Informacja
z realizacji budŜetu gminy za 2010 roku

Plan dochodów wynosi 10.177.224 zł wykonano 9.692.250,56 zł, co stanowi 95,23%.
Wykonanie dochodów wg zestawienia tabelarycznego przedstawia załącznik Nr 1.
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 518.245 zł wykonano 484.767,17 zł, co stanowi
93,54%, w tym:
− plan 5.000 zł wykonano 3.751 zł tj. 75,02%, są to opłaty za podłączenia do
wodociągu wiejskiego,
− plan 539 zł wykonano 538,66 zł tj. 99,94%, jest to dzierŜawa obwodów
łowieckich,
− plan 475.364 zł wykonano 475.361,37 zł tj. 99,99%, jest to dotacja na zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (zadania zlecone),
− plan 7.280 zł wykonano 5.116,14 zł tj. 70,28%, są to wpłaty zwrotu niesłusznie
pobranego podatku akcyzowego wraz z odsetkami (naleŜność Urzędu
Wojewódzkiego),
− plan 30.062 zł była to planowana dotacja na place zabaw z Programu
Operacyjnego „Odnowa i Rozwój Wsi”. W związku z przedłuŜającą się procedurą
rozpatrywania wniosku o płatność otrzymanie środków przesunięto na 2011 rok.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan
492.692 zł wykonano 470.958,13 zł, co stanowi 95,59%, w tym:
− wpływy za sprzedaŜ wody – plan 291.942 zł wykonano 270.790,75 zł tj. 92,75%.
Wg przypisu wykonano 86,51%. Na koniec 12/2010 r. powstała zaległość w
kwocie 35.450,76 zł. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,
− odsetki od niezapłaconych w terminie naleŜności za wodę – plan 1.500 zł
wykonano 917,38 zł, 61,16 tj. %. Wg przypisu wykonano 19,88%. Na koniec
12/2010 r. powstała zaległość w kwocie 3.697,17 zł oraz nadpłata w kwocie 0,87
zł,
− wpływy z równych dochodów – plan 199.250 zł wykonano 199.250 zł tj. 100%, są
to wpływy rozliczenia z lat ubiegłych (podatek VAT)

Dział 600 – Transport i łączność – plan 37.500 zł wykonano 33.548,96 zł, co stanowi
89,46%, jest to dotacja z Samorządu Wojewódzkiego na dofinansowanie
przebudowy drogi gminnej Opatowice – Świątniki.
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Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan
21.407 zł wykonano 16.024,65 zł, co stanowi 74,86%, w tym:
− wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości –
plan 851 zł wykonano 851,87 zł, tj. 100%. Wg przypisu stanowi to 100%,
− dochody z najmu i dzierŜawy – plan 20.456 zł, wykonano 14.802,95 zł, tj. 72,36%.
Wg przypisu stanowi to 98,40%,
− odsetki od niezapłaconych w terminie naleŜności – plan 100 zł, wykonano 369,83
zł, tj. 369,83%. Wg przypisu wykonano w 100%.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 80.422 zł wykonano 80.190,28 zł, co stanowi
99,71%, w tym:
− urzędy wojewódzkie – plan 64.500 zł wykonano 64.500 zł, tj. 100%, jest to dotacja
celowa na utrzymanie stanowisk ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz
wojskowości (zadania zlecone),
− urzędy gmin – plan 500 zł wykonano 471,18 zł, tj. 94,24%. Na dochód składa się
prowizja od podatku i ZUS,
− spis powszechny i inne – plan 15.422 zł wykonano 15.219,10 zł tj. 98,68%, jest to
otrzymana dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego (zadania zlecone).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – plan 56.625 zł wykonano 50.977,65 zł, co stanowi 90,03%,
w tym:
− urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan
900 zł wykonano 900 zł, tj. 100%, jest to otrzymana dotacja na aktualizację spisu
wyborców (zadania zlecone),
− wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 24.762 zł wykonano
20.184,65 zł, tj. 81,51%, jest to otrzymana dotacja na przeprowadzenie wyborów
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zadania zlecone),
− wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie plan 30.963 zł wykonano 29.893 zł tj. 96,54%, jest to otrzymana
dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych (zadania zlecone).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –
plan 2.744.484 zł wykonano 2.590.051,03 zł, co stanowi 94,37%, w tym:
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− podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty
podatkowej. Wg sprawozdania Rb 27 z Urzędu Skarbowego wymieniony podatek
na 12/2010 posiada zaległość w kwocie 5.090 zł,
− podatek od nieruchomości – osoby prawne – plan 649.374 zł wykonano 603.165
zł, tj. 92,88%, wg przypisu stanowi to 100%. Na koniec 12/2010 r. powstała
zaległość w kwocie 0,27 zł oraz nadpłata w wysokości 23,86 zł,
− podatek rolny – osoby prawne – plan 59.250 zł wykonano 45.900 zł, tj. 77,47%,
wg przypisu stanowi to 82,60%. Na koniec 12/2010 powstała zaległość w kwocie
9.696 zł oraz nadpłata w kwocie 28 zł,
− podatek leśny – osoby prawne – plan 173 zł wykonano 159 zł, tj. 91,91%, wg
przypisu stanowi to 103,25%. Na koniec 12/2010 powstała nadpłata w kwocie 5 zł,
− podatek od środków transportowych – osoby prawne – plan 16.115 zł wykonano
19.013 tj. 117,98%. Wg przypisu wykonano 100%,
− podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne – wpłynęło 19 zł. Wg
sprawozdania Rb27 z Urzędu Skarbowego w/w podatek wykonano w 100%,
− odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – plan 200 zł wykonano 24 zł
tj. 12%. Wg przypisu wykonano w 16,44%. Na koniec 12/2010 powstała zaległość
w kwocie 122 zł,
− podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 231.435 zł wykonano
174.415,80 zł, tj. 75,36%. Wg przypisu stanowi to 38,86%. Na koniec 12/2010
roku powstała zaległość w kwocie 274.560,29 zł, oraz nadpłata w kwocie 201,82
zł. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
− podatek rolny od osób fizycznych – plan 725.614 zł wykonano 721.452,22 zł, tj.
99,43%. Wg przypisu stanowi to 95,26%. Na koniec 12/2010 roku powstała
nadpłata w wysokości 727,06 zł oraz zaległość w kwocie 36.646,59zł. Na
zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
− podatek leśny od osób fizycznych – plan 378 zł wykonano 339 zł, tj. 89,69%. Wg
przypisu stanowi to 94,29%. Na koniec 12/2010 roku powstała zaległość w kwocie
20,54 zł,
− podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan 39.073 zł
wykonano 39.306 zł, tj. 100,60%. Wg przypisu jest to 85,23%. Na koniec 12/2010
roku powstała nadpłata w kwocie 1,10 zł oraz zaległość w wysokości 6.811,50 zł.
Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
− podatek od spadków i darowizn – plan 11.513 zł wykonano 11.513 zł, tj. 100%.
Wg przypisu wykonano w 24,87%. Wg sprawozdania Rb 27 z Urzędu
Skarbowego w/w podatek na koniec 12/2010 posiada zaległość w kwocie 34.778
zł,
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− podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 92.000 zł wykonano 74.467 zł, tj.
80,94%. Wg otrzymanych sprawozdań Rb 27 z Urzędu Skarbowego w/w podatek
wykonano w 102,15%. Na koniec 12/2010 powstała zaległość w kwocie 30 zł oraz
nadpłata w wysokości 1.600 zł,
− odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – plan 2.000 zł wykonano
1.554,45 zł, tj. 77,72%. Wg przypisu stanowi to 1,47%. Na koniec 12/2010
powstała zaległość w kwocie 103.946 zł, są to naliczone odsetki od
niezapłaconych w terminie podatków,
− wpływy z róŜnych dochodów – plan 1.500 zł wykonano 2.279,20 zł, tj. 151,95%,
są to koszty upomnień,
− wpływy z opłaty skarbowej – plan 15.000 zł wykonano 14.981 zł, tj. 99,87%,
− wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu – plan 14.700 zł wykonano
14.393,75 zł, tj. 97,92%,
− podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 886.105 zł wykonano 867.016 tj.
97,85%. Wg sprawozdania Rb 27 z Ministerstwa Finansów w/w podatek posiada
nadpłatę w kwocie 16 zł,
− podatek dochodowy od osób prawnych – plan 54 zł wykonano 53,61 zł tj. 99,28%.
Wg otrzymanego sprawozdania z Urzędu Skarbowego w/w podatek wg przypisu
wykonano w 100%.

Dział 758 – RóŜne rozliczenia – plan 3.186.739 zł wykonano 3.159.469,11 zł, co stanowi
99,14%, w tym:
− subwencja ogólna – część oświatowa – plan 1.840.670 zł wykonano 1.840.670 zł
tj. 100%,
− subwencja ogólna – część wyrównawcza – plan 1.258.122 zł wykonano 1.258.122
tj. 100%,
− róŜne rozliczenia finansowe – plan 61.360 zł wykonano 34.090,11 zł, tj. 55,56%,
są to odsetki bankowe od zgromadzonych środków na koncie i lokatach
bankowych,
− subwencja ogólna – część równowaŜąca – plan 26.587 zł wykonano 26.587 zł, tj.
100%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 34.249 zł wykonano 36.144,07 zł, co stanowi
105,53%, w tym
− czynsze za mieszkania nauczycieli – plan 33.885 zł wykonano 35.878,11 zł, tj.
105,88%. Wg przypisu stanowi to 96,66%. Na koniec 12/2010 powstała nadpłata
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w kwocie 0,04 zł oraz zaległość w kwocie 1.240,78 zł. Na zalegających
wystawiono wezwania do zapłaty,
− odsetki od niezapłaconych czynszów – plan 100 zł, wykonano 1,30 zł. Na koniec
12/2010 powstała zaległość w kwocie 576,58 zł,
− odsetki bankowe – wpłynęło 0,66 zł, są to naliczone odsetki od konta bankowego
SAPO,
− dotacja na zadania własne gminy – plan 264 zł wykonano 264 zł tj. 100%, jest to
otrzymana dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i
egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy
stopień awansu zawodowego (zadania własne).

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2.505.414 zł wykonano 2.498.931,14 zł, co stanowi
99,74%, w tym:
− świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.931.738 zł wykonano
1.925.845,55 zł, tj. 99,69%, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone gminie
1.917.370,63 zł, funduszu alimentacyjnego wpłynęło 1.347,49 zł (wierzyciela).
Fundusz alimentacyjny od gminnych dłuŜników wpłynęło 3.449,57 zł.
Kwota 3.507,61 zł wpłynęła z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń
wraz z odsetkami, które naleŜą do Urzędu Wojewódzkiego.
Zaliczek alimentacyjnych od dłuŜników wpłynęło 170 zł.
Odsetek bankowych od zaliczek alimentacyjnych wpłynęło 0,25 zł.
Na koniec 12/2010 powstała zaległość w kwocie 78.612,15 zł w tym:
- fundusz alimentacyjny
32.823,17 zł,
- zaliczki alimentacyjne
45.788,98 zł,
− składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 6.204 zł wykonano 6.095,64 zł, tj.
98,25% w tym:
- dotacja na zadania zlecone gminie - plan 1.800 zł wykonanie 1.731,60 zł, tj.
96,20%,
- dotacja na zadania własne gminy - plan 4.404 zł wykonanie 4.364,04 zł, tj.
99,09%
− zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
– plan 71.198 zł wykonano 71.197,21 zł, tj. 99,99% jest to otrzymana dotacja na
zadania własne,
− zasiłki stałe – plan 49.874 zł wykonano 49.874 zł tj. 100%, jest to otrzymana
dotacja na zadania własne,
− ośrodki pomocy społecznej – plan 75.900 zł wykonano 75.900 zł, tj. 100%, jest to
dotacja jako zadania własne,
− usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 12.500 zł wykonano
12.500 zł tj. 100%, jest to otrzymana dotacja na zadania zlecone,
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− pozostała działalność – plan 358.000 zł wykonano 357.518,74 zł, tj. 99,87% w
tym:
- dotacja na zadania zlecone gminie – plan 198.000 zł wykonano 197.518,74 zł tj.
99,76%, jest to otrzymana dotacja na wypłacenie rodzinom rolniczym
poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi (zadania zlecone),
- dotacja na zadania własne gminy – plan 160.000 zł wykonano 160.000 zł tj
100%, jest to otrzymana dotacja na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc
państwa w zakresie doŜywiania” (zadania własne),

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 119.135 zł wykonano
119.1
35,11 zł tj. 100%, jest to otrzymana dotacja ze środków strukturalnych
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 82.767 zł wykonano 50.627,94 zł, co
stanowi 61,17%, jest to otrzymana dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 272.330 zł wykonano
100.510,78 zł, co stanowi 36,91%, w tym:
− gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 18.131 zł wykonano 11.086,69 zł tj.
61,15%, są to wpływy za ścieki. Na koniec 12/2010 powstała zaległość w kwocie
22.412,36 zł oraz odsetki od niezapłaconych w terminie faktur w kwocie 1.590,70
zł. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty oraz na zalegający podmiot
sprawę skierowano do komornika,
− oświetlenie dróg – plan 168.368 zł była to planowana dotacja na budowę
oświetlenia drogowego z Programu Operacyjnego „Odnowa i rozwój wsi”. W
związku z przedłuŜającą się procedurą rozpatrywania wniosku o płatność
otrzymanie środków przesunięto na 2011 rok,
− wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska – plan 42.124 zł wykonano 42.728,77 zł tj. 101,43%, są to
otrzymane środki na ochronę środowiska oraz saldo zlikwidowanego Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska za 2009 rok,
− dochody z najmu i dzierŜawy – plan 23.907 zł wykonano 26.538,20 zł, tj. 111%.
Wg przypisu wykonano 71,94%. Na koniec 12/2010 powstała zaległość w kwocie
10.353,24 zł. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,
− dochody za najem lokali mieszkalnych – plan 19.100 zł wykonano 19.473,56 zł, tj.
101,96%. Wg przypisu wykonano 98,37%. Na koniec 12/2010 powstała zaległość
w wysokości 321,70 zł. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,
− odsetki – plan 700 zł, wykonano 683,56 zł tj.97,65%. Na koniec 12/2010 powstała
zaległość w kwocie 2.472,81 zł,
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Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 25.215 zł wykonano 914,54
zł, tj. 3,63%, w tym:
− pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 24.615 zł, były to planowane środki na
dofinansowanie własnych zadań bieŜących pozyskane z Samorządu Województwa
(IX Inscenizacja bitwy pod Płowcami) w ramach działania „WdraŜanie Lokalnych
Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W związku z
przedłuŜającą się procedurą rozpatrywania wniosku o płatność otrzymanie
środków przesunięto na 2011 rok,
− domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 600 zł wykonano 914,54 zł tj.
152,42%, są to wpłaty z tytułu zwrotów za energię elektryczną przez osoby
fizyczne w świetlicach w tym:
-

Czołówek
Czołowo
Kłonówek
Piołunowo
Skibin
Wąsewo

-

198,25 zł
271,35 zł
48,03 zł
243,72 zł
42,47 zł
110,72 zł

W omawianych dochodach Gmina zrealizowała:
− dochody własne w kwocie 2.313.115,34 zł, co stanowi 23,86% wykonanych
dochodów ogółem,
− podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 867.016 zł (z Ministerstwa
Finansów), co stanowi 8,95% wykonanych dochodów ogółem,
− podatki otrzymywane z Urzędów Skarbowych w kwocie 86.168,61 zł, co stanowi
0,89% wykonanych dochodów ogółem,
− dotacje celowe w kwocie 3.147.887,54 zł, co stanowi 32,48% wykonanych
dochodów ogółem, w tym:
 zadania zlecone
- 2.735.660,35 zł (z Urzędu Wojewódzkiego i Biura
Wyborczego),
 zadania własne
- 412.227,19 zł (z Urzędu Wojewódzkiego),
− subwencje ogólne w kwocie 3.125.379 zł, co stanowi 32,25% wykonanych
dochodów ogółem (z Ministerstwa Finansów),
− środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków
strukturalnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w kwocie 119.135,11 zł, co
stanowi 1,23% wykonania dochodów ogółem,
− dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na dofinansowanie drogi
gminnej Opatowice-Świątniki w kwocie 33.548,96 zł, co stanowi 0,34%
wykonanych dochodów ogółem.
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Na koniec 12/2010 Gmina poniosła skutki obniŜenia maksymalnych stawek podatkowych w
kwocie 342.638,41 zł, co stanowi 3,37% planu dochodów ogółem. Skutki udzielonych ulg i
zwolnień na kwotę 71.806,95 zł, co stanowi 0,71% planu dochodów ogółem, umorzenia w
kwocie 5.961 zł, co stanowi 0,06%.
Na koniec 12/2010 Gmina posiada naleŜności z tytułu podatków i opłat (zaległości) w kwocie
481.246,18 zł, odsetki podatkowe w kwocie 104.068 zł, odsetki niepodatkowe w kwocie
8.337,26 zł.

Plan wydatków wynosi 11.115.206 zł wykonano 10.591.826,41 zł, co stanowi 95,29%.
Wykonanie wydatków wg zestawienia tabelarycznego przedstawia załącznik Nr 2.
Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 618.142 zł wykonano 611.468,51 zł, co stanowi
98,92%, w tym:
− spółki wodne – plan 14.500 zł, wykonano 14.495,66 zł tj. 99,97%. Środki te
zostały wykorzystane na zakup materiałów do Spółki Wodnej,
− infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – plan 32.600 zł wykonano 31.561,29
zł, tj. 96,81%. Wydatek dotyczy przebudowy stacji uzdatniania wody w Szostce
(dokumentacja, odpis z księgi wieczystej, mapki geodezyjne) wydatek
inwestycyjny,
− postęp biologiczny w produkcji roślinnej – plan 2.000 zł, wykonano 1.945,80 zł, tj.
97,29%, są to wykorzystane środki na monitoring gleby na terenie gminy w celu
ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki
wodne,
− Izby Rolnicze – plan 15.400 zł wykonano 15.224,44 zł, tj. 98,86%. Wydatek
dotyczy wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego,
− pozostała działalność – plan 553.642 zł wykonano 548.241,32 zł, tj. 99,02%, w
tym:
- zakup paczek dla dzieci z terenu gminy 13.071,98 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 466.040,56 zł oraz 2%
poniesionych kosztów przez gminę – 9.320,81 zł, (z dotacji),
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego niesłusznie pobranego podatku akcyzowego
wraz z odsetkami – 5.116,14 zł,
- zakup nagrody na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej - 235 zł,
- zakup gwoździ do sztandaru dla koła łowieckiego w Radziejowie – 757,62 zł,
- zakup i montaŜ bujaka – plac zabaw w Broniewie – 1.281 zł,
- zakup materiałów do wykonania i zamontowania tablic informacyjnych na place
zabaw w Czołowie, Płowcach i Broniewie – 550,17 zł,
- place zabaw (wydatek inwestycyjny) w tym:
- Czołowo
27.538,32 zł,

9
- Płowce
Ogółem

-

24.329,72 zł
51.868,04 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan
248.963 zł wykonano 230.034,14 zł, co stanowi 92,40%, w tym:
− wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
badania lekarskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, delegacje,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71.313,51 zł,
− energia elektryczna 97.747,88 zł,
− zakup materiałów do wykonywania remontów 36.221,81 zł,
− usługi remontowe 14.850 zł,
− usługi pozostałe między innymi usługi telefoniczne, szkolenia pracowników,
opłata roczna za dozór techniczny, za badania wody 9.900,94 zł,

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1.164.686 zł wykonano 1.098.276,69 zł, co stanowi
94,30%, w tym:
− drogi publiczne powiatowe – plan 60.000 zł wykonano 60.000 zł tj. 100%.
Wydatek dotyczy remontu drogi powiatowej oraz regulacji poboczy na
remontowanym odcinku (realizacja zadania wspólnie z powiatem),
− drogi publiczne gminne – plan 1.104.686 zł wykonano 1.038.276,69 zł, tj. 93,99%,
w tym między innymi wydatki bieŜące na zakup i transport kruszywa, gruzu,
usługi równiarką, zakup znaków drogowych, masy asfaltowej na zimno, ścinanie
poboczy gruntowych – 245.833,27 zł. Na odśnieŜanie wydatkowano 214.184,93
zł. Kwotę 578.258,49 zł wydatkowano na modernizację dróg gminnych jako
zadanie inwestycyjne w tym:
- Bieganowo – Kolonia Dobre
56.611,94 zł,
- Skibin – Latkowo
60.730,84 zł,
- Świątniki – Opatowice
95.147,13 zł,
- Szostka – Zaborowo
96.687,24 zł,
- Płowki – Kolonia Płowki
70.280,38 zł,
- Płowce I – Płowce II
69.605,93 zł,
- Kłonówek
62.266,49 zł,
- Kolonia Wąsewo
66.928,54 zł
Ogółem
578.258,49 zł

Dział 630 – Turystyka – plan 5.000 zł wykonano 2.363,01 zł, co stanowi 47,26% wydatku
dokonano za opracowanie dokumentacji oraz za akt notarialny, dotyczy budowy
ścieŜki pieszo-rowerowej (wydatek inwestycyjny),

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 6.552 zł wykonano 4.026,42 zł, co stanowi
61,45%, w tym:
- wydatki związane ze sprzedaŜą działek 72 zł,
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- opłaty za wieczyste uŜytkowanie gruntów 2.673,42 zł (przyjęte z cukrowni
Glinojeck),
- dzierŜawa terenu pod ścieŜką pieszo- rowerową – 1.281 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 375.710 zł wykonano 362.376,61 zł, co stanowi
96,45%, w tym:
− plan zagospodarowania przestrzennego – plan 26.000 zł wykonano 17.555 zł, tj.
67,52%, są to wykorzystane środki na opracowanie decyzji o warunkach
zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
− pozostała działalność – plan 349.710 zł wykonano 344.821,61 zł, tj. 98,60%, są to
wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki
na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, delegacje, badania lekarskie,
szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
289.573,83 zł, zakup paliwa, części do naprawy pojazdów, usługi
telekomunikacyjne, energia elektryczna 51.931,78 zł, ubezpieczenie pojazdów
3.316 zł. Wydatki dotyczą utrzymania Sekcji Obsługi Techniczno-Gospodarczej.

Dział 720 – Informatyka – plan 19.500 zł wykonano 18.746,91 zł, co stanowi 96,14%, jest to
dokonany wydatek jako wkład własny na zakup tablic interaktywnych dla
oddziałów od I do II szkół podstawowych (wydatek inwestycyjny).

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1.430.558 zł wykonano 1.354.762,70 zł, co
stanowi 94,70%, w tym:
− urzędy wojewódzkie plan 95.527 zł wykonano 93.177,02 zł, tj. 97,54%, są to
wydatki związane z utrzymaniem stanowisk ds. ewidencji ludności, dowodów
osobistych i wojskowości,
− rady gmin – plan 80.526 zł wykonano 79.899,42 zł, tj. 99,22%, są to wydatki
poniesione na obsługę rady,
− urzędy gmin – plan 1.170.715 zł wykonano 1.102.181,77 zł, tj. 94,15%, są to
wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki
na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, delegacje, badania lekarskie i odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 879.588,75 zł, zakup materiałów
biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, przesyłki skredytowane,
usługi telekomunikacyjne, usługi prawnicze, szkolenia pracowników, serwis
komputerowy 135.159,76 zł. Na fundusz osób niepełnosprawnych odprowadzono
składki w kwocie 33.715zł. Czynsz za lokale biurowe 45.418,26 zł, ubezpieczenie
mienia 8.300 zł,
− spis powszechny i inne – plan 15.422 zł wykonano 15.219,10 zł tj. 98,68%, są to
poniesione wydatki za przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego (z dotacji),
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− promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.600 zł. wykonano 1.431,98
zł tj. 89,50%, są to wydatki poniesione na promocję jednostki samorządu
terytorialnego
− pozostała działalność – plan 66.768 zł wykonano 62.853,41 zł, tj. 94,14% w tym:
- diety i ryczałty dla sołtysów, prenumerata gazety sołeckiej i ubezpieczenie
sołtysów 52.712,85 zł,
- inne wydatki związane z uroczystościami okolicznościowymi 2.664,76 zł,
- kwotę 875,80 zł przekazano jako składkę członkowską na działalność Związku
Gmin Zlewni Jeziora Gopło,
- kwotę 6.600 zł przekazano jako składki członkowskie Lokalnej Grupie Działania
„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – plan 56.625 zł wykonano 50.977,65 zł, tj. 90,03%, w tym:
− urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa – plan 900 zł wykonano 900 zł tj. 100%. Wydatku dokonano za
aktualizację rejestru wyborców (z dotacji),
− wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 24.762 zł wykonano
20.184,65 zł tj. 81,51% (z dotacji),
− wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie – plan 30.963 zł wykonano 29.893 zł tj. 96,54% (z dotacji).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa – plan 78.886zł
wykonano 61.297,23 zł, co stanowi 77,70%, w tym:
-

Komendy Powiatowe Policji – plan 3.000 zł wykonano 3.000 zł tj. 100%
(dofinansowanie do zakupu paliwa do samochodów znajdujących się
w Komendzie Powiatowej Policji w Radziejowie),

-

Ochotnicze StraŜe PoŜarne – plan 75.886 zł wykonano 58.297,23 zł tj. 76,82% w
tym: ubezpieczenia pojazdów i członków OSP 7.835 zł, badania lekarskie 1.510 zł,
prenumerata czasopisma „StraŜak” 360 zł, ryczał dla komendanta OSP 2.400 zł,
konserwacja sprzętu poŜarniczego 9.000 zł, zakup i przegląd gaśnic 1.075,43 zł,
wywóz śmieci 565,92 zł. Wydatki dotyczą Ochotniczych StraŜy PoŜarnych.
Zakup materiałów, usługi i energia w obiektach OSP, w tym:
− OSP Stary Radziejów – zakup paliwa, mundurów, badania techniczne
samochodu, materiały do remontu 3.664,71 zł, usługi telekomunikacyjne
779,11 zł, energia elektryczna 2.770,69 zł,
− OSP Szostka – zakup gazu, paliwa, firan, mundurów, materiały do remontu
8,994,01 zł, energia elektryczna 1.245,06 zł,
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− OSP Broniewo – zakup węgla, paliwa, mundurów, hełmów, materiały do
naprawy remizy 3.679,07 zł, energia elektryczna 1.016,33 zł,
− OSP Płowce – zakup gazu, paliwa, mundurów, hełmów, czapek, naprawa
motopompy, badania techniczne samochodu 10.519,92 zł, energia elektryczna
1.826,80 zł.
Kwotę 1.055,18 zł przeznaczono na mapki do decyzji o warunkach zabudowy oraz
wykonanie podkładów geodezyjnych jako wydatek inwestycyjny (rozbudowa
remizy OSP Stary Radziejów).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –
plan 59.090 zł wykonano 53.849 zł, co stanowi 91,13%, jest to inkaso dla sołtysów
od zainkasowanego podatku oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 8.857 zł wykonano 8.856,13 zł, co stanowi
99,99%, są to odsetki od zaciągniętej poŜyczki z WFOŚ i GW na przebudowę
stacji uzdatniania wody w Płowcach.

Dział 758 – RóŜne rozliczenia - plan 20.000 zł jest to rezerwa celowa..

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 3.075.221 zł wykonano 3.054.237,64 zł,
co stanowi 99,32%, w tym:
− szkoły podstawowe – plan 1.426.678 zł wykonano 1.418.030,21 zł, tj. 99,39%.
Wydatki zrealizowano między innymi na wynagrodzenia osobowe pracowników,
dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz
pracy, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1.126.340,85 zł, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia socjalne dla
pracowników 83.978,64 zł, delegacje 2.567,84 zł, energia elektryczna, zakup gazu
i pobór wody 141.859,14 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości,
pomocy dydaktycznych, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, ubezpieczenia
szkół 60.371,74 zł, stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce 2.912 zł,
− oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 192.796 zł wykonano
188.566,89 zł, tj. 97,81%, są to wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe
wynagrodzenia roczne, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 126.011,28 zł, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia socjalne
7.892,20 zł. Kwotę 54.663,41 zł wydatkowano na dofinansowanie do grup
przedszkolnych (dotacja dla Urzędu Miasta),
− przedszkola – plan 145.543 zł wykonano 145.278,64 zł tj. 99,82% są to poniesione
wydatki na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (dotacja dla Urzędu
Miasta)
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− gimnazja – plan 858.307 zł wykonano 855.854,96 zł, tj. 99,71%, są to
wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, badania lekarskie,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 703.626,82 zł, delegacje
735,50 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia socjalne 44.631,69 zł,
energia elektryczna, zakup gazu i pobór wody 74.767,99 zł, zakup materiałów,
pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości, konserwacja kotłowni, usługi
telefoniczne, ubezpieczenie szkoły 31.546,96 zł. Kwotę 546 zł wypłacono na
stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce,
− dowoŜenie uczniów do szkoły – plan 271.272 zł wykonano 268.566,35 zł, tj. 99%,
są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,
− zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – plan 165.450 zł wykonano
163.907,13 zł, tj. 99,07%, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac, dodatkowe
wynagrodzenia roczne, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 145.213,75 zł, delegacje 1.965,84 zł (pracownicy SAPO), zakup
materiałów biurowych, druków, serwis komputerowy, szkolenia, koszty
utrzymania pomieszczeń 16.727,54 zł,
− placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – plan 3.547 zł wykonano
3.560 zł, tj. 100,37%, są to wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli,
− pozostała działalność – plan 11.628 zł wykonano 10.473,46 zł, tj. 90,07%, w tym:
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 9.664 zł,
- wydatki związane z oświatą realizowane przez Urząd – 545,46 zł,
- wydatki dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do
rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy 264 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 14.700 zł wykonano 14.696,90 zł, co stanowi 99,98%,
w tym:
− przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 14.700 zł wykonano 14.696,90 zł,
tj. 99,98%, jest to wynagrodzenie za posiedzenia komisji ds. alkoholowych, zakup
czasopism o treści wychowawczej dotyczącej tematyki alkoholowej, programy
psychoedukacyjne „Nasze Spotkania”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2.820.046 zł, wykonano 2.790.587,51 zł, co stanowi
98,96%, w tym:
− świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.929.738 zł wykonano
1.920.878,24 zł, tj. 99,54%, w tym wypłacone świadczenia rodzinne 1.727.201,57
zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 50.000 zł, składki na
ubezpieczenia społeczne od świadczeń 24.620,31 zł, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego 61.000 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników
prowadzących świadczenia rodzinne oraz między innymi zakup materiałów
biurowych, szkolenia pracowników, delegacje 54.548,75 zł (wydatek z dotacji na
zadania zlecone).
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Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego niesłusznie pobranych zasiłków wraz
z odsetkami oraz zwrot otrzymanej z ZUS składki na ubezpieczenie społeczne
3.507,61 zł,
− składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 6.204 zł wykonano 6.095,64 zł, tj.
98,25%, są to odprowadzone składki od pobranych zasiłków stałych oraz
świadczeń rodzinnych w tym:
- 1.731,60 zł zadania zlecone,
- 4.364,04 zł zadania własne,
− zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
plan 71.198 zł wykonano 71.197,21 zł, tj. 100%, są to wypłacone zasiłki okresowe
- zadania własne,
− dodatki mieszkaniowe – plan 77.056 zł wykonano 77.055,41 zł, tj. 100%, są to
wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób, które spełniają wymogi ustawy o
dodatkach mieszkaniowych,
− zasiłki stałe – plan 52.041 zł wykonano 52.041 zł tj. 100% - zadania własne w
tym:
- z budŜetu Wojewody
49.874 zł,
- z budŜetu gminy
2.167 zł
− ośrodki pomocy społecznej – plan 168.932 zł wykonano 167.926,16 zł, tj. 99,40%,
są to wydatki na utrzymanie GOPS-u, w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe
wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, delegacje, usługi
w tym z dotacji 75.900 zł,
− usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 17.500 zł wykonano
17.468 zł, tj. 99,82%, są to usługi opiekuńcze za opiekę nad chorymi i samotnymi
w środowisku zamieszkania – 4.968 zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze –
12.500 zł jako zadania zlecone,
− pozostała działalność – plan 497.377 zł wykonano 477.925,85 zł, tj. 96,09% w
tym:
- plan 299.377 zł wykonano 280.407,11 zł tj. 93,66%, są to wypłacone zasiłki
celowe w kwocie 23.490 zł, na doŜywianie dzieci w szkołach i gimnazjum
przeznaczono kwotę 8.259,82 zł, na świadczenia pienięŜne dla osób zatrudnionych
w ramach wykonywania prac społecznie uŜytecznych wydatkowano 1.803,20 zł,
za pobyt w Domu Opieki Społecznej wydatkowano 8.903,61 zł, na zasiłek celowy
(pogrzeb) wydatkowano 2.950,48 zł.
Na zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”
wydatkowano kwotę 151.945 zł, w tym:
- z dotacji na zadania własne
114.333 zł
- z budŜetu gminy
37.612 zł
Na posiłek w szkole wydatkowano 83.055 zł, w tym:
- z dotacji na zadania własne
45.667 zł
37.388 zł
- z środków własnych
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- plan 198.000 zł wykonano 197.518,74 zł tj. 99,76%, są to wypłacone zasiłki
celowe udzielone osobom i rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku
powodzi w 2010 roku (z dotacji).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 133.112 zł wykonano
133.111,87 zł, co stanowi 100%, w tym:
- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano 119.135,11 zł oraz
wkład własny na zasiłki w kwocie 13.976,76 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 100.207 zł wykonano 66.017,36 zł,
co stanowi 65,88%, w tym:
− wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 5.440 zł wykonano 4.152,24 zł, tj.
76,33%, są to wydatki związane z nauczaniem wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka (dotacja przekazana do Urzędu Miasta),
− pomoc materialna dla uczniów – plan 94.767 zł wykonano 61.865,12 zł,
tj. 65,28%, w tym:
- stypendia socjalne
54.189,92 zł
- zasiłki losowe
1.996,00 zł,
- wyprawka szkolna
5.679,20 zł
w tym:
- z dotacji
50.627,94 zł,
- z budŜetu gminy 11.237,18 zł (wkład własny).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 666.617 zł wykonano
470.073,75 zł, tj. 70,52%, w tym:
− gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 42.027 zł wykonano 39.060,11 zł tj.
92,94%, są to wydatki poniesione na utrzymanie kanalizacji sanitarnej Broniewo –
Broniewek,
− gospodarka odpadami – plan 68.800 zł wykonano 951,60 zł tj. 1,38%, są to
wydatki poniesione na dokumentacje w związku z likwidacją wysypiska. Na tak
niski procent wykonania zawaŜyło brak decyzji o zamknięciu wysypiska,
− oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 458.538 zł wykonano 365.602,46 zł, tj.
79,73%, w tym:
- wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych 160.648,64 zł,
- budowa oświetlenia drogowego jako wydatek inwestycyjny w tym:
- Płowce
102.641,11 zł,
- Czołowo
102.312,71 zł
Ogółem
204.953,82 zł.
− wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska – plan 42.124 zł wykonano 16.937,70 zł tj. 40,21%, są to
poniesione wydatki związane z ochroną środowiska (opłaty za pobranie wody
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odprowadzane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, szczepienia
kasztanowców, wykonanie dokumentacji przydomowych oczyszczalni ścieków z
2009 roku),
− pozostała działalność – plan 55.128 zł wykonano 47.521,88 zł, tj. 86,20%, w tym:
− utrzymanie budynku przy ul. Brzeskiej – 36.461,10 zł,
− poniesione wydatki na utrzymanie czystości przy pomnikach w Płowcach –
8.877,59 zł,
− badania lekarskie osób skazanych mających do odpracowania godziny na rzecz
Urzędu Gminy – 396 zł,
− energia elektryczna w Szostce (budynek gminny) – 384,34 zł,
− wpłata do Komornika Sądowego w sprawie egzekucji naleŜności – 1.358,85 zł,
− zakup leku na agresywnego psa – 44 zł.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 209.734 zł wykonano
204.624,40 zł, co stanowi 97,56%, w tym:
− pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 54.152 zł wykonano 53.611,53 zł tj.
99%, są to poniesione wydatki na IX Inscenizację bitwy pod Płowcami,
− domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 29.172 zł wykonano 24.944,24 zł,
tj. 85,51%, w tym: czynsz za najem lokalu na świetlicę w Pruchnowie – 135 zł,
wywóz nieczystości 1.415,04 zł, zakup paliwa do kosiarki 136,50 zł (koszenie
trawników przy świetlicach), zakup materiałów do remontu świetlic oraz usługi w
poszczególnych świetlicach:
− Piołunowo – zakup materiałów na naprawę dachu 698,60 zł, energia 1.245,23
zł,
− Skibin – zakup materiałów do remontu 815,49 zł, energia 953,15 zł,
− Zagorzyce – zakup czajnika, materiały do remontu, przegląd gaśnic 812,34 zł,
energia 907,98 zł, usługi telekomunikacyjne 512,40 zł,
− Kwilno-Kłonówek – energia 854,75 zł,
− Biskupice – zakup materiałów do remontu 2.018,54 zł energia 774,99 zł,
− Pruchnowo – energia 839,69 zł,
− Opatowice – zakup materiałów do remontu 1.742,60 zł, energia 1.561,21zł,
− Bieganowo

- zakup materiałów do remontu 1.819,10 zł,

− Czołowo – zakup materiałów do remontu świetlicy 1.806,58 zł, energia
1.535,67 zł,
− Wąsewo – zakup węgla 208 zł, energia 1.157,83 zł,
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− Czołówek – energia 1.717,29 zł,
− Broniewek – zakup gazu 82 zł, energia 1.194,26 zł.
− biblioteki – plan 125.800 zł wykonano 125.458,63 zł, tj. 99,73% jest to przekazana
dotacja na działalność biblioteki (Instytucje kultury),
− pozostała działalność – plan 610 zł wykonano 610 zł, tj. 100%, w tym: zakup
nagród na konkursy i festiwale związane z kulturą.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 3.000 zł wykonano 1.441,98 zł, co stanowi
48,07%, w tym: zakup pucharów i nagród na turnieje sportowe – 441,97 zł oraz
zakup dresów do MKS Start – 1.000,01 zł.
Na koniec 12/2010 budŜet zamknął się deficytem budŜetowym w kwocie 899.575,85 zł przy
planowanym deficycie w kwocie 937.982 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania:
− z tytułu zaciągniętej poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na
przebudowę stacji uzdatniania wody w Płowcach – 527.050 zł,
Gmina nie udzielała poręczeń, nie emitowała obligacji komunalnych.
W gminie jednostki budŜetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.
Wydatki inwestycyjne:
- plan ogólny – 990.578,00 zł,
- wykonanie – 888.806,74 zł, co stanowi 89,73%.

Wójt Gminy
Marek Szuszman

Radziejów, dnia 25 marca 2011r.

