        3.041,33    60,83
                   4300   - zakup usług pozostałych                                                                  1.000               -            -
                   4410   - podróże służbowe krajowe                                                               1.000             71,65     7,17            
       4530   - podatek od towarów i usług                                                                 400             66,72   16,68
       4700   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu                3.600           609,00   16,92
                    służby cywilnej 

        75023            Urzędy gmin				                                    2.592.970  2.325.190,78   89,67
                        
                   3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia                           3.000        1.795,75    59,86                            
                   3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                           2.000        2.000,00  100,00
                   4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                                     1.586.154  1.444.977,67    91,10
                   4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                125.280     124.540,42   99,41
                   4110 - składki na ubezpieczenie społeczne                                              282.998     260.154,79   91,93   
                   4120 - składki na Fundusz Pracy                                                               42.155        37.471,08   88,89
                   4140 - wpłaty na PFRON                                                                          31.150        28.360,11   91,04
                   4170 - wynagrodzenia bezosobowe                                                           34.000        29.335,80   86,28
                   4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                  161.000      132.334,25   82,20
                   4260 - zakup energii                                                                                   20.000        13.266,26  66,33
                   4300 - zakup usług pozostałych                                                               132.000      115.441,31   87,46
                   4350 - opłaty za usługi internetowe                                                              7.000         3.536,63   50,52
                   4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          7.000         5.015,08   71,64
                              telefonii komórkowej 
                   4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                        18.000        16.561,81  92,01
                               telefonii stacjonarnej
                   4410 - podróże służbowe krajowe                                                              35.000        28.750,36  82,14
                   4430 - różne opłaty i składki                                                                        4.000             655,00  16,38                       
                   4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   socjalnych                   38.122        38.121,95 100,00               
                   4530 - podatek od towarów i usług                                                              7.000          4.186,26   59,80
                   4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          6.000          5.530,81  92,18
       4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu              16.000        13.362,60   83,52                
                   służby cywilnej 
                   4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego               9.111          5.394,33   59,21
                              i urządzeń kserograficznych
                   4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji     6.000          4.806,70  80,11
                   6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych             20.000          9.591,81  47,96
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          75078         Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                       20.000      20.000,00      100,00

                    2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.    20.000      20.000,00      100,00
                               na dofinansowanie własnych zadań bieżących

7.       751 	     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY               26.295      26.160,00       99,49
		      PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY 
                             PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 								

  	75101     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej                            2.639         2.639,00     100,00
                          kontroli  i ochrony prawa										   
         
                   4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                                        2.200          2.200,00     100,00
                   4110 - składki na ubezpieczenie społeczne                                                 385             385,00    100,00
                   4120 - składki na Fundusz Pracy                                                                  54               54,00     100,00

           75108       Wybory do Sejmu i Senatu                                                            23.506        23.371,00      99,43

                   3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                     11.385        11.250,00      98,81
                   4110 - składki na ubezpieczenie społeczne                                                 285,45         285,45   100,00         
                   4120 - składki na Fundusz Pracy                                                                  35,71           35,71    100,00  
                   4170 - wynagrodzenia bezosobowe                                                         6.693           6.693,00    100,00
                   4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                  4.102,46      4.102,46    100,00
                   4300 - zakup usług pozostałych                                                                  973              973,00    100,00
                   4410 - podróże służbowe krajowe                                                                 31,38           31,38   100,00   

           75109       Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,          150               150,00   100,00
                            wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
                            gminne powiatowe i wojewódzkie								

                   4110 - składki na ubezpieczenie społeczne                                                   22                 21,54    97,91
                   4120 - składki na Fundusz Pracy                                                                    3                    3,07  102,33
                   4170 - wynagrodzenia bezosobowe                                                            125                125,39  100,31

8.       754            BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I                                     521.900         447.918,37   85,82
                            OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA								             

          75412         Ochotnicze straże pożarne                                                          507.000         439.818,25   86,75

                     3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                   13.200          13.200,00  100,00
                     4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                                    45.000           43.117,50    95,82
                     4110 - składki na ubezpieczenie społeczne                                               100                  59,76   59,76
                     4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                               99.900          96.583.68    96,68
                     4270 - zakup usług remontowych                                                         28.000          14.103,28    50,37
                     4280 - zakup usług zdrowotnych                                                               180               180,00  100,00
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                     4300 - zakup usług pozostałych                                                           29.965         17.849,30    59,57
                     4430 - różne opłaty i składki                                                                42.000         22.496,00    53,56
                     4530 - podatek od towarów i usług                                                        3.000           1.034,86    34,50
                     4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                       400              331,80    82,95
         4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu          1.255           1.255,00   100,00          
                    służby cywilnej 
                     6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       207.000       195.425,09     94,41
                     6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                              37.000          34.181,98    92,38
                                budżetowych                        

          75414         Obrona cywilna                                                                             14.900            8.100,12    54,36

                     4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                                       6.105            6.105,00  100,00
                     4110 - składki na ubezpieczenie społeczne                                             1.309           1.309,00  100,00
                     4120 - składki na Fundusz Pracy                                                               186              186,00   100,00
                     4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                 3.000                 -            -
                     4300 - zakup usług pozostałych                                                              4.300              500,12     11,63

9.     756                DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD  OSÓB               112.200       102.706,06    91,54
                              FIZYCZNYCH  I OD INNYCH JEDNOSTEK
                              NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
                              PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
                              Z ICH POBOREM										

          75647           Pobór podatków, opłat i niepodatkowych                                  112.200       102.706,06   91,54
                               należności budżetowych										

                     4100  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                       97.900         88.731,00   90,63
                     4110  - składki na ubezpieczenie społeczne                                           12.800          12.539,81  97,97
                     4120  - składki na Fundusz Pracy                                                            1.500            1.435,25   95,68

10.    757               OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                    193.600        121.877,37  62,95 

	75702          Obsługa papierów wartościowych, kredytów                            193.600        121.877,37  62,95
                               i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego										           
                      8070  - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych  papierów        193.600        121.877,37  62,95
                                   wartościowych oraz pożyczek i kredytów

11.     758               RÓŻNE ROZLICZENIA                                                            60.500                -             -

          75818           Rezerwy ogólne i celowe                                                               60.500                -             -

                     4810 - rezerwy                                                                                        60.500                 -             -
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12.      801              OŚWIATA I WYCHOWANIE                                    18.264.091,96   17.727.661,07    97,06   

	 80101           Szkoły podstawowe                                                      11.014.638        10.565.806,21    95,93

                      2540 - dotacje podmiotowe z budżetu dla  niepublicznej             374.088             374.088,00  100,00
                                  szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej
                      3020 - wydatki osobowe nie zaliczane  do wynagrodzenia           270.281            270.280,56  100,00
                                 
                      4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                          3.760.113         3.737.677,35     99,40
                      4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      254.411            254.411,31 100,00
                      4110 - składki na ubezpieczenie społeczne                                    758.545           755.155,97    99,55
                      4120 - składki na Fundusz Pracy                                                   106.015            105.535,87    99,55
                      4170 - wynagrodzenia bezosobowe                                                 16.177              16.176,57  100,00
                      4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                        523.717            523.716,91  100,00
                      4260 - zakup energii                                                                       112.503           112.502,05  100,00
                      4270 - zakup usług remontowych                                                  112.193           112.193,22   100,00
                      4300 - zakup usług pozostałych                                                       35.155             34.622,90     98,49
                      4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet                                     1.306               1.306,10   100,01
                      4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                6.151               6.151,10  100,00
                                 telefonii stacjonarnej
                      4410 - podróże służbowe krajowe                                                      8.971               8.969,59  100,00                 
                      4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalny            256.872           256.872,00   100,00     
                      6050 - wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych               4.418.140        3.996.146,71    90,45
       
        80103                Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	        319.019           314.592,08    98,61

                      2540 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej               100.386           100.386,00   100,00
                                  szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej
                      3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                10.004             10.003,84   100,00
                      4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                              139.680           139.680,09   100,00 
                      4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          9.683               9.683,11  100,00
                      4110 - składki na ubezpieczenie społeczne                                      28.599            28.599,64   100,00
                      4120 - składki na Fundusz Pracy                                                       4.028               4.027,41   100,00
                      4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                            2.000               1.999,99   100,00
                      4220 - zakup środków żywności                                                      15.999             11.572,00     72,33
                      4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalny                8.640               8.640,00   100,00
 
        80104             Przedszkola                                                                         2.267.431,96   2.229.729,20    98,34

                      3020  - wydatki osobowe nie zaliczane  do wynagrodzeń               69.112              69.110,20  100,00
                      4010  - wynagrodzenia osobowe pracowników                          1.289.486         1.289.485,93  100,00
                      4040  - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       88.602              88.602,04 100,00
                      4110  - składki na ubezpieczenia społeczne                                   251.728            251.727,52 100,00
                      4120  - składki na Fundusz Pracy                                                    35.397              35.393,46    99,99
                      4210  - zakup materiałów i wyposażenia                                       166.284            156.619,86    94,19
                      4217  - zakup materiałów i wyposażenia                                                58,28                58,28  100,00
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                      4220  - zakup środków żywności                                                   156.050        131.833,00      84,48
                      4260  - zakup energii                                                                         30.801         28.911,33      93,86
                      4270  - zakup usług remontowych                                                    16.000         16.000,00    100,00
                      4300  - zakup usług pozostałych                                                       41.695         40.141,93      96,28
                      4370  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych               5.396            5.395,27      99,99
                                  telefonii stacjonarnej
                      4410  - podróże służbowe krajowe                                                      4.361           4.360,52      99,99
                      4427  - podróże służbowe zagraniczne                                             10.023,68     10.023,68    100,00
                      4440  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   socjalny            80.438          80.438,00     100,00
                      6050  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    22.000          21.628,18       98,31          
       
	80110               Gimnazja                                                                        3.550.144     3.550.141,05    100,00

          3020  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                174.596        174.595,64    100,00
                      4010  - wynagrodzenia osobowe pracowników                            2.227.771     2.227.770,62    100,00
                      4040  - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       160.524        160.524,18   100,00
                      4110  - składki na ubezpieczenie społeczne                                     439.005        439.003,96   100,00
                      4120  - składki na Fundusz Pracy                                                      63.085          63.084,53    100,00
                      4170  - wynagrodzenia bezosobowe                                                  10.327          10.327,27    100,00
                      4210  - zakup materiałów i wyposażenia                                         186.615        186.614,52    100,00
                      4260  - zakup energii         			                                   84.049           84.049,18   100,00
                      4300  - zakup usług pozostałych                                                       43.377           43.376,58    100,00
                      4370  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                5.022             5.021,08     99,98
                                  telefonii stacjonarnej
                      4410  - podróże służbowe krajowe                                                      1.382             1.382,49   100,04         
                      4440  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   socjalny            154.391        154.391,00    100,00
                                            
          80113	           Dowożenie uczniów do szkół                                              339.197        339.022,54      99,95

                      2310  - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące            9.120            9.120,00   100,00
                      3020  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                       165               164,87      99,92                                      
          4010  - wynagrodzenie osobowe pracowników                                  26.310         26.310,49    100,00
                      4040  - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            1.985           1.984,65     99,98
                      4110  - składki na ubezpieczenie społeczne                                          5.366           5.365,62     99,99
                      4120  - składki na Fundusz Pracy                                                            728               727,91     99,99
                      4210  - zakup materiałów i wyposażenia                                            38.616          38.442,00     99,55
                      4300  - zakup usług pozostałych                                                       250.288        250.287,58   100,00
                      4360  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     629               629,42  100,07
                                  telefonii komórkowej
                      4430  - różne opłaty i składki                                                                5.185            5.185,00   100,00                                
                      4440  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych                  805               805,00  100,00
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	80114          Zespoły obsługi ekonomiczno  administracyjnej szkół     407.836        407.835,76   100,00	                  
                              											                              
                     4010  - wynagrodzenia osobowe pracowników                           252.024        252.023,41   100,00
                     4040  - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      17.304         17.303,84   100,00
                     4110  - składki na ubezpieczenie społeczne                                    46.813         46.812,77   100,00
                     4120  - składki na Fundusz Pracy                                                     6.243           6.243,40    100,00
                     4170  - wynagrodzenia bezosobowe                                                 9.754           9.753,75    100,00
                     4210  - zakup materiałów i wyposażenia                                        26.646         26.646,17    100,00
                     4300  - zakup usług pozostałych                                                       8.466           8.466,30    100,00
                     4360  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              1.101           1.100,72      99,97
                                 telefonii komórkowej
                     4370  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              2.764           2.764,47    100,02
                                 telefonii stacjonarnej
                     4410  - podróże służbowe krajowe                                                    4.427           4.427,20    100,00
                     4440  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych           5.833           5.833,00    100,00
                     4740  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu                         1.510           1.510,10    100,00
                                 drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów       24.951        24.950,63    100,00

  i licencji 
                                                                  
          80146            Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                              57.413         57.413,41    100,00

                     4210  - zakup materiałów i wyposażenia                                          30.830         30.830,19    100,00
                     4300  - zakup usług pozostałych                                                       26.583         26.583,22    100,00

          80195             Pozostała działalność                                                           308.413       263.120,82      85,31

                     4170  - wynagrodzenia bezosobowe                                                       360              360,00    100,00
                     4240  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek             5.294           5.294,00    100,00
                     4300  - zakup usług pozostałych                                                      228.933       183.640,82      80,22
                     4440  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych           73.826          73.826,00   100,00

13.    851                 OCHRONA ZDROWIA                                                     204.000        199.161,35     97,63

	85154            Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                         204.000        199.161,35      97,63

                     3020  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                    4.500            4.500,00    100,00
                     4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                                  11.400          11.341,65      99,49
                     4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                             750               713,88      95,18
                     4120 - składki na Fundusz Pracy                                                            110                101,51      92,28
                     4170 - wynagrodzenia bezosobowe                                                   57.574           56.994,00      98,99
                     4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                            69.700           69.318,72      99,45
                     4220 - zakup środków żywności                                                        15.380           15.380,00    100,00
                     4240 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych  i książek               3.110            2.894,86      93,08
                     4260 - zakup energii                                                                              2.000            2.000,00   100,00
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                     4300 - zakup usług pozostałych                                                         28.196          27.251,34     96,65
                     4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz         5.000            3.400,00     68,00
                                i opinii
                     4410 - podróże służbowe krajowe                                                           180                  -              -
                     4430 - różne opłaty i składki                                                                    800              700,00     87,50
                     4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                   1.500           1.320,00     88,00
                     4700 - szkolenia pracowników  niebędących członkami korpusu        3.100           2.590,00      83,55
                                służby cywilnej
                     4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego            700              655,39     93,63
                                i urządzeń kserograficznych
                                
14.    852              POMOC  SPOŁECZNA                                                         5.411.852   5.330.337,60    98,49

         85202          Domy pomocy społecznej                                                              13.200        12.620,31     95,61

                    4330  - zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.                                        13.200        12.620,31     95,61

          85212         Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  oraz składki    4.240.507   4.191.418,73    98,84
                             na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
                             społecznego											
                             						
                     3110  - świadczenia społeczne                                                           4.077.445   4.043.423,09    99,17 
                     4010  - wynagrodzenia osobowe pracowników                                      72.110        63.469,17    88,02
                     4040  - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                3.320          3.318,43   99,95
                     4110  - składki na ubezpieczenie społeczne                                            49.813        44.202,72   88,74
                     4120  - składki na Fundusz Pracy                                                             1.915          1.606,58    83,89
                     4210  - zakup materiałów i wyposażenia                                                10.300        10.284,80    99,85
                     4280  - zakup usług zdrowotnych                                                                100             100,00  100,00
                     4300  - zakup usług pozostałych                                                             12.164        11.692,29    96,12
                     4370  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      1.970          1.967,66   99,88
                                 telefonii stacjonarnej
                     4410  - podróże służbowe krajowe                                                               525             519,54   98,96                      
                     4440  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych                   3.525          3.524,15   99,98
                     4700  - szkolenia pracowników  niebędących członkami korpusu            2.630          2.628,60   99,95
                                 służby cywilnej
                     4740  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego            1.600          1.593,48   99,59
                                 i urządzeń kserograficznych
                     4750  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów                3.090          3.088,22   99,94
                                 i licencji
                                                                 
          85213             Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby             14.700        13.140,95   89,39
                                 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
                                 oraz niektóre świadczenia rodzinne								
                                 								
                      4130  - składki na ubezpieczenie zdrowotne                                           14.700        13.140,95  89,39
    




1      2           3                              4                                                                                    5                  6               7

          85214             Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki                                   332.255        321.696,45   96,82
		          na ubezpieczenie społeczne 									

                      3110  - świadczenia społeczne                                                            332.255        321.696,45   96,82

	85215             Dodatki mieszkaniowe 	                                                  25.000          13.052,90   52,21

                      3110  - świadczenia społeczne                                                              25.000          13.052,90   52,21

	85219           Ośrodki pomocy społecznej                                                      526.212       522.766,54   99,35

                     3020  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                         2.000           1.799,07   89,95
                     4010  - wynagrodzenie osobowe pracowników                                    365.226       365.037,85   99,95
                     4040  - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                               26.801        26.770,47  99,89
                     4110  - składki na ubezpieczenie społeczne                                             67.621        67.542,85  99,88
                     4120  - składki na Fundusz Pracy                                                              9.802          9.720,45   99,17
                     4210  - zakup materiałów i wyposażenia                                                 12.002        11.772,83   98,09                     
                     4270  - zakup usług remontowych                                                                998             997,54   99,95
                     4280  - zakup usług zdrowotnych                                                                 300               75,00   25,00
                     4300  - zakup usług pozostałych                                                                8.840          7.159,55   80,99
                     4370  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       5.302         5.044,26   95,14
                                 telefonii stacjonarnej
                     4410  - podróże służbowe krajowe                                                           13.500        13.079,41  96,88
	         4440  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     9.560          9.518,42  99,57      
                     4700  - szkolenia pracowników  niebędących członkami korpusu            1.300           1.299,00  99,92
                                 służby cywilnej
                     4740  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego             1.010          1.006,72  99,68
                                 i urządzeń kserograficznych
                     4750  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów                 1.950          1.943,12  99,65
                                 i licencji

         85228            Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  opiekuńcze                 56.778      55.190,60  97,20
                               											
                     3020  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia                            800           738,85  92,36
                     4010  - wynagrodzenie osobowe pracowników                                        37.653      37.566,63   99,77
                     4040  - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   2.370       2.369,96 100,00
                     4110  - składki na ubezpieczenie społeczne                                                 7.006       6.964,92   99,41
                     4120  - składki na Fundusz Pracy                                                                1.000          978,40   97,84
                     4280  - zakup usług zdrowotnych                                                                   300          205,00   68,33
                     4330  - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.                                            1.800          833,00   46,28
                     4410  - podróże służbowe krajowe                                                               4.239       3.924,64   92,58
	         4440  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       1.610       1.609,20   99,95                                
                                
	85295            Pozostała działalność                                                                   203.200    200.451,12  98,65

          3110  - świadczenia społeczne                                                                198.300    197.021,85  99,36
                      4300  - zakup usług pozostałych                                                                4.900        3.429,27   69,99 
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15.     854               EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                     900.792    890.776,27    98,89

          85401           Świetlice szkolne                                                                          583.629    583.629,17  100,00

                     3020  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                         20.695     20.694,55   100,00
                     4010  - wynagrodzenie osobowe pracowników                                      412.486   412.486,51   100,00
                     4040  - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                30.469     30.469,00  100,00
                     4110  - składki na ubezpieczenie społeczne                                              83.243     83.243,16  100,00
                     4120  - składki na Fundusz Pracy                                                             11.970     11.969,95   100,00
	         4440  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   24.766     24.766,00   100,00    
                          
         85412             Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci                   99.150      90.750,00    91,53
	                     i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży						
							
                     4110  - składki na ubezpieczenie społeczne                                                2.838       2.837,84  100,00
                     4120  - składki na Fundusz Pracy                                                                  299           298,66  100,00
                     4170  - wynagrodzenia bezosobowe                                                         26.460      26.460,00  100,00
                     4210  - zakup materiałów i wyposażenia                                                    3.953        3.953,50  100,01
                     4220  - zakup środków żywności                                                              31.500      31.500,00  100,00
                     4300  - zakup usług pozostałych                                                               28.150      19.750,00    70,16
                     4430  - różne opłaty i składki                                                                      5.950        5.950,00  100,00

          85415           Pomoc materialna dla uczniów                                                      218.013    216.397,10   99,26

                      3240  - stypendia dla uczniów                                                                188.305    188.305,00 100,00
                      3260  - inne formy pomocy dla uczniów                                                 29.708      28.092,10    94,56

16.     900               GOSPODARKA KOMUNALNA                                            2.389.887 2.098.294,07   87,80
                               I OCHRONA ŚRODOWISKA								   

	90001           Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                          693.000     597.061,41   86,16

                     3020  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                              600            574,58   95,76
                     4210  - zakup materiałów i wyposażenia                                                  10.000         8.241,51   82,42
                     4260  - zakup energii                                                                               158.499     123.387,23  77,85
                     4270 - zakup usług remontowych                                                             37.500       24.005,86   64,02
                     4300 - zakup usług pozostałych                                                                21.400       17.035,30   79,60
                     4390 - zakup usług obejmujących  wykonanie ekspertyz, analiz               7.000         4.378,38   62,55
                                i opinii
                     4430 - różne opłaty i składki                                                                     10.000         3.542,38   35,42
                     4480 - podatek od nieruchomości                                                            406.000     405.353,00  99,84
                     4530 - podatek od towarów i usług                                                            12.000         6.093,07  50,78         
                     4580 - pozostałe odsetki                                                                                      1               0,10  10,00
                     6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych            30.000         4.450,00  14,83       
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            90003          Oczyszczanie miast i gmin                                                           118.000       87.844,60  74,44

          4110 - składki na ubezpieczenie społeczne                                                1.600         1.517,86   94,87
                      4170 - wynagrodzenia bezosobowe                                                         10.050         9.985,00   99,35
                      4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                    1.300            554,25   42,63
                      4270 - zakup usług remontowych                                                            18.000                 -            -
                      4300 - zakup usług pozostałych                                                               47.050       38.995,56   82,88 
                      6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych           40.000      36.791,93   91,98       

            90015        Oświetlenie ulic,placów i dróg                                                    1.367.887  1.240.309,75  90,67

                      4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                  25.510       25.479,62   99,88
          4260 - zakup energii                                                                               450.000     378.085,38   84,02
                      4270 - zakup usług remontowych                                                          712.877     683.861,26   95,93
                      4300 - zakup usług pozostałych                                                             179.500    152.883,49    85,17

             90095         Pozostała działalność                                                                    211.000     173.078,31  82,03
 
          4210  - zakup materiałów i wyposażenia                                                  85.000       59.674,59  70,21 
                      4260  - zakup energii                                                                                   6.000        4.032,48  67,21
                      4300  - zakup usług pozostałych                                                            116.350    105.748,24   90,89
                      4390 - zakup usług obejmujących  wykonanie ekspertyz, analiz               3.500       3.500,00  100,00
                                 i opinii
                     4430  - różne opłaty i składki                                                                         150           123,00   82,00

17.     921               KULTURA I OCHRONA  DZIEDZICTWA                            868.158    868.157,40 100,00
                                NARODOWEGO		               							
  
          92109           Domy i ośrodki kultury.świetlice i kluby                                      868.158    868.157,40 100,00
 
                     2480  - dotacja podmiotowa z budżetu dla  samorządowej                     713.986    713.986,00 100,00       
                                 instytucji kultury
                     6050  - wydatki inwestycyjne jednostek   budżetowych                         154.172    154.171,40 100,00
                                 

18.     926              KULTURA FIZYCZNA I SPORT	                                         378.456   358.801,35   94,81

	92605          Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                               322.500   302.864,75   93,91

          2820 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie                                   150.000   150.000,00 100,00
        lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
        stowarzyszeniom   
                      4170 - wynagrodzenia bezosobowe                                                             5.200       5.200,00 100,00
                      4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                    25.862     24.349,86   94,15
                      4260 - zakup energii                                                                                     3.000          953,10  31,77
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                      4300 - zakup usług pozostałych                                                          12.734         12.133,22    95,28
                      4430 - różne opłaty i składki                                                                 3.000           2.409,61    80,32
                      4530 - podatek od towarów i usług                                                       1.000                60,62      6,06
                      4580 - pozostałe odsetki                                                                               1                  0,02      2,00
                      4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                   1.703              702,72    41,26
                      6050 - wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych                     120.000       107.055,60     89,21
                                 
        92695             Pozostała działalność                                                                   55.956         55.936,60   99,96

                      6050 - wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych                        55.956         55.936,60   99,96

															

			     O  G  Ó  Ł  E  M                                                       36.263.786,75  34.344.137,75 94,71

															







			
                                   

                                                                                                                                                                Załącznik  Nr 3



                                                              ZESTAWIENIE 
                                    DOCHODÓW  DOTACJI  CELOWYCH OTRZYMANYCH 
                                    Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ 
                                    BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
                                    ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
                                                                        za   2 0 0 7  rok


												 

Lp.       DZIAŁ          §             WYSZCZEGÓLNIENIE                    PLAN          WYKONANIE                   %
            Rozdział 						               po zmian.
1                2               3                            4                                                 5                    6                                   7

1.            010               ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                     38.962,79               38.962,71          100,00

                  01095            Pozostała działalność                                       38.962,79              38.962,71           100,00  

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu 
             państwa na realizację zadań bieżących 
             z zakresu  administracji rządowej oraz 
                                        innych zadań zleconych gminie ustawami        38.962,79            38.962,71             100,00

2.    750                     ADMINISTRACJA PUBLICZNA                      106.689              106.246,37                99,59

              75011                 Urzędy wojewódzkie                                       106.689              106.246,37                  99,59

2010  - dotacje celowe otrzymane z budżetu 
             państwa na realizację zadań bieżących 
             z zakresu  administracji rządowej oraz 
             innych zadań zleconych gminie ustawami       106.689               106.246,37               99,59                                               

3.    751                    URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW            
                                  WŁADZY  PAŃSTWOWEJ KONTROLI 
                                  I OCHRONY PRAWA ORAZ 
                                         SĄDOWNICTWA                                                  26.295                  26.160            99,49 		            												
            75101              Urzędy naczelnych organów władzy 
                                    państwowej kontroli  i ochrony prawa                            2.639                    2.639            100,00	            
                     2010    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                      
                                    na realizację zadań bieżących z zakresu 
                                    administracji rządowej oraz innych zadań 
                                    zleconych gminie ustawami                                            2.639                    2.639           100,00       
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           75108                Wybory do Sejmu i Senatu                                       23.506                23.371            99,43                              

                      2010   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa    
                                    na realizację zadań bieżących z zakresu 
                                    administracji rządowej oraz innych zadań                 23.506               23.371             99,43
                                    zleconych gminie ustawami 

          75109               Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików
                                    województw , wybory wójtów, burmistrzów
                                    i prezydentów miast oraz referenda gminne , 
                                    powiatowe i wojewódzkie                                              150                     150            100,00

2010   -   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
                na realizację zadań bieżących z zakresu 
                                     administracji rządowej oraz innych zadań 
                                     zleconych gminie ustawami                                          150                    150               100,00

4.    852		  POMOC  SPOŁECZNA                                       4.390.207       4.331.943,87         98,67 

        85212               Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
                                 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne          
                                 i rentowe z ubezpieczenia społecznego                      4.240.507        4.191.418,73         98,84						
                      2010  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
                                   na realizację zadań bieżących z zakresu 
                                   administracji rządowej oraz innych zadań 
                                   zleconych gminie ustawami                                      4.240.507         4.191,418,73        98,84                                    
                  
       85213               Zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane     
                                za osoby pobierające niektóre świadczenia
                                z pomocy społecznej oraz niektóre     
                                świadczenia rodzinne		                                       14.700               13.140,95          89,39				   
	 -   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa        

              na realizację zadań bieżących z zakresu 
                                   administracji rządowej oraz innych zadań 
                                   zleconych gminie ustawami                                          14.700              13.140,95         89,39 
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       85214               Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki                        135.000             127.384,19       94,36
                                na ubezpieczenie społeczne											
                    2010  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   
                                 na realizację zadań bieżących z zakresu 
                                 administracji rządowej oraz innych zadań 
                                 zleconych gminie ustawami                                   135.000            127.384,19       94,36

                      




                                       O g ó ł e m                                                       4.562.153,79         4.503.312,95          98,71         






									                   



                                                                                                                                                   Załącznik  Nr 4




ZESTAWIENIE  
 DOCHODÓW  DOTACJI  CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA 
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ 
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za   2 0 0 7 rok







												

Lp.   DZIAŁ        §             WYSZCZEGÓLNIENIE                       PLAN                 WYKONANIE           %
        Rozdział 						                         po zmian.
1           2             3                              4                                                    5                             6                         7



1.    854                     EDUKACYJNA OPIEKA                                   99.150                 90.750               91,53          
                                 WYCHOWAWCZA									    
          
       85412                 Kolonie i obozy oraz inne formy                            99.150                90.750                91,53
                                  wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
                                  a także szkolenia młodzieży							                                       

                     2020  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   
                                   na  zadania bieżące realizowane przez gminę 
                                   na podstawie porozumień z organami 
                                   administracji rządowej                                           99.150              90.750                  91,53                            




    





									

                                                                                                                                                         Załącznik  Nr 5



ZESTAWIENIE 
 DOCHODÓW  DOTACJI  CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
 NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 
BIEŻĄCYCH GMIN
za   2 0 0 7  rok


                                                                                                                                     



Lp.   DZIAŁ        §             WYSZCZEGÓLNIENIE                          PLAN                WYKONANIE             %
        Rozdział 						                           po zmian.
1           2             3                                4                                                 5                                 6                         7

1.    801                     OŚWIATA I WYCHOWANIE                     310.326                  238.195,68              76,76
                           
       80101                 Szkoły podstawowe                                           75.739                     48.900,86              64,56                                        

                        2030  - dotacje celowe otrzymane z budżetu               
                                     państwa na realizację własnych zadań 
                                     bieżących gmin                                                 75.739                    48.900,86             64,56

      80195                 Pozostała działalność                                            234.587                189.294,82            80,69

                        2030  - dotacje celowe otrzymane z budżetu               
                                     państwa na realizację własnych zadań 
                                     bieżących gmin                                                  234.587               189.294,82            80,69
                               

2.    852                       POMOC SPOŁECZNA                                   354.429               353.738,23             99,81
                           
       85214                   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki        .
                                    na ubezpieczenie społeczne			       63.555                 63.442,53               99,82   					
	 - dotacje celowe otrzymane z budżetu 

             państwa na realizację własnych zadań 
                                     bieżących gmin                                                   63.555                   63.442,53             99,82

        85219                 Ośrodki pomocy społecznej                                175.874                  175.874                100,00         

2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu            
            państwa na realizację własnych zadań 
                                    bieżących gmin                                                  175.874                175.874                 100,00
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        85295                  Pozostała działalność                                       115.000                114.421,70               99,50                   
                                    
2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu            
            państwa na realizację własnych zadań 
                                    bieżących gmin                                                115.000                114.421,70                99,50


3.     854                      EDUKACYJNA OPIEKA                                           
                                    WYCHOWAWCZA			   206.393               204.777,10                  99,22

         85415                 Pomoc materialna dla uczniów                        206.393                204.777,10                 99,22                               

                        2030  - dotacje celowe otrzymane z budżetu                               
                                    państwa na realizację własnych zadań 
                                    bieżących gmin                                                206.393                 204.777,10                99,22





                                  O g ó ł e m                                                         871.148                796.711,01               91,46  

    








							
                                                                                                                                             Załącznik  Nr.6





ZESTAWIENIE 
 DOCHODÓW  DOTACJI  CELOWYCH
              OTRZYMANYCH Z POWIATU NA ZADANIA
                                                           BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
                                                            POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
                                                            SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za   2 0 0 7  rok


												



Lp.   DZIAŁ        §             WYSZCZEGÓLNIENIE                           PLAN             WYKONANIE              %
        Rozdział 						                             po zmian.
1           2             3                                   4                                                  5                           6                           7


1.    754                      BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE            
                                   I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	        8.100                      8.100               100,00				
        75414                 Obrona cywilna                                                      8.100                      8.100               100,00

                      2320    - dotacje celowe otrzymane z powiatu na             
                                    zadania bieżące realizowane na podstawie 
                                    porozumień między jednostkami samorządu
                                    terytorialnego                                                         8.100                   8.100                100.00




    










              									                

                                                                                                                               Załącznik  Nr 7





ZESTAWIENIE    
                                              DOCHODÓW DOTACJI  CELOWYCH OTRZYMANYCH
                                              Z GMINY  NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA 
                                              PODSTAWIE  POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI 
                                              SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO
za   2 0 07  rok


												



Lp.   DZIAŁ        §             WYSZCZEGÓLNIENIE                       PLAN              WYKONANIE                     %
        Rozdział 						                        po zmian.
1           2             3                              4                                                   5                               6                             7

1.     801                          OŚWIATA I WYCHOWANIE                   1.791                      1.616,71               90,27

        80113                      Dowożenie uczniów do szkół                         1.791                       1.616,71              90,27  

                         2310    -  dotacje celowe otrzymane z gminy       
                                         na zadania bieżące realizowane na 
                                         podstawie porozumień między 
                                         jednostkami samorządu terytorialnego           1791                       1.616,71             90,27




								

                                                                                                                                                    Załącznik  Nr 8







ZESTAWIENIE    
 DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH 
                                                           OTRZYMANYCH   Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA 
                                                           NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
                                                           REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY 
                                                          JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
za   2 0 0 7  rok


												


Lp.   DZIAŁ        §             WYSZCZEGÓLNIENIE                               PLAN               WYKONANIE            %
        Rozdział 						                                po zmian.
1           2             3                                    4                                                        5                             6                    7

1.       926               KULTURA FIZYCZNA I SPORT                            39.968                   39.968           100,00

           92695          Pozostała działalność                                                    39.968                    39.968          100,00

6630 -   dotacje celowe otrzymane z samorządu
             województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
             realizowane na podstawie porozumień 
             między j.s.t.                                                              39.968                     39.968          100,00                                            

    










									                                    Załącznik  Nr 9




ZESTAWIENIE  
                                                        WYDATKÓW  DOTACJI  CELOWYCH
 OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTW
                                                         NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH 
                                                     Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
                                                    ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
          za   2 0 0 7  rok	    


												


Lp.   DZIAŁ        §             WYSZCZEGÓLNIENIE                                        PLAN      WYKONANIE           %
        Rozdział 						                                        po zmian.
1           2             3                                 4                                                                5                    6                        7

1.      010                      ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                             38.962,79           38.962,71        100,00       

         01095                 Pozostała działalność                                                   38.962,79            38.962,71        100,00

                    4210  - zakup materiałów i wyposażenia                                          763,97                763,97         100,00
                    4430  - różne opłaty i składki                                                       38.198,82           38.198,74        100,00


2.    750                     ADMINISTRACJA PUBLICZNA                             106.689            106.246,37           99,59	
        75011                 Urzędy wojewódzkie                                                    106.689            106.246,37           99,59                               

                     4010  - wynagrodzenia osobowe pracowników                            87.550              87.550              100,00
                     4110  - składki na ubezpieczenia społeczne                                 15.212,99         15.212,99         100,00
                     4120  - składki na Fundusz Pracy                                                   2.152,57           2.152,57         100,00
                     4210  - zakup materiałów i wyposażenia                                           273,44              273,44         100,00
                     4410  - podróże służbowe krajowe                                                  1.500                1.057,37          70,49

3.    751                  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW     
                                WŁADZY  PAŃSTWOWEJ KONTROLI 
                                I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA       26.295              26.160               99,49
 		            												
        75101              Urzędy naczelnych organów władzy państwowej    
                           kontroli  i ochrony prawa	                                            2.639                2.639           100,00							             
                     4010  - wynagrodzenia osobowe pracowników                               2.200                2.200             100,00
                     4110  - składki na ubezpieczenia społeczne                                       385                    385             100.00  
                     4120  - składki na Fundusz Pracy                                                         54                      54             100,00







1           2             3                                      4                                                         5                       6                     7

        75108                Wybory do Sejmu i Senatu                                               23.506               23.371          99,43

                     3030  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           11.385               11.250          98,81            
                     4110  - składki na ubezpieczenia społeczne                                       285,45               285,45   100,00
                     4120  - składki na Fundusz Pracy                                                         35,71                 35,71   100,00
                     4170  - wynagrodzenia bezosobowe                                                6.693                 6.693        100,00
                     4210  - zakup materiałów i wyposażenia                                         4.102,46            4.102,46   100,00
                     4300  - zakup usług pozostałych                                                         973                    973        100,00
                     4410  - podróże służbowe krajowe                                                        31,38                 31,38   100,00

         75109            Wybory do rad gmin, rad gmin, rad powiatów  
                                i sejmików województw ,wybory wójtów
                                burmistrzów  i prezydentów miast oraz 
                                referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                          150                    150        100,00

                     4110  - składki na ubezpieczenia społeczne                                          22                      21,54      97,91
                     4120  - składki na Fundusz Pracy                                                            3                        3,07   102,33                                 
                     4170  - wynagrodzenia bezosobowe                                                    125                    125,39   100,31

4.    852		  POMOC  SPOŁECZNA                                          4.390.207          4.331.943,87     98,67

        85212               Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
                                 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne          
                                 i rentowe z ubezpieczenia społecznego	               4.240.507           4.191.418,73    98,84					
                     3110  - świadczenia społeczne                                                    4.077.445           4.043.423,09    99,17     
                     4010  - wynagrodzenia osobowe pracowników                               72.110                63.469,17    88,02        
                     4040  - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         3.320                  3.318,43    99,95             
                     4110  - składki na ubezpieczenia społeczne                                    49.813                 44.202,72    88,74
                     4120  - składki na Fundusz Pracy                                                      1.915                   1.606,58    83,89
                     4210  - zakup materiałów i wyposażenia                                         10.300                 10.284,80    99,85                                        
                     4280  - zakup usług zdrowotnych                                                         100                      100,00  100,00                              
                     4300  - zakup usług pozostałych                                                      12.164                 11.692,29    96,12                               
                     4410  - podróże służbowe krajowe                                                        525                      519,54    98,96
                     4440  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny                3.525                   3.524,15    99,98  
                     4370  - opłaty z tytułu zakupu  usług telekomunikacyjnych              1.970                   1.967,66    99,88
                                  telefonii stacjonarnej
	- szkolenia pracowników niebędących członkami                    2.630                   2.628,60   99,95

             korpusu służby cywilnej
                     4740  - zakup materiałów papierniczych  do sprzętu drukarskiego    1.600                   1.593,48   99,59
                                  i urządzeń kserograficznych
                     4750  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów         3.090                   3.088,22   99,94
                                 i licencji




1           2             3                                         4                                                 5                         6                        7

       85213               Zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane          
                                za osoby pobierające niektóre świadczenia
                                z pomocy społecznej oraz niektóre
                                świadczenia rodzinne		                                    14.700                13.140,95          89,39						   
                   4130   - składki na ubezpieczenie zdrowotne                            14.700                13.140,95          89,39

       85214               Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki                   
                                na ubezpieczenie społeczne			           135.000             127.384,19          94,36								
    - świadczenia społeczne                                              135.000             127.384,19          94,36



                              R  A  Z  E  M                                                              4.562.153,79      4.503.312,95         98,71



    

















									                             Załącznik  Nr 10




 ZESTAWIENIE 
WYDATKÓW  DOTACJI  CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za   2 0 0 7  rok



                                                                                                              


Lp.   DZIAŁ        §             WYSZCZEGÓLNIENIE                         PLAN                     WYKONANIE         %
        Rozdział 						                          po zmian.
1           2             3                                4                                                 5                                   6                          7


1.    854                     EDUKACYJNA OPIEKA                                 99.150                          90.750              91,53
                                 WYCHOWAWCZA										    
          
       85412                 Kolonie i obozy oraz inne formy                         99.150                          90.750              91,53  
                                  wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
                                  a także szkolenia młodzieży											                                       
                     4110  - składki na ubezpieczenia społeczne                        2.838                           2.837,84          99,99                                       
                     4120  - składki na Fundusz Pracy                                           299                              298,66          99,89                                                                 
                     4170  - wynagrodzenia bezosobowe                                  26.460                         26.460             100,00 
                     4210  - zakup materiałów i wyposażenia                             3.953                           3.953,50        100,01
                     4220  - zakup środków żywności                                       31.500                         31.500             100,00                                                   
                     4300  - zakup usług pozostałych                                        28.150                         19.750               70,16                            
                     4430  - różne opłaty i składki                                               5.950                           5.950             100,00                                    





    







									                Załącznik  Nr 11



ZESTAWIENIE 
WYDATKÓW  DOTACJI  CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN
za   2 0 0 7 rok



Lp.   DZIAŁ        §             WYSZCZEGÓLNIENIE                             PLAN            WYKONANIE             %
        Rozdział 						                              po zmian.
1           2             3                                  4                                                 5                              6                        7

1.    801                     OŚWIATA I WYCHOWANIE                            310.326            238.195,68            76,76

       80101                 Szkoły podstawowe                                                   75.739              48.900,86            64,56   
      
                       4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników                  56.162              33.725,74             60,05               
                       4110  -  składki na ubezpieczenie społeczne                          9.268                5.878,50             63,43              
                       4120  -  składki na Fundusz Pracy                                          1.306                   825,95             63,24
                       4300  - zakup usług pozostałych                                             9.003                8.470,63             94,09            

        80195                 Pozostała działalność                                              234.587             189.294,82            80,69       

                       4170  - wynagrodzenia bezosobowe                                          360                    360,00          100,00
                       4240  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych               5.294                 5.294,00          100,00
                                   i książek
                       4300  - zakup usług pozostałych                                         228.933             183.640,82            80,22            


2.    852                       POMOC SPOŁECZNA                                       354.429             353.738,23            99,81

       85214                   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki                                          
                                     na ubezpieczenie społeczne	                                   63.555               63.442,53            99,82							
                       3110  -  świadczenia społeczne                                             63.555               63.442,53            99,82                                 


        85219                 Ośrodki pomocy społecznej                                    175.874             175.874,00          100,00

                       4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników                 139.380             139.380,00          100,00               
                       4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne                          10.177                10.177,00          100,00
                       4110  -  składki na ubezpieczenie społeczne                        23.075                23.075,00          100,00     
                       4120  -  składki na Fundusz Pracy                                          3.242                  3.242,00          100,00

       85295           Pozostała działalność                                                     115.000              114.421,70            99,50           

                      3110   - świadczenia społeczne                                            115.000              114.421,70            99,50



1           2             3                            4                                                     5                          6                                7

 3.     854                      EDUKACYJNA OPIEKA                         
                                     WYCHOWAWCZA		    	 206.393                 204.777,10            99,22				
         85415                 Pomoc materialna dla uczniów                      206.393                 204.777,10            99,22

	- stypendia dla uczniów                                   176.685                  176.685,00         100,00

3260  - zakup energii                                                   29.708                    28.092,10            94,56



                 

                                    R  A  Z  E  M                                                 871.148                 796.711,01            91,46 


    








									                              Załącznik  Nr 12





                                                              ZESTAWIENIE
WYDATKÓW  DOTACJI  CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z POWIATU NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
za   2 0 0 7  rok


												


Lp.   DZIAŁ        §             WYSZCZEGÓLNIENIE                         PLAN              WYKONANIE              %
        Rozdział 						                          po zmian.
1           2             3                                 4                                                 5                               6                          7


1.    754                      BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE                 
                                   I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	       8.100                  8.100                 100,00				
        75414                 Obrona cywilna                                                     8.100                  8.100                 100,00

                      4010   - wynagrodzenia osobowe pracowników                6.105                  6.105                 100,00
                      4110   - składki na ubezpieczenia społeczne                      1.309                  1.309                100,00
                      4120   - składki na Fundusz Pracy                                         186                     186                100,00
                      4300   - zakup usług pozostałych                                           500                     500                100,00




    









									                                Załącznik  Nr 13



ZESTAWIENIE
WYDATKÓW  DOTACJI  CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
za   2 0 0 7  rok


												



Lp.   DZIAŁ        §             WYSZCZEGÓLNIENIE                             PLAN             WYKONANIE              %
        Rozdział 						                              po zmian.
1           2             3                                4                                                       5                           6                           7

1.     801                          OŚWIATA I WYCHOWANIE                     1.791                      1.616,71            90,27

        80113                      Dowożenie uczniów do szkół                           1.791                      1.616,71            90,27

                          4300   -  zakup usług pozostałych                                   1.791                      1.616,71            90,27





									                              
Załącznik  Nr 14





                                                                   ZESTAWIENIE
WYDATKÓW  DOTACJI  CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE 
I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE  POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za   2 0 0 7  rok


												

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.   DZIAŁ        §             WYSZCZEGÓLNIENIE                              PLAN           WYKONANIE              %
        Rozdział 						                              po zmian.
1           2             3                                 4                                                     5                           6                          7


1.    926                      KULTURA FIZYCZNA I SPORT                     39.968 	            39.968		 100,00

       92695                  Pozostała działalność                                              39.968                39.968             100,00

                      6050     - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    39.968                39.968             100,00




    











				
						                                                                      Załącznik Nr 15


                                         S P R A W O Z D A N I E
                              z realizacji zadaN inwestycyjnych 
                                                 za  2 0 0 7  rok


================================================================================
Lp.   DZIAŁ                   WYSZCZEGÓLNIENIE                                     PLAN                  WYKONANIE       %
        							                             po zmian.			
1          2                                             3                                                                                4                                   5                 6           

1.     010              ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                    234.800                 161.746,85        68,88                  
                            -  opracowanie projektu pod budowę  przepompowni 
                                      i wodociągu wraz z budową wodociągu
                                      Puszczew- Jezioro                                                                        130.000                    58.011,80            44,62
                                  -  projekt i połączenie wodociągu ul.Jabłoniowej z ul. Strażacką    35.000                    34.419,72            98,34
                                  -  opracowanie projektu + budowa kanalizacji sanitarnej
                                      we Wręczycy Wielkiej ul.Szkolna                                                 60.000                    59.536.-             99,22
                                   - budowa linii wodociągu w Truskolasach ul.Sportowa                     9.800                      9.779,33           99,78
                                                                                   

2.      600                TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                  243.000                242.738,90        99,89
                             
                          -  opracowanie projektów na budowę chodników 
                                   i dróg wraz z odwodnieniem Wręczyca Wielka                               80.000                   79.750.-                  99,68
                          -  modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych 
                                   w m.Puszczew-Jezioro                                                                     163.000                162.988,90               99,99

3.     754      BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
                     PRZECIWPOŻAROWA                                                                              207.000              195.425,09         94,40
                                     
                          - projekt wraz z budową  garazu samoch. OSP Zamłynie                             23.000                 16.470.-                 71,60 
                                - zakup bram wraz z montaęm OSP Bieżeń                                           24.000                 19.826,22              82,60
                                - termomodernizacja budynku remizy OSP w Borowem                     140.000              139.710,13               99,79
                                - zakup bram garażowych wraz z montażem dla OSP Grodzisko          20.000                19.418,74               97,09
                               
                          
4.     801		  OŚWIATA I  WYCHOWANIE                                                       4.440.140            4.017.774,89      90,49         

                     - termomodernizacja Zespołu Szkół we Wręczycy Wielkiej                        744.392               718.172,30           96,47     
                     - wykonanie dachu wraz z robotami ogólnobudowlanymi
                             w Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Kalei                                        79.493                    79.493.-             100,00                                                 
                     - budowa sali gimnastycznej w Borowem                                                       975.000               972.743,97             99,77
                     - remont kapitalny kuchni w Zespole Szkół w Węglowcach                       1.611.200              1.230.794,10             76,39
                     - infrastruktura boiska szkolnego w Kalei                                                     200.000                  200.000.-             100,00
                          - modernizacja kotłowni c.o w Zespole Szkół w Truskolasach                  476.542                 464.959,05             97,57                              
                      - termomodernizacja budynku szkoły w Borowem                                         331.513                 329.984,29             99,54
                          - wymiana instalacji c.o wraz z zakupem pieca w przedszkolu 
                             w 0/ Hutka                                                                                                  22.000                   21.628,18             98,31



                                          


1          2                                            3                                                               4                     5                          6           

5.     921            KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
                          NARODOWEGO                                  		       154.172               154.171,40     99,99			

                         - wykonanie dokumentacji projekt.i kosztor.
                                 inwest.oraz studium wykonaln.na wykończenie 
                                 sali widowiskowej oraz zagospodar terenu wokół
                                 budynku GOK                                                                                    154.172.-                 154.171,40          99,99
   

6.    926            KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                 175.956             162.992,20        92,63                        

                        - zagospodarowanie  boiska sportowego w Truskolasach                     50.000                    37.055,60             74,11
                             - projekt budowy budynku socjalno.magazyn. na boisku
                                sportowym we Wręczycy Wielkiej                                                         36.000.-                 36.000.-              100,00
                             - projekt zadaszenia trybun wraz z  bieżnią na boisku sportowym
                               we Wręczycy Wielkiej                                                                             34.000.-                 34.000.-              100,00 
                             - budowa placu zabaw dla dzieci w Kulejach                                            27.956.-                 27.956.-              100,00
                              - budowa placu zabaw dla dzieci w Kalei                                                 28.000.-                27.980,60              99,93



                                    R A Z E M   INWESTYCJE                                5.455.068             4.934.849,33      90,46                   



         010    Zakup pomp wraz z montażem na kanalizację we Wręczycy                                    30.000                 24.590,17        81,97
       400   Zakup zestawów urządzeń i pomp                                                                                20.000                 17.344,20        86,72
       600   Zakup gruntów pod  drogi                                                                                             15.000                        -                 -
       750   Zakup komputerów                                                                                                       20.000                   9.591,81        47,96
       754   Zakup bram dla OSP Borowe                                                                                        22.000                  19.286,98       87,67
                    Wymiana okien w OSP Wręczyca                                                                             15.000                  14.895.-         99,30
       900   Zakup pomp i urządzeń do przepompowni ścieków 
                   we Wręczycy Wielkiej                                                                                                30.000                    4.450.-          14,83
                   Zakup przystanków                                                                                                     21.000                  18.920,98       90,10             
                        w tym: Truskolasy, Golce, Kalej  po 1 szt.
                    Zakup  słupów ogłoszeń                                                                                            19.000                  17.870,95       94,06
                       w tym: 
                                             - Wreczyca Wielka – 2 szt
                                             - Truskolasy, Kalej, Węglowice – po 1 szt.
              


RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE                                                                                     192.000            126.950,09       66,12   
                                            


         O G Ó Ł E M                                                                           5.647.068     5.061.799,42    89,64                                       









									                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               Załącznik Nr. 16




S P R A W O Z D A N I E
  z  wykonania planu przychodów i wydatków
                                                       Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
                                                       i Gospodarki Wodnej 
                                                                             za  2 0 0 7  rok


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.   DZIAŁ        §                      WYSZCZEGÓLNIENIE                          PLAN          WYKONANIE            %
         Rozdz.							                         po zmian.			
1          2             3                                             4                                                 5                              6                 7	   
                              Stan na początek roku                                                      9.262                9.262,31          100,00

                            P R Z Y C H O D Y                                                            20.000              23.376,26        116,88      ================================================================================
1.     900                GOSPODARKA KOMUNALNA                    
                              I OCHRONA ŚRODOWISKA		                           20.000              23.376,26         116,88				
        90011            Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki    
                              Wodnej							   20.000              23.376,26         116,88				
                    0690  - wpływy z różnych opłat                                                  20.000               23.376,26        116,88

=================================================================================                
                              O G Ó Ł E M                                                                   29.262               32.638,57         111,54


                             W Y D A T K I                                                                  29.262               24.824,40         84,83   
         
1.     900                GOSPODARKA KOMUNALNA                 
                              I OCHRONA ŚRODOWISKA		                           29.262               24.824,40	       84,83
				

        90011        Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki                  
                          Wodnej						              29.262               24.824,40           84,83					
	- zakup materiałów i wyposażenia                               22.500               20.090,09          89,29

4300  - zakup usług pozostałych                                                6.762                 4.734,31          70,01

       


                              Stan na koniec roku                                                                -                     7.814,17               -


							

		                                                                                                            Załącznik Nr 17


Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych   i wydatków nimi sfinansowanych.



Wykaz jednostek

Szkoła Podstawowa Truskolasy
Szkoła Podstawowa Kalej
Szkoła Podstawowa Kuleje
Gimnazjum Wręczyca Wielka
Gimnazjum Węglowice



Zestawienie dochodów własnych i wydatków




D O C H O D Y

Lp.   Dział    Rozdział        Nazwa                                           Plan         Wykonanie                %

1.      801                  OŚWIATA I WYCHOWANIE         311.976        208.863,65            66,95

                      80101    Szkoły Podstawowe                           176.418       129.309,10             73,30
                      80110    Gimnazja                                            135.558         79.554,55             58,69


2.      854                     EDUKACYJNA OPIEKA                  80.000        71.810,75           89,76
                                    WYCHOWAWCZA						

                       85412    Kolonie i obozy oraz inne formy         80.000        71.810,75           89,76 		              wypoczynku dzieci i młodzieży
                                     szkolnej ,a także szkolenia młodzieży
                    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    O G Ó Ł E M                                         391.976       280.674,40         71,60











W Y D A T K I           

 Lp.   Dział    Rozdział        Nazwa                                            Plan         Wykonanie                %

1.      801                     OŚWIATA I WYCHOWANIE         311.976       191.991,52             61,54

                      80101    Szkoły Podstawowe                             176.418       123.787,84             70,17

                                    Stan środków na koniec roku                                                    5.521,26

                      80110    Gimnazja                                                135.558      68.203,68

                                    Stan środków na koniec roku                                                  11.350,87

2.      854                     EDUKACYJNA OPIEKA                       
                                     WYCHOWAWCZA	                     80.000        71.810,75          89,76			

                       85412    Kolonie i obozy oraz inne formy               80.000        71.810,75        89,76		              wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 
                                     a także szkolenia młodzieży

                                      Stan środków na koniec roku                                                     0
                   



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                     O G Ó Ł E M                                          391.976       263.802,27         67,30



Stan na koniec roku                                                            -             16.872,13       -    

                                                                                                                   
                                                                                                                                            Załącznik Nr. 18



S P R A W O Z D A N I E
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za rok 2007




L.p.                  WYSZCZEGÓLNIENIE                     Plan po zmianach   Wykonanie         % 

I.           P R Z Y C H  O D Y  OGÓŁEM                    790.495,90        790.495,90      100,00
               w tym:    

1      DOTACJA PODMIOTOWA                               713.986              713.986          100,00
        Z BUDŻETU GMINY                                       
                       z tego: 
                         - działalność podstawowa                       713.986              713.986          100,00

2.    POZOSTAŁE PRZYCHODY                                 76.509,90           76.509,90     100,00          
          - dotacja z Biblioteki Narodowej                               8.640                  8.640          100,00    
          - dochody własne                                                     67.869,90           67.869,90     100,00 

II.                W Y D A T K I                                           790.495,90         782.750,44        99,02
               w tym:

- osobowy fundusz płac                                                   531.816,98         531.816,98      100,00
- ZUS.Fundusz Pracy i GFŚP                                          105.373,03         105.373,03     100,00
- zakup materiałów i  wyposażenia                                    26.024,15           26.024,15     100,00
- zakup książek                                                                  15.340,09            15.340,09     100,00
- zakup energii i opału                                                       25.122,96            25.122,96     100,00
- usługi remontowe                                                            10.069,90           10.069,90      100,00
- podróże służbowe                                                              8.685,56             8.685,56     100,00
- usługi telekomunikacyjne                                                11.481,42           11.481,42     100,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                    12.001,50           12.001,50     100,00
- pozostałe usługi                                                                44.580,31           36.834,85      82,63

  



