
Zar'zątlzenie Nr 8/201 l
Wójta crniny rr Gnierr oszo'n ie

z tlni:r 2Q ntiu cr 2011t'

w spralvie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalncj lzbie Obrachunkowej rocznego
sprawozclania z wykonania budżetu Gnliny Gniewoszów za 2010r. oraz z wykonania
planórv finansowych Biblioteki Pub|icznej Gnliny Gnielvoszórv i Sanroclzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

Na podstarvie art.61 r'rstarv1'z dnitr 8 nrarca l990r o sallorządzie gminn1''m/ tekst
jednolity: Dz' I] z 2001r Nr 142, poz.1591 z' pożn' zml, arl' Ż6] ustawy o finansach
publiczn1''ch (Dz.U' Nr 757 

' 1"loz.. 1240) zatządr.all co llastępuje:

$1

Przedstar'viall Radzie Gllinr'lł'Gnierł'oszorvie iRegio:raJnej Izbie obrachunkorł'ei
w Warszav',ie _ Zespół rł' Radotliu:

Ioczne sprawo zdanie z r'vykonania budzetu Gmirry Gniervoszórv' za 2Ol0r. wraz
z inforrnacją o stanie rnienia .jednost1<i salrrorządu lerr'toria lrrego stanolviące załącznik
Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
sprar'vozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Grniny
Gniervoszórv za 2010r' starrorł'iąca załącz'n|k Nr 2 do niniejszej zaruądzenia,

' sprarł'ozdanie roczne z lr'},konania planu finansorvego Samodzielnego Publicznego
Zakładu opieki Zdrol'votnej w Gnierł'oszorr'ic za 2010r. stanor'viącą załącznik Nr 3 do
n irr iejszego zar z4dzenia.

s2

Zarząrlzenie r.vchodzi w zycic z dnietl podjęcia i podlega ogłoszeniu
lr' Dzienniku Urzędow1,11 wo.ie\ł'ódZtwa Mazorł'icc]<iego.



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDZETU GMINY

GNIEWOSZOW
ZA2010r

Opracował:
wÓJT GMINY GNtEwosZÓw



BudŻet gniny Gniewoszów po wprowadzeniu zmian w ciągu 2010r osiąnął kwotę l l.360'922.62
zł i. uległ obriiżeniu w stosunku do uchwalonego o kwotę-604.867'79 zł

W okresie 2010r osiągnięto dochody w kwocie 1l '241'37 5,2& złtj' 98,94% realizacji plantr
rocznego.

W dochoclach budżetu gminy waŻnąpozycję stanowią doohody własne wvnoszące 2 '866.604 '47 zł

Po./cJla la l!\ota Jochorló\Ą to:

_ subr.venoja wyrównawcza z budŻetu państwa )'291.100,00zł

subrvenc.ja ośrviatowa z budżetu państwa 2 '965.242.00 zł"

slńwencja równ owaŻąca z bldŻetu pańStwa _ 3 1'061,00zł.

dotaci c cclowe z budŹetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresll administrat'ji
rządowe'j z1econych gminie ustawam t- 1'.198.636,39z'ł,

dotacje celowe z budŻetu państwa na realizację zadań rłłasnyclr- 727.633'11zł.

dotacja rra realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji
rządclwej- Poakcesy.jny Program Wsparcia obszarów Wiejskich _ 10 '126"74 z'ł,

dotacje ceiowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkórł'europejskiclr na

realizację proglamu operacyjnego Kapitał Ludzki 146.521,53 zł,

dotacja z Powiatu Kozienickiego na realizację zadania inrł'estycyjnego "l'ermomodernizatj a

Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole -300.000 zł

clotao.ia z Powiatu kozienickiego na realizację akc.|i ekologicznych w placórł'kach oświatrlw.vch

na terenie gminy -3.799,98zł,

dotircja z Funduszu ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazolvieckiego na

modernizacię drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscorł'ości
Sławczyn 40.000 zł

darowizna od Nadleśnictrł'a Kozienice - 650'00 zł

Plan i realizacja dochodów budżetorł'ych Za 201 0 roku

Dzial Rozdzial wykonanie izacreal
It

,rozclzialu ,



Dochod1 z najmu i dzierżarł1
skladnikórr maiątkorł1 eh
Skarbu Państwa' jednostek
samorządu ter1.torialnego lub
innych j ednostek t ali czany ch JOO ti {,) n1800.00
do sektora finansórv
publiczn.vch oraz innych
umów o podobnym
charakterze

Dotacje celowc otrzymane z
budzetu państlr'a na realizację
zadań hieŻący ch Z Zak'rL'su

2010 administracji rządowej oraz
innych zadań zleconyclr
gminic (związkom gnrin)
,ustawami

0690 z róŻnyclr opłat

0830

]R] ]qi ńi j l)ll r}{)

0.00 .I i r0

0750

6260

282 298.00

z usług 166 000.00 175 t0-5,745tt to
0920 Pozostałe odsetki

Dotacje otrzymane z
1'unduszy celowych na
finansowanie lub
dot'inansowanie kosztów
realizacji inwestycji i

40 000,00

'zakupórł, inwestycyjnych
jednostek sektora fi nansórł'

ublicznvch

700,00 998'5] l42.Ó5

40 000.00 i00"00

200 000.00 200 000"00 100.00

0.00 0.00

52"80

2030

Dotacje celowe olrzymane z
budŹetu państwa na realizację
własnych zadari bieŻąc;lch
gnin (związków gmin)

Wpływy z opłat z.a zarząd"
0410 e i rrżr'tkorr,anieużytkorvanie i 9"00



Dochody z najmu i dzierŻawy
składników majątkowych
Skarbu Pailstwa. jednostek
samorządu tcrytorialnego lrrb
innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów
publicznych oraz innych
unrów o podobnym
charakterze

20 000,00 )0 561.44 1(il.fi I

109.5:Wpływy z usług

ozos1ałe odsetki

\ł'am l

publicznl'ch oraz innych
umów o podobrrym
charakterze

s2.94 _ś2.94

8e4,qg

100"00

19 597.0s

36 75ó'00

4 500.00

3ó 75b.Otl ]{)0.0i)

7 r.r56.81 116^82

; '083!) 
_lVPływy z usług

\\ plr lł y '/c spr'/eJaŻ)UÓ'" .kłl,lnik,lrł maiat(orł r ch

'' ł'
\\ plr lł y '/c spr'/eJaŻ)0iJ/0 . i""'" skłcdnikólł majątkorł 1ch

t)Qln Pnznqtałeodsetki

100 000.00

0.(x)

6 500.8ó 10l.{]1

-l 100.00 -1.iC

6 379,00

0920 Pozostałe odsetkt

(,rr /vmJnc rpadki zapisr
AoAĄ ,-lqłnvriznrl rrl nnstnr-i 0.000960 darowiznY w Postaci

plen1ężneJ

nnrn *ń'r*, lróŻn)ch
"''" Jochodólł

0870 . i". .; .-- -" :-.-" """' " skłcdnikólł majątkow1ch
()()2U Pozostałe odse Lk i

(Jtru vmlnc {paLlkr 7ap15}

:o.oo

i Ż3!.).2!

l

17).96nnrn WPł)*} l róŻn)ch
"''" Jochodólł
l7l U Wpł1 rł r z t1 tułtr pottlocr

fi nansolł'ej udzie1anej między
jednostkami Samorządu
teryiol'ialnego na

0.00

3 800,00 -t 7q9.98 ii)0.0()



2010

e celowe otrzymane z
państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu
administracji rządowe1 oraz
innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin)
ustawami

Dotacj e celowe otrzYmane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieŻącyc1t z zakresu

inistracji rządowej oraz
irnych zadań zleconych
gminie (związkom gmin)
ustawami

100,0015 516.00 15 516,

711.00
i

l

14 665.00 14 395.00 e8.16

2010 Dotacje celowe orrzymane z 16 707,00t 73.91

państwa na realizację

i

zadaibieŻący ch z zakręsu

tacje celowe otrzymane z
państwa na realizację

zadan bieŻących z zal<resu

administracj i rządow ej or az
irrnych zadań zleconych

inie (związkom gmin)

oraz

Ż2 606'



r0350

0320

ych Zadań Zlęconych
inie (związkom gmin)
waml

Dotacje celowe olrzymane z
budŻetu państwa na realizację
własnych zadań bieŻących

ow gmr

Podatek od działalności
gospodarczej osób
ltzy czny d^l, opłacany w
lomie karty podatk

Podatek od nieruchomości

126 278,00

7 000,00

123 617,93

7 526.00 107.5 I

97.89

03 10 Ł{qtgt oa 1ięrqgĘnlglg1 - ś! 914'00, 6}]}]8,1? a7j5 j]

1 400,00 1 294.00', 92,43

l l00.00 lj7l.0U l-'4.Ó_ł

100"00 0.1)0 o.otr

Podatek rolny

1 I 1.55

i0Ł50
q7 ) śPodatek leśn1'



Podatek od środków
0340

0360

0500

:0910

Podatek od spadków i
darowizn
Podatek od czynności

ilnoprawnych
z róŻnych opłat

Odsetki od nieterminowych
wpłat z t1.tułu podatków i

Wpływy z opłat za
zezwolenia na sprzeda:Ż

alkoholu

ek dochodowy od osób
cznych

Podatek dochodowy od osób

4 000,00

z opłaty skarbow l2 000,00 10 130,

44 000, 19',739.22

863 056.00 845 2tl .OO 97.94

32 100,00r

2 965 Ż42,

2291 100,00 100,00

99.1 7

84,42rl

o^ : )

z różnych opłat



Dotacje celowe otłzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieŹących

in (związków gmin

Wpływy z t1tułu pomocy
fi nansowej udzie1anej między

dofi nansowanie własnych
zadań inwestycyj nych i

w inwestycyjnych

32 000.00Wpłynuy z róŻlych opłat

Pozostałe odsetki

72 146.35Wpły*y z róźmych opłat

ozostałe odsetki

Wpb*y z róinych
dochodów

0960
Otrzymane spadki zapisy
darowizny w postaci

Wpły*y z róŻnych opłat

celowe w ramach
w finansowanych z

udziałem środków
europejskich oraz środków o
których mowa w art.5 ust.1

3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
wy, lub płatności w

budzetu środków
skich

Dotacje celowe w ramach
w finansowanych z

iałem środków
j skich oraz środków o

rych mowa w art.5 ust.1

3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

, lub płatności w
ramach budżetu środków

ó50'

6 000,

300 000, 300 000

33 036, 1(t3,24',

63,47 63,4

0,00 )n1 qi

41,701,

l

i

7 35q.00 Ó 98q.ó7' q4.98

I

lliskich



1616,31

Dotacje celorłe oI17\ mane /
budŻetu panstwa na realizację
zadan bieŻąc;ch z zakrcsu

20i0 adminisrracji rządorłej oraz l j43 3l0.00
in nych zadań zleconyc h

gminie 1zrł iąkom gmin l

ustawaml I I

Dochodl iednostek

looso l"pły*y z róznych opłaI l
Dotacje celorłe oI17} mane /
budŻet u panstr.la na realizację

0,00 8.80
I

34i:r10.00 100. 00

'
l-.ruullully JguuubL(,l(
samorządu terylorialnego

zjoo'1]ą'u]'!:r:u],^.::xrudun, 5000.00

samorządu terytorialne go

7\\ląlalle 7 re.allzac)ą 7aoan Z 
5 000.00

zak resu adm in ist raci i
A 

'iA 
Q] 1]ś ]l

100.00

zleconych ustawam i

Wpłi w1 7e 7\Ąrorów dotacji
oraz plalności. rł t) m
\ĄrykorZ} stanych l iezgoclnie z
przeznaczeniem tub

:oro rykoll):lil)1!',..-^ rsro.oo

l Z.lNr ęsll .iurlllll.uąY'r

rządowej oraz innych zadań

em lub

iem procedur, o
órvch moł'a w afi. 184

ustaw1,, pobranych
nienaleŻnie lub w narlmiernej
!Ę'sokości

Dotacje r:elowe otrzymanę z i 3 038,0t)

1 530.00

budżetu państw_a na realizację'
zadań bieŻących z zakresu

2 943,14 96.90



Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gnrin (związków

Dotacje ce1owe otrzymanę z
państwa na realizację

ych zadań bieŻących
związków gmin

Dotacje celowe otrzymane z l

budżetu,pańsrwa na realizację 
58 730,

własnych zadań bieżący ch

Dotacje celowe otrzymane z
budŻetu państwa na realizac1ę
zadar bieŻący ch z zabesu

inistraci i rządowei oraz
ych zadai zleconych

gminie (zwiąkom gmin)
ustawami

2030

2010

linnych zadań zleconych
gminie (zwią,zkom gmin)
ustawami

tacje celowe ottzymane z
udżetu pańStwa n a rea|izac1ę

zadańbteŻących
in (zwiąków gmin)

Dotacj e celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieŻących z zakrestl

6 644,81

84 974,41 99,97

73 800,00 73 800.00 100.00

58 710" 100,00

s3 000.00 100,00

12010
l

i

i
I

10



bieżące real izoll' ane pt ZcZ

.tmilrę ntr pocistarł ie
porozumień z organami

,ądryin5tracj ! rząclorvej

l)oracie celor.r e otrz)mane z
budŻetu państrva na realizację
własn1'ch zadań bieżących

in (związkórv gmin)

71 000.rJ020it)

20-10

0690

0830

7:1 0i)0"'10 l0rl.r)i)

87 85i;.78 tt8.ll89 348.7i

,eyryp9i1klch
Dotacje celowe w' ramach
programów filransorvan'vch z
udziałem środkórv
europej skich oraz środków o
ktirr.v.'ch mowa rv art.5 ust.1
pkt3orazust.3pkt5i6
u'1"1'y. 1ub płatrrości lv
ramaclr bridzetu środków
europelskich

Dotacje celolł'e ollz',/lrralne Z

hud lett l ].ań5l\\il lili l'ealizr.j1
rł1asn1'clr zadań biczący'ch

in (zq iązków' gmin)

Wpł-vu';' z rćŻlr1'ch opłai

]l ń.' . ()-.i .)R i;4 130.Ż1

100 906.00

0"0i1

99 6ii{r,0Lr 98,17

73 9.:t(;

i 7 500.'Jt) ,19 :{ l:i.rii)

11

Dotac.ie ceiowe rł t'anlaci'l
programórł' finansolr ani'ch ;ł

udziałem środkórł'
europejskich oraz środkólv o

2007 któr,vch mou'a-ń ań.5 ust.1
pkt J oraz u't. '1 pkr 5 ió
usla\\ \. tuo ptalnosc: \\

ramach bucizeiu środków



23 105,00 100,00

4 319.44

8 .11 9.09 1 00.29

Wpływ,v ze zrł'rotów dotacj i
oraz płatności. w tym
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub
wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o
których morł'a lv art. i 84
ustarvl, pobranych
nienaieŹnie lub rr' nadmiernej
lł1sokości

Dotacj c celowe rł ramach
ów finansow'anych z

ęm środkólv
europejskich oraz środków il
któryclr nrowa rv a]1.5 ust' 1

kt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
wy. lub płatności w

ramach budŻetu środków'
europejskich
.Dotacje celowe lł, ramaclr
programórv finansowanych z
udzialem środLórł
europeisL ich oraz sroJlórr o

2U0a ę15r'a1l mo!\a \\ arl.5 ust. l

pkt3orazust.rpkt5i6
usta rr l. lub platll,lści rł
ramach budŻetu środkórł'
eur'.rpeiskich

ó 307.00 100.00

i 113.00 100.00

2910 2 705,00 100.00

r I 13.00

Razem 71360 9Ż2,62 11 24' 375'28 98'95

12



Plan i reaiizacja dolacji na z.adania zleeone za okres 201()r

Dział lłozdział Falagraf

20i0

201 0

201 i,r

wr_szczególnienie

I)otacje ceiowe atrz'" mal1e 7,

budzetu palislrva na realizacj ę
zadatl bieŻącycli z zakresu
administracj i rządor'vej oraz
innych zadań ziccoll'vclr gnrinie
( zrviązkon-r grnin) tistawarrri

Dotacjc celowe otzynlane z
budżetu paristwa na realizację
zadań bieżąc.vch z zakresu
administracji rza3iorvej oraz
innych zadati zleconl'ch gtninie
( zr,viązkon'r gmin) ustar.vami

Ilotacje celowe otrzymane z
huJżęlu panst rł a nil r(3Ii,/3Cię

zac1ari bicŹąc1'ch z zakresit
admin istraci i t-ządorvej ot:Lz

ilnl ch zu.]ap 71ę;t;r,' gh ;n1ilrie
(związkom gmin) ustarvami

Dotac jc ceiorł'e otizJ'mane Z

buclzeiu państrva na realizację
zadari bieŻąc1 ch z zakresu
admirristrac.j i rządtlwej oraz
irr n; ch zaJun zleuol,re h gnl in i,.

lvykonanic ,!r
rcaiizacj i

]q)]ci/-ś l/i{lill!

]j{r.ll"'ló"ili] ")ir.{ji)

'-: 
-it^tLrl r,)1,;|!

282.298.0t)

36 75ó.0{i

15.516.i)0

I (iii i)\lIi 1 00

( związkorn gmin) ustawan-ri

2010

13



Dotacje celowe otrzymane z
budŻefu państwa na realizację
zadań bieŻących z zakresu
administracji rządowej oraz
irrnych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

I)otacje eelowe ottzymanę z
budŹetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracj i rządowej oraz
innyclr zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

Dotacje celo''le ottz\ mane z
budŻetu państwa na realizację
zadań bleŻących z zakresu
adminislracj i rządowe1 otaz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

Dotac je celowe otrzymane z
budŻetu państwa na realizacię 

,

14 665,00 14,395,00 98.16

1ó'707.00

1 343 310,00 l 343 3 10.00 i00,00

20l0 zadeń bieŻacr'ch z zakresu
adm inistracj i rządorł ej oraz
inn1 ch zadań zlecon;ch gminic

1.1

3 038,00 2 943,i1 96.1),:



20r0

(związkom gtnin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane 7.

budŻetu państrł'a na realizację
zadań biezących z zakresu
adrninistrac ji rządowe.i oraz
innych zadań zleconych gminle
(związkom gmin) ustai.vami

Dotacj e celow'e otrzymane z
budŻetu państwa na realizację

100.00

i3 000.()i) 100.0i)

s3 000.00

33 000
zedań bicŻecr cl'r z za',.rc:tt

)\) |]
3dmlnlslrac'1 r,/ąc]O\Ą L'l Ural
inn1'cłl zadań zlecorrych gnrinie

izrł iązkom u ln in.1 usteu am i

CZESC OPISOWADOCHODOW

W dziale 010 "ROLNICTwo [ ŁowlEcTwo'' osiągnięto rvpływy 28Ż.19:.4c zl .ta
slanon'i 99"899zó fealizacii planu rocznego.
Na rł'liv kwotę składają się:
_ rr'płat.v 7'a dzierŻawę terenów łorł'ieckich - 499 

^7 
5 z,ł

' dotacja celorł'a budŻetu pańStwa na lealizac.ię zadań bież'ąc.vch :z zakresu adrninistrlc'ji
fządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z ptzeznaczeniem na z.wroi roinikołl
podatkLi akc.vzowego Zawaltego M'cenie oleju napędowe go- 282.295-65 z-Ł '

W dziale 400 "WYTWARZ'ĄNIE I ZAOPATRZENIE w ENEIłGIĘ ELEKTRYCZN'Ą
GAZ I WoDĘ''-osiągnięto clochody w kr,vocie- |76.143,03zl ' co stanowi 106,02 o'i'

realizac|i planu rocznego- są to wpłat-v- z tytułu sprzedaż1- lvody z rł'odociągóir' r'i'ie.isLich_

15



l75'53'1"30 zł ' odsetki od nieterminorł'1'ch rvpłat-998.5 3 zł.. rvpĘrł 1' z t1'tułrr kosziólr'
upolnnienia -Żli,20 z.l.

W okresie sprawozdawczym wysłano 156 rvezrł'ań do zapłaiy do zalegających płalniktirr.

W tlziate ó00'' TRANSPOR.T I ŁĄCZNOśĆ'' uzvskano dochodr'rr: k11lgcig 24|r.l)l)t) ł.t

ti. 100% realizacji pianu rocznego.
Na r.r'/rr,kr.votę skłaclają się :

-dotacja z Funduszu Ochron-v Gruntórł' Roln1'ch Woj elł'ództlva Mazor'i'ieckiego na
nrodernizację drogi dojazdorł'ej do gruntórł roin-vch i gospodarstr.r' w miejscorvości
Słarł'cz1,n,l0'000 zł
clotacja celowa z budŹetu paristrva na rcalizację r.vłasn1'ch zadań bież'ący ch z

przeznaczenient na rca1izac.je z'adania związanego z usurł'aniem skuiktirr' kięsk
Źyrviołorvych _relnont drogi gminnej lv I'odrrrieściu -200'000zł

W dziale 700 "cosPoDARKA MIESZIiĄNtowA " osiągnięto łiochocl1'r.r'
kwocie40.264.23 z! tj.105,95 Vo realizacit planu rocznego.
Uz1'skane dochocly poohodzą 7' Czynszow najrlru lokali stanowiącyclr micnie komuIralne
gmin1, oraz opłat z'a dostarczaną energię cieplną wyvi óz nieczystości- 40. i 58.a9;lł . odsełek
o<l nieterrn illorvych i zwrotu kosztól,l lvczwań do zapłatv r'rpłat l05.74 zł .
Sian zaiegiości rra 3l. i2.20 i 0 z t,vtułu czi'nszórv 1a'ynirisł Ż.Ż'11.14z1a 7 tytułll dłsia\l
errergii cieplnc.j i rv1rvozu nieczystości 44I 

"46 
z'L

W okresie spralłozdawczyn rvysłano do zaiegających najemców j7rl'ezir'ań dil zlpłut3.

W dziale 750" ADMINISTR.ACJA PUBLICZNA" osiąnięto dochody lv kwocie
294. i -{.].Ó(') z't z'ł ,co stanor.ł'i l6.68% realizacji planu rocznego'
Na rt tr Jrrch,rdl sklrrlria si9:

- clotacja celolr,a z budzetu państwa na reaiizacje z'adai z' zakresu ał-lminisiracii izącili'',: j'

LISC] e-widenc.ja ludnoŚci/ -36.156 z.Il1a0 '00ol'o realizacjipianu roczncgoi'
_ dtltacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rzac'itllł;.j
_ /przygotor.vanie i przeprowadzenie spisu rolnegoi- 15.516 zł
- tiochody z najmu składników' majątkorvych ' -/ 

'956.83 złl"

- rit;chod1' ze sprzedaŻy składnikólv rn aj ątkor'v-'-ch 'Jziałki zabudclwane.j bud-v"ni.ienl

mieszk:rlnym lv Ciniervoszowię na rzecz dotychczasov'ych na|e mcrirvis prz x.'laŻ r;ilititllt _

3 ' ł 0l.-l zł oraz nal iczone ocisetki 20.G zł.
- dochod1' z uzysltanego przez gminę spadku * 2.Ż3a.2I z)

dochody z wynajnrtr aulobusu- 6.500.86 złi
opłata za rviecz'v_ste uzytkolvanie gruntów 9 zł
upłyrvy z Poi'viatowego Urzędu Pracy w Kozienicach z t1'tułu częścicxvego zwr'otu

ponie sion1'ch rr1'iiatkólr, przez gminę n.i Zatrudnienie osób rł rainach robóf p]-lhliczll} lh
i prac inlerri'ency jnyoh - 218.081,76 zł.

- środki z Sądu Re.jonorvego w Kozie icach 172.96 li
Niskie ił1'konanie planu dochodów sporł,odowane zostałcl przesunięcien lerllir'u sprzedirz}'

nieruchomości stanclwiących mienie gnrinne na 2011r.
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W dziale 751"URZĘDY NACZELNYCH oRGANÓw WŁADZY PAŃsTWowEJ
K0NTROI-I I OCHRONYPR-ĄWA ORAZ SĄDowNICTWA'' osiągrrięto tiochildv rl
krvoeie 3 1 .8l5zł , ccl stanor'vi 83'76% realizacji planurocznego.
Na lv/n' krvotę składa.ją się dotacje na realizację Zadań Zleconych z zakresu adminis1r'ac'ii
rządorvej z' przeznaczeniem na:
_"pror.vat1zctric i aktualizację stałego rejestru vyborcórł'713 złl100,aa/o realizacji planu
rocznego/
- prz1"gotor'r, anic i przeprowadzenic rv5'borórv Prezydenta Rzeczypospolitej Polski"-j - i.i.395
zł /98.1ó9'ó realizacji planu/.
Przygotorvanie i przeprorł'adzenie r.vyborórv do rad-v gminy. rady polł'ialu i sejniku

w'ojeu'ćidzkiego clraz rvyborólv r.vójta gminy- I6.701zł-73,9Ioń realizacji planu rtłcznrgo'

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWo PUBLICZN$' l oCtrlRoNA
PI{zflClWPoŻłRowł osiągnięto doohody r'v kr.vocie 123'61'7,95,:ł ii.97.8q 9ó reali;:ał:ii
planu l'tlcztrego. .iest to Dotac.ia celorł'a otrz-vmana z budzetu państ\\'a na reaiizację rłłlsl1'cl-r
zadań bieŹących gmin (związków gnin) z przeznaczentent na usuwanie skutkólv i<lęsk

ż'vrviołolvych.

W dziaie 756 "DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH,OD OSOB FIZYCZNVCH I O!)
INNYCFI ,IEDNOSTEK NIE PoSIADAJĄCYCH oSotsoWOŚCI PRAWF{EJ ORAZ
WYDATKt ZWIĄZANE z ICH PoBoREM''-osiągnięto dtlchod-r lv krvocic
2.1'/1 .62l,15 zł zł.co stanowi 98.86% realizacji p1anu locznegc.
Poniższa tabela obrazuje głórvne dochod'v u'r rr' działu.

LP Naxwa podatku Plan po
zmiunuclr

w;kunanił Ółn:ulizucji

I:l
Podatek rolny 371.400

ii
Fo{atek ocl nieruchomtści ] ]!i:034,
Pod1tek leśny , 20.100 19.849,13 9S,?5

_18,t'25,ł,$5 103'.ł(i

7lq 1l ? ś1 99,5ii

l'odatek od środków transportoąvch 39.000 39.214'90

5. Pr:elatck otl działalności gospodarczej osób 7.000 7..52ó'00
!:-. ^._. ^L ^^l^^..-. .' l;_-:^ lżryh

3. l-aGa[cK {)('l uzlalalnUscl gUsIlUuaI'cZęJ USUU /.Uvt'

fizrcznrch oplacanr n lormie kartl

, ,nodalkowcj ,

6. Podatek od spadków i darowizn t5.000 6.Ż89.0U

'7 " Wp|ywy z opłaĘ skarbov'ej 12.000 1t}.130'7 " Wp|ywy z opłaĘ skarbov ej i 12.000 1t}.130

8. !'rldatek od cą'nności cywilno -prawn;'ch "ł1.000 '1i.399'0{}

g' Podatek rlochot{orły 895.15ó 877'57ti'38

10. Wpływy z orlsetek za zwlokę r 4.1001 90ó'ó6

RĄZEM ŻJ5T19o 2.136.456,93

Z zestar.vienia u'ynika"że planv dochodóW Zostały wykonane rł ponad i 0t}% li

l {h},55

r 87,5I

1L,97

!ł'łl
188,97

9li.r)-."'

22,11

99,01
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podatku ro!n-vin.podatku od środków transportorł'ych,podatku od działainości 5:ospoe1arczej
osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkolvej. podatku ori czynności cyu'ilno-
prarvnych natomiast rozbiezności rł,ystąpiły w podatku od spadkórv i daror'r'izn.oplacie
skarborł'e-i i podatku dochodo'rłym .

NaleŹrrclŚci Z t}''tułu podatktr od spadków i darowizn rcalizor.vane są plvev' lJlzęd-v Skarbolve
i grnina nie tna na ich realizację wpływu.
W tym dziale uzyskano rórvnieŹ rvpływy' z opłat za zezrvolenia na sprzedaŹ napoj ti*
alkoholoq'r'ch ."v kwocie 39.739,22 zł zł . co stanorvi 90,32% realizacji planu roczncgo i

wpływy z tytułu wpłat za poniesione koszt'v upornnień 1.425,60 zt

Na koniec okresu sprawozdarł'czego stan zaległości Z t}tułu poszczególrr1'olr podatkrirv
kształtuj g się następująco:
l/ z lvtu]u podatku od działalności gcspodarozej osób fizycznych opłacan1'l.l' fbnnie kart..
pociatkowc.j 3 ."7IŻ zł

2| z tyIułu poda-tku od nieruchomości - 10 i.l 53,28 zł
z ty,tuhr podatku rolnego - 74.549,06 il,"

z Lytułu podatku leśnego - 7.l09,86 z,ł'

Ntr za1egając'vch podatnikÓw podatkrr od nieruchomości .podatku rolnegtl.podatku lcśnego
wystawiono w okresie sprarvozdarvczym 687 szt. uporrrnień i69 szt" tr'tirłólr'
wykonawczych na k\ł'otę l9.5 i 3' 10zł

3l'z lyl-y1|,j podatku od środkólv transporlowych -888,,{0zł
Na zalega.jąc;,'ch podatników rv tego podatku lł'ystawiono 21 upomnień i 1 t;_tuł

rvykonarłcz;i na kr.votę 632 zł'

4l z' tyttńu pcrdatku od spadkór.v i darow'izn -470

Wvkonanie zobowiązań pieniężnyeh za }alt r przedstawia poniższe zestarvienie

wpĘwów rv rozbiciu na poszczególne mie.iscowości

Lp
^-{r:)pfi 

sołectwa Przypb
2010+
saldts

Orlpisy
umorzeni

ft

Wpła7'^ w 2010 Zaleglości ,\'adp 9ó

ktĘ' rłtlłi
1łtcj i

I Bolek

2 Bclguszówka

zaIegłości I

]6ri 13r!7 12+.2t1I 84

7.)::5'24 jó"Oi) 14

7.110.34 Ć''?.00 9()

98.700,53 4.099.00 78.112,14

2e.607,24 48s,00 4121100
67.918.i0 i.089.00 ;e. /5 l.lb3 Gll icu oszórł'
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Lp Nałpa sołectwu
/ws i/

Przypis
2010+
saldo

xaIegłości

Odpisy
umorzeni

a

Wpłaty w 2010 Nadp %

łotl' renii
xacji

Q.t4 Kociołek 5.63 9.00 5 2q.00 935.00 1 l.0r)

32s.00,

l.1'ł3'00

-1. 57.1 I .l-jl r.'l

Ż'076'07 l;]ri ['{l

4.055,77 80.',J0 821Ż5'00

1.644.33

16.758,77

10 Pod-i"ś.i. ' 1, o!?.'! i.1tr{0 6]74'20 1 tt92.ó0 19"0ll 81

l l l{cgóv' Star) 5]']10.09 2.90 i.r]0 45'528.0U -ł q8 j.0q _''Ul) C '

l] Rcul,\V NoW\ ]7.ollł.70 ]b].00 2l'82q.40 J:]8.4U -.lr' f.!
irl' i li
1] Samćlw 55-l28.i5 2.100'00 'ł6.693.98' 6'4ą1.ŻŻ 10?.(]_) 8s.r i

8 Mieścisko 7.156,50 - 1 '405 'Ż0 60'00 5 1.3() i 00

Q i)j,'l''orł 'ł].]Ó5.]0 ]'U7l.00 .15.7')8.7] j'-łl4.58 i9'0tl l'll

10 Podmieście 11.052.80 2.405.00 6'774'20 1.tt92.ó0 19"0ll 81

lj Samtirł 55'l28.i5 2.100'00 'ł6.693.98 6'4ą1.ŻŻ 10?.05 8s
ii

14 liłair'cz1n ]5.288.06 8l7.00 21.655,7Ż 2.826,44 11.]() 89.ii0
aa;^15 \\/ólka Ó.423,00 - 5'620,35 364,80 Ó2. i 5 ElJ

Bac ha;i>La
I l

1ó l\rysokie Kob 36.59j.]0 594.00 )3'427.60 2.604.60 3_,l.0() 93
'' r I I -- _ -.,....

oGoŁEM ó3ó.062,82 23'445,12 519"677,8Ż 93.6q9]1

Skutki obniżcnia góm'vch stawek podatkow1'ch za okres sprawozdalvczy ro'yniosł1'

47 .557 -97 zł .
Skutki stosowanych Zwolnień podatko\Ą'ych za okre S sprarvozdarvcz1' o,v't'niosłl'

62"1 ,18'86;ł'ł
Skutki z 1!1ułu umolzeń należności podatkow}'ch \,v Ok'resic sprawozde\lcz\'lll wl''lliosl!
48 450.6 ," z1rł t-vm i.449,97 z tytufu umorzenia odsetek od nieterrrrinorł'ych r'''płat

na]eżności podatko\Ą'ych.

W dziale 758 "RÓZNE RoZLICZENIA'' uzyskano dochody rr'krvocie 5.]13.]2].8,1li.

cc stanor'v i 100,00 9/ó realiza:]i planu rocznego .

Na w/rł kivotę składają się pfzede Wszystkim:
-część ośrł'iatowa subwenc.ji ogólne.j 2.965.242,00,00z'ł _ 100,00% reaiizacii pianu

rocznogo.
_częsć .,r'vró'.vtlawcza subwenci i - 2.29 1 . 1 00,00_ 1 00,00/ó realizac1i planu i:cczriego.

-część rorł nov'ażąca subwencji ogóinej -,3 1.0ó1,00 zł - 
'00.00%o 

realizacji pl:tnu roczncgo.

1ó l\rysokie Kob 36.59j.]0 594.00 )3.427.60 2 !]94.60 _]_].{)() 9.i
''rIr
11 /clcsic .l4.a57.s4 l.00l.00 ]]'5 l6.24 50q.40 Ótł'sl) o()

lB /.lrrnk.'rą 1l.7c)0 20 7Ó.ł.00 ll.U]0'00 o..''t - lłt'j

19 Zw'ola 68.217.A6 2.134,1'2 14.i58,21 T.g::4.73 li].0i) 6rt
.i)
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Pozostała li.wota <lor:hodów Ż5.924,81zl l99,|7% realizacji pianu rocznegoi to cclchotly ;'

oprocento\.\'a}l i a środków p i en iężnych na rachunkach bankorł''"-ch .

W clziale 801 "oŚwlATA I wYCrio\1,ANIE'' osiągnięto dochod'r rł'krvocie
45!].825.58zł oo stilllo\'vi 98.45% realizac.ii pianu rocznego'
Na wirv dochody siiładaią się:
_ ivpłat1' rodziców i Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej za obiad.v

- 7Ż'6a5,28 zł,
rvpłatv rodzicór.v za przedszkole 33.036'90zł,
odsctki od nieterminorvych rvpłat za obiady i przedszkoie - 105.05
łlarorvizna od Nadleśnictrr'a Kozienice iI'ZU- 650'00 zł'
v''pł1'v"; ;,_ róŻnych dochodórv 830'5zl;łł

'- dotacia ceiolr'a rv ramach programórł' f'inansor'r,anych z udziałcn śr'oclkó'''l'eur't''peisioiclr
na realizację programu operacyjnego Kapitał l,udzki przez Pul>Łicztrą Szkr.lłę
Podstawolvą iv \ł';'' sokim Kole_ 46.597.81 zł.

- pomoc tlnansowa od Powiatu Kozienickiego r'v krvocic -300.000 zł na';łłi\iza'ł\ę
z'adanla ternromodenizacji bud3'n(u Publiczne.j SzkoĘ' Pot1stav''cllvr' j rr'_$l'sirkiril Kr;le

W dziale B52 "PoMoC sPoŁEczN,Ą''osiągnięto wpływy w krvocie 1'823.827 75z}"co

stanorvi 10C.34% realizacji planu rocznego.
Na lviw kwotę składaią się:
1i odplatność członltćlrł' rodzin-v za umieszczenie osob1,' i'ł Dotnu Pomocy Spoh:;zll..i '

4.(t16,3'i zl

2lprzekaz.ane przez komornika środki Z tytułu za|iczsk alimeniacfin'vclr_ i z'

iitnduszu alirnentac1'jneg o - 6.256'92zł,

3,1 zrł'rot nicnaleznie pobranego zasiłku pielęgnac)'jnego 1.530 zł

4iciochcld;v riz-v'skane z tytułu odpłatności za irsługi opickuńcze ti ostib sałrotl1 :1: : rr

rodzinach - I 0.885.9621.

5idotacje celowe Z burlzetu państwa na Zadania zlecone I.432.253,74 ł'ł z, prz'tznałz. ni rl,

na:

i.',1,'piar'l' i obsługę śrviadczeri rodzinnvch i i.rnduszii alimentaci'irrcg U- \ .-!,+:j -'i ii') ii'
j 00% rcalizacj i planu rocznego/
opłat;,, skłaclek na ubezpicczenie zdrowotne- 2 '913 '7 

4z'Ł,196^900ń reaiizacji i_:1anu

rccznego,'od świadczeniobiorctiw niektór1''ch ślviadczeń rodzinrl;' cir .

' zasiłki celo'*'e dla rodzin poszkodorł'anych podczas powodzi_ 53.000 złi l '-10'00%
rtalizłrcj i planti rocznegol

l'i1.płaty' zas!łkórv dla rolników za zalane grutltv roine podczas poli'odzi-_-ł _3 '()i)| lz! it'{j'.i'
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rcalr,/aej i planu r(lczneBo

ó/dotacje celolve z budżetu państlva na realizację własnvch zada'ń bteŻących Ż98.!49 'Ż2li r.
przeznaczeniem na:

vl1''płat1' Zasiłków okresow1_'ch-84 .9] 4,41 zł.l99 "97o,.'o realizacji pianu rocznegrl''

wypłat-y ŻasiłkóW staĘ'ch 73. B00 z'ł-i1a0'a0% r€aiizacji planu rocznegc/
_ opłat1' składek na ubezpieczenie zdrowotne od śrviadczeniobiorców zasiłkólv sLał1'ch

ó. ó44. 8 1 z'Ł l 9 9.29oń r caIizacji pl anu rocznego/
-- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne_j oraz r.lypłat1' coniesięczilcgt'

dodatk,-t do lvynagrodzelria pracolvniko;n socjalnyrn zatrudnion1'n v' 0śl".ldkrr Polnc,c.r'

Społecznej 5 8.730zł.l i 00.00"ń rea|izacji planu rocznego/

doz1lrvianie rtcznió'o-l rł :izkołaclr r'r ramacl't progranu ''posiłek dla piltrzebl_iąci"ch""
74.000 złl i 00'009/o reaiizacii planu/

7icioiacja rra reaiizaoję zadań bieżących na podstarvie porozunicń z_ organzrir'ii ariministr.rejl
rza.r1olr,e.j- Poakces;'ln-v Progranr Wsparcia obszarórv Wiejskich ''7a i76"71tii ] {.}i}.()()')ł, '

rcalizat: j i pianu r-oc;znego/

W tym dziale występują bard zo duŻe rozbiczności pomiędz1' naleznościanri
przysługuj ąc.vmi grłinie z tytułu rvypłaconych zaliczek alimentacyj n1'cŁr i f'.irrdusl:u

aliilentac)'|ne eo a l,'1'egzckv'o.'vaną krvotą przez komornika - zaległośc tvr'nosi lli.:

3 l ' 1 2.2{-l l 0r l39 .512,69 zł. a skutecznośÓ eezekuc ji j est minirnalrra'.

W dziale 853 PoZosTAŁE DZIA'ŁANIAw ZAKRESIE POLITYKI SP(}Ł.E]CZNE'j
osiągnięto tlochod-v w kwocie_ 92.5a3,'72 zł l98J3% realizacjiplanu rocznego,' jest rlotaciil

celorł'a rv ramach programórł' flnansor,vanych z udziałenr środków eurclpejskiclr n;r

realizację programu Operac1,jncgo Kapi1ał Luc1zki przez GOPS rv Gtriervt'lszclr,'' je

W rlzia|e 854''E D U KACYJNA oPl EKA wYCHowAwcZA'' OSiągnięt() Y''ilł}'i\, }' 
"Ą

krr'ocie 99.ó6ó.00 zł .ctl stanorvi 98j7% realizacji planu rocznego- Jtst tłl '1o1ac.ja cc!l'',l'il ,':

burjzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczenttm nit

rvypłat;,, st-vpendiólv dla rrczniów szkół podstarvowych , gimnaŻjórł' i szkół Śretlnich

zarnie szkrr!ąc1lch na lerenię gmin1' oraz zakup poł1ręcznikólv dla clzieci szk(ll pc'dslall tlrn '"uh

i gilnnaz'jut-l-l zrodzin o niskich dochoriar:h .r.v tym 1.000 zł dia dz.ieci z ror.izirl c1cti<ri_,.'t-t rŁ
poiłcdzią w 20ł 0r.

W dzia|e 900 "GOSPoDARKA KoM{JNALNA I OCHRoNA Śn'crnow tsrą'
-osiągniętcl tlochody rł.klvocie _74.898,33 zł ccl stanowi 108.55% realizac.ii pianri r'łt'znego.

Są itl śrariki ttz1'skanc z i1'tułu:
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-1łpłat micszkańców gminy'za wyrvóz nieczystości stał.vch _ 3 8.315 zł
koszty upomni eiy 739'20 zł'

-iikwidac.ji rachunku Grninncgo Funduszu Ochrony Srodorł'iska i Gospodarki \Lbiini-'i ol'llz

wpłyr,y511'l l-i r r'ędtt Marszałkowski ego -3 5. 84 3' 5 3 zł

Na 3l ' 12'20l0r zaiegłości z ty1ułu odpłatności mieszkańców za rvyr'vóz niecz1'stości slał;_ch

lł'ynoszą l4.41 i '4_] zł.
l_a zaiega.iąc-vch płatnikórv w okresie sprarł'ozdawczym w1'star.viono 35Ż itpollłirienilr

W dziale 921- ""KULTURA I OCttRONA DZIEDZICTWA NARODGW EGO''
osiągnięto ivpl,vrvy z t1'1ułu zrvrotu dotacj i pcbranej w nadmieme.i rł1'sokości '' 2,'105,01

przcz B i bl iotekę Pub1iczną Grniny' Gniewoszólv.

w dzjelę9Ł6 "'Kt]LTUR'A FIZYCZNA I sPoRT"
osiągliięii_; Ńpł'yii y rv klł'ocie J '420 z!.,/l009'o realiz.acji plirnu roczneg.,i ies]t ii)|żilj.il .Ći0\Ą Źl

w ramach progr:rn-iólv 1'inansoro,'an}'ch z udziałem środkÓlł' europci si(ich fia Icajizec'ię
p!'r,913n'u ()pcrac5 inego Klpircl l udtki przcz i'ubIicznc Lrlmnaziuln rt Łlnlc',ruizotric.

Planowane wydatki brrdżetu gminy lv kwocie 12.324.'ł90' 15zł zostaĘ'
zreaiizowane w 2010r w 94,4i'/o {i. w kwłlcie l1.ó43.0 i 0,55zł.

Plan i realizację

- R.oz Para
D"'u{ .lriol graf

wydatków budżetow.vch za 2a1fu przedstawia

działu,rozdziału,paragrafu Plannazwa

porriższa tabe!a.

t)J

Wl kouanle łeirliz
'acji

6050

{r059

Wyciatki inrvestycyjne j ednostek
budŹetowy-ch

\Ą'ydatki inlvest,r'cyjnc jednostek

budŹeto

Wpłaty gmin na r7'ecz izb roinicz.vch
2żi50 'l vr r soko(e i 2U o u./-\ Skan\ ch

rł płr rł otr zpodatku rolncut'

55.+ 708,,11 .ti,l -il3. i4 !l 5{r

1 728.0A i _ś8l " i3 9ts. il)

_, 
il(}Ą.{){'! j a)(].ilir

l05.lil) lrii).r.)r.)

-..2.15 11)0.i.Ju

133 035.8i ?6.ój101

ŻŻ



8tJ0.0U 80il.trrl ltl{r.gr,

4.100 Zakup rrslrrg pozoitalr clr 7 U:0. i I I 0+R.ir ')q.og

opłata z tytułrr zakupu usług

_ł17L) rei.Lo,nr,nikac;jn.cń śo,adczon'ch ', ]sh.q) ls{).l/i' ili|].{llI-,-^,^---^i ^,,kt:^,,,-; .i-^i_ł17L) telcLorntrnikac;jnrch s'"rladczonrch rr ]sh.q) ls{).l/{ ili|].{llI
}lac.ionamej pubIiczllei sięc i

,,'l,.ln' 
' 
in, n,-itelefonicznej.

4430 RóŹne opłaty iskładki :7576:'19 27(. 760.-t.i i00.0U

Zakup nrateriałórv papiemiczych do
^--.-^.,, r-,r ^.. r : ^.:,.-,^r,^; /.^ '!^ r,n irl r'rr4140 spr'zętu dnikar'sk_iego i '.rrządzeń
!.--.---,--.^ c ^,,-,.^t-czn,r ch

(r0 i 01r.00

0.(]t) 0,

rt4 rl 8t!

ll ll.:,.i1 ) ')';.lt

6639

Dolacje celowe przekazane do
samorządu województwa na
inił,. str u jc i zakupr i:r.l cstl e;.itlc
rea1izowane na podstawie porozumicń
(Lrrnów) między jednostkami
samÓIządu tęr.Vtorj

Yv \ udtN l ( 'jU|'l lrĄ
ltl"fl ' .---...'''' i'łl.łlll

\ \ t)ar'r{)d7L-n

'\ r lla r:lodzetl ir i .r<ohorr'-.r,rli) , --::,^'"' .",0 _1urr.00
pracowników

4O4A Dodatkowe wynagrodzenie roczlte I 000-00

- 4100 jwryggrylzenle agencljno-pro111yi1e; 6 20[lr00l

4i 10 Składki na ubezpieczenia społeczlc l 5 900]0gi

,ł120 Skład\i 11a |undu_Sz T}rac1' 960'00
li1^ II..'_^.'-^.ł.'^_]- ]-_-,..'.l^'^..-' ] l)llil {.ln4i7A Wynagrodzenia bezosobo\\re 2 ii00,00

7 -. 

r.r., n 'r-i* 
,-.,.,--"r-r,*" t .. *,.."u"-l I 5 0*fr 00+]l0 Zaktlp rnirteriałów i ['yposażenia j 5 00('.00

' ':Ę6o /akup energii 75 Uuu.trrl
I

,4270 1Z.1kup 91iL1g rerygntowyg! 50U00

4j00 Zakup usług pozostał,vch 20 0q0]90

4410 PorlróŹe słrrŹburr e Ltajtllre 2:'isj.i64+ !U rooroze s{LlZDUwc lili:JUi\ę
;l4j0 l].óŻne opłat}' i składki ] 20 Jci]'00

2 6i5"lJ5 87.86
i 7s-+.R6 q-:.10

5 82i 70 ')Łi.67
ai:5.i: 81'.'1tl

ri.00 $.al!

I il ll9.ll) t:!.15

óĆi 1()4.]j 3i'l4
1).00 ("irll

1 _; l l] l '64 'i5.6ó

I 751r.82 71 ..+5

')il 4?.'i "(J,l t,"') "()
( }Jpi5r 11; zakłador^J lullJtrsz

+.++(.1 I r.147" 84 !ilrr.1;0
świaclczeń Socjajnych

4300 Zakup usłu.g pozosiał"}-ch

2i

ó l U(l,U0 lt tjlll q0. iltlt:tll)
o.qqq.oEilqqiqgl



\\ rJarli ''l' ,al'uol ir,łc.tre;jncÓUÓi' 1 ' 'lcJnostek huJzctUri r ch

SamoIZądu ter}'tolirrlnego na
doiinansorł'anie ll,łaSnych Zaclali

usług |etrlonto

1,s4 1.18.00

'-152 2ł0'00

t53 140"i)2 99"48

];.r ."+,ł. łl 9i,,.{lŚ.

"i {j{j0.{x) !;.ut)

a.ołi.rł:,l ,l:s'g$9,

44 00t).00

Ż76 7{)ł"00 ]7ń łił i iil (.]i'}.9t)

:łi ]0 Składki na ubezpieczenia społeczne 2_j0.00 0.ij'J O"tlł

łl*r' Sl.]rJl'i Irc l undttsz Prat} ll.UU 0. ]:l ' i lj

ll lU \\ r rl:tgli,dzenir bezosobortc i t;C.Uu I : 
'rl.t: ' Irr;' r'r'

421 0 ZakLrp materiałów i w1'pclszenia 7 000.00 i 054. j4 $('."1'

.] ]i)ł /:|:irp cneri.ii 5 I! jl].lj') ; : :' ' i: !'
llll /.ikuo Lttirg rr'rncnt,\\\\'-lt I , rrar.'irl ') )'r

/ł] l_;1 l Zel<rq; usług pr''został; ch ó 2i]C"(i0 j r ]'? 5 ] :i_'' 1tr

Uolatr za atlministrorvattie i czlnsze
14(i{) zer budlnki, iokale i pomicszczenia 950.00 3'19.991 99 9{)

garezo\\'e

I{iiżne opłat;, i skłaclkj

zostałvch i 7 000.00 tt 3.+5 (;0 5:.ti,l

-

i

I I ji5.5b

,a9a] Doda1k9n9rł1'tragrcdzenie roczne I45{r.00 :r il:!.()4

tt,i.00

4l -i.i0.00

3t.j.1

:)!r.8i-]

41]0 Skłac1ki la uhezpieczenia społeczne

]4120 Sxłałlki na l'ulldi;sz Prac'l'
.+2i0 lakup materiaŁi\Ą' i 

",)''posaŻe!]ia
+280 Zak1p 1sł1g z{ry.,votnych 

'

ir 300.00

i l0tr.(ri)

2 (l0(}'ł{)

i00"0rJ

9 500.0i)

6'i.lB.i.-i -ntr.li)

r lsl. 14 13"-i(i

I ;9r).1\ !ir/. i.l lJ

'ió"1.j{} ,ló.1l{;

2Ą'



Opłata z tytułu zaktrpu usłrrg

,11'^ telckonlrrnikacyjlllch śrł!adczonrch *
+J r(' 

stacionclnel publicznci sieci
telefbnicznej.i l ]E]e|b]}cz!ą:

]4410 |Podróz,9 1]uzĘ9ye Ęq19we t
odnisv na zalładowl fund u'z-ł-ł4() ' : .'
srł iadc zeń socjcln1ch

,;... S,,kole n ia prac.l''ł llik,\ił niebęJąclch
+ /llll 

tzłonkanti korpusu .lużl''r cyrrilne.i

Zakup materiałów papierniczych do

tki n.obtlrł e n icu alIczone do

]|9d19ń ]

i 000.00
I

200"004740 sprzętu drukarskiogo i urządzeń
kserosralicznvch

tf :(

0.00 0"00

\\ vdatki o>obtlrł e n icu aliczone d.l;(]]t) i' Ó0(].Il{) r l57. 'i ł- i '

i,.' ,. łl/ynagrodzenia osobc*e 861 949.00 344 862..ł7 SE,u2

ruc lrome i puhliczncj rieci
telelonicznej itclElulll(/llsl

0pła1a z i'vtułlr zakupu usług

4](l telekoillunlkac;.1nr.'h srłiadczonrch r'' ? illu 0ll \ .i-!] łl; ' l'_.'.
stacj onarnej Publicznei sieoi

telclonlcznej.
t

401 C
llr.lcor'ł niLór'

i +oło l)odaikorł'e rł'ynagrodz9łie ro9zne 63 51j,00 ó2 82i.:.2 98.91

]ll0SklaJkirllubezpieczcniaspołeczn:]-1lt){).il(}l-Ul1lji4'l7-.:
4120 ,!k|qlki ry FundĘZPr19]' - !9 !10'09 l 7 761'()7 ']0']4

Wpłat.v- na Państwor'r 1' Fundusz
4140RehabilitacjiOsób3ó000.{.j0jjil04'i)0L)].6ti

\ iepeln,.lscrlrł n5 cilN 
'9Ł91nolplawlycI4110 \ł/l nagrodzenia bezosobowe 5 000.00 3l0.00 t''?0

ą:to Zakup materiałóy Lwyp99azeni9 ó] 25].lh] '] vn6.4] 8-i.()8

'r)Ar) )"i"^"""''i' il (-ruu"0(l e 8-7'{18 \'':l'ł]óU żułup .n.'gii i ] cluu'0(l 9 8-7'{18 \ '': l

427a Zakup usług remontowych 3 000'00 8i]i}' j 1 :Żó'6'l

4280 Zakrrp usług zclrowotn-r,ch 1 -q00.00 i 595.(}0 i]9,: ]

łloo żukup urług po.oslł)cll . ?4 784.'J0 ó! j]j("''s4 q2-!!9
Ł4l\uP uJru5 L'gLve'*'; ę\' 

l

-ł j50 lukup urlug dtlsiępu clo sicci lnremcr 5 500'00 ! 4]b' l(J x0'];

UPlal] z tl ttrlu zakuPu u'lug
tclekomunikac;.inych srłiadczon)ch v l 2Ul;",l0 '(i.\i ].ii

+JÓU

l{LlŻne rlr datki nc ru ecz osób, ()2 400.00fiz-vcznych ,

)5



Podróże sfużbowe kajowe,4rq?g-.ĄąĘy9!ujoy9 ' r 1ł1!0.901 -]5 428.48l si.ó3

\p':c,@1y!!Ędk!-' ] 7000.00- 98]}.z2i29}9
odpisy na zakładowy fundusz 21 679,81 21 679.s1 100,00
świadczeń socjalnych _.Odpisl na zakladowy lundusz 21 679.g1 I I r7q.B l 100.00
śytądcąe1 so1ialny9! - i '- i + ]

Podatek od 
-nieruch-omości - . i l lo 4Ż4.00' l ló 4:4.00 l00.00

Pozostale odsetki l-00 o-ql q1.00.ffu9!19Ę;*ff '.: - [ "''o? ' ''"o'ó'1i ńol
Szkolenia pracownjków niebędących .ł 000.00 Ż 305-70' 51 .b4
członkami korpusu sluzby cpvilnej 

I9'J9nkąrn+o4!!! ,:y:ły:lry_llńl l 1*u1| "l|] '', ] 'o!:,

Zakup materiałów papiemiczych do I i

sprzętu drukarskiego i urządzeó 4 949,16: 1550'25 31'32,

kserograficznych ] -i - ,Ęslogufi"1rysL I _-i _ ' l

Zakup akcesoriów komputerowych. w l 
5 000.00 -' 725.,,4 74^5Ż

tym programów i licencji : l ,

Zakllpma!y1Ą9l']]ryP99Łerya

Składki na ubezp ięczenia społeczne

SkJadki na Fundusz Pracy 168,

4 008.95

materiałów i wyposażenia 175,00

opłata z l1'tułu zakupu usług
lekomunikacyjnych świadczonych w 315,49

stacj onarnej publicznej sieci
efonicznej.

,4410 Podróże słuzbowe kraj owe
1-

materiałów papiemiczych do
4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń 75,00

1 0 649.1 90'Ż5

1 000.00 83,33

Wydatki osobowe niezaliczone do
2 000,00 1 908.81'

Wynagrodzenia osobowe
wników

{o1! ]Łq4uBsa9]yy'lltgJ4!9n1ŁLo9z119
4l l0 iSkładki na ia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy

materiałów i wyposazenia i 900,001 122.83 38,A4

zdrowotnvch 1 300,00 1ą3'a9' sl"92

4410 Podróze służbowe krajowe

Wydatki osobowe niezaliczone do 8 473.

00.0075.

26

200,001 0"00 0.00



I'_ .'.t-?.-'' ]__]{;E]L1'a::. Jó-!l_!:.r:.'
RóŻne rł l datli na rzecz osób

J(' '(] 7 q]0'00 r Ó:{!'l)n 06'60

,llzyczn) cn
,.l11^ e]-1^l1.: '.- ..L^-_;ó^-Ańja "^n}enzne 

] ]01 t)1 191 9i l00.00191'9 I i''! "t 1"0'ut]. -ł l l0 Składki na ubezpieczenia spoleczne

1ija Składk i na Fundusz Pracy 3\) 77 ]U' l '? i uJ '0{:

4170 W1'nagroilzenia hezosobo'"re \ 1':'71 1755'7;:iiur)u

4] I0 Zakup materiałó11 iryn99ryenia ) ? 6?!,66 2 (:20'66 100"0{)

4300 Zakup usług po'ołuiy.rl lj3']l lj]''li I00'UU

{)płat1 z tytultr zakupu uslug

.'l ]ó0 telekom unikac1j nyc h śrłiadczon1ch rł 50.00 50'i]U l0{}.ill.l
ruchomei Publicznej sieci

.'l ]ó0 telekom unikac1j nyc h ś\^iadc7on}ch \Ą 50.00 50'i]U l0{}.ill.l
ruchomej Publ icznej sieci
rele lbn icznei

oplata z tyułu zakrrpu usług
telekomrrniLacvinr ch (wiaclczonvch u
opłata Z t}tułu Zakupu usług

-ł170 i:i:|:-"::i::ł,1T|^::]::i^'"n " ]0n.00 200.lj{) lUU
stac lonarnel Duolrcznel slecl

4'/ 40 sprzętu drukarskiego i urządzeń 30'00 ]{]'i)U 1(]U'U1j

, r'r".ógrun..ny"h l .

1akup akcesoriórł komputerow}ch- ił l )LA J-| ' l )Jń -ll l00 0{,

.ł3 70 teleKomunr(acy.Jl]yoll swlauozurl'yllr w 200'00 200.00 1 00.00
stacjona rnej Publicznej siec i

Lelelbniczrrej.

iąl} Podróze sluŻborłe krajorłe 48ó' l? 48ó' I7 l00'0

"o*op.out.iuŃ 
pupi"niń"ł-,,1o T

474|) sprzęiu drukarskiego i urządzeń 30'00 :]{).i)0 10U.U0

ri 872.03 100.00

000 0lto

711,00 IIIrr{) i 00.0u

1246,41 1246.41 100,00

67.83

7 i "2?,

4750 Zakup akcesoriów:
tvm programo\ł l 11

27

56,90 .19.{) j 86.2.ł



4 l 7U \t 1'nagrccizenia bezosoborł'e ] ó0 1.92

+2Ia Zakup materiałów i wyposaŻenia j 36i "07

4]ÓU 4j! !tP t]lclsji 168.00

i lil I .1)7 i{)il.(r{i

8.ł.00 5ij"0ł.J

]8Ó.7l) 'i(l,]J

.]tr"t)0 6Ó.ól

i

0.00 t.r)0

i

4300 Zakrrp ushrg pozostał1'ch l 814.]2 i 8i4.22 t(ri;.00

Opłat'v z trvtułu zakupu usług

'ł-j60 l..lekom unii:acl' jn1''ch ślł,iadczon1''ch *' 50.00 50.()(l ]()g.r.,ii
ruc homej p,J b lic./nc I src(1

telclonicrne.j

opłata z tytułu zakupu usłrrg

4]]0 teiekom unikacvjnrvch św-iadczonych w 500.00 l -1i}.{)0 30.00
siacjunarnci puhlir'zrrei siec:
relcloriic;n.1.

44i0 Podróże słuŻborve krajowe I 4!lc:Ocr

45.00

,1ran Skladki na Łundu5./ l lncrytur
Pr-,mosrorł r ch

3ó6.lÓ 81..];

V, platr lednostcl^ na Pairslrrrltrr i ili-).,(iij
lundusz celo

RjŻne rł1datki na r./eJZ USób 
]_+ ._,]ii,ąU ]j ]$.l.r;r1 Llll.-..l

fizr cznr ch':'!:::':J - a l
'łl]0 Składki na ubezpieczenia społccztre 1 |nJ.lJ0 ] i':]'ls
1l;0 \\rnlprod;enia baruioo,,',. i4 si]()'L'l} l-ł +'ix'rl0

. ,4 tu i{:lKup ullllg rcmorlLr\!) clr I 'll}':Y}l -:
.ł280 2lakup usług zdrowotnvclh 1 000.'J0 -]3.1.in ]]":

I luri {lU x c)" i"'rl i 7 l '.1300 Zakup usług pozoslał1'cil

-ł1;0 \N;nagrodzenia bezosobolvc i4 500.00 i4 '
l

' l11l0 Z1\up 1a]91iałórł'i w1'ptlsaŻenia 1?j)0,0q 1l1
i, 459.00 10-+]Ó0 l.akup energ ] ] 

]
4260 Zakup energii i3 459.001 10l

!7i] lakup utłrrg Tcm(!tllo\\\ch 5ri0.0rl j
1rRn 7'ą]<lln rr<łllo zr]rowolnvtlh 1 000.'J0 _]

' :1350 ,Zakup 19ług!9stępir qo sizuJ Internet ó1]0'00 'i25"88 70'98'+J)U 1'aKup tlsług costępil oo Slea:] lnlcrl]ęl ]J]]\].U\] i.'-''a
opłata z tytułu zaLupu uslug
tclekomunikect inrch su iadczotl) ch vi

Ji /{l l 6ł0'U0 i iu|' li] '''l''('
slJc lona rncJ PUhllcznq \leclsIac_] onafneJ puDllcznl-a.] slęcl
telelbnicznej. i i

, r')O.r
]4l U Podró:c siuŹbolłę kritjł;we , 1 a00,00 l ]28'93 94"92

Zakup mareriałórv papicmiczych citl

474a sprzę1u dr'łkarskiego i urządzeń

, 1kserogra1'iczn1'ń r

1'5,, lakup akccsorióu k.lmptlLcI'o\\)ch. \\

t;m programórr i Iiccncji

28



6 5{i0"00 ir I lS.i){l '.):: {,i

j0 50|.ł0 -i(.1 !ri.(10 .)8. i 7

421 0 lnaleriałr!w i rr. yposaŹenia

, !ri,it \\r(;111.;.i,, ,akrrlr. ir..','.,1r' rl:',
l'- 'i:'.''i.:I' ł;,l l.'i,rti' .'I

1b rlr K(,'/l\ li' si,.-frr\\.,lli 'it'.i.,'tcp ' ;

I'iu l' -ll J iUi .K i.F\'

laiup mate riałii * p'apier-nicz1'c|r do
474A r-prz.-tl-r drirkarskiego i rzeldzeii

iiseroglali czuy'ci.r

SaĘ o|7{d!I]|eł Urń li l lego

0dsetti sii S.i!no}'Zą,-j0v, } i;h papicrórł'
\Ą artości(r$'vch iub zaciągl-rięlti'cI
prze'l: j eclnostkę sanroizącil-l
tcly].orialncgo kred1tó'* i pclŻl'czek

i?_ilżlle c-''piar;' i si.lłari j''i

I i g-il.l.)0 'r '_'r il '..i1

2 ilC0.Uij

]ł 5|.;ij'il{l

-tii $ii(j.c(i

] {l00,łł
2 81i0,00

5{)ij.0(l

I {)1 1ll.{r0

I rt,i I6.1.{)(l

i 1); _ir 7r'r l::

1) rii) lr {li)

, i 7.!.i

3!r.i.,/- 1.ra.iii-ll(r:: \t' r n3;1e.i'eni: ':'' l- r:
PIJJ(l\'nllo\',

i]'ł

l"l()8

a()



. , 404q ooałkoy1'"r19gr9dzenie r1c1ne * 105 J9]]5],
i 41 i0 iśr.iaor.i na ubezpieczenia społeczne 2Ż5 7Ż1 .C0

.l
412() Składki na !-undusz Pracy 35 975.004120 Składki na !-undusz Pracy 35 975'00

4|1('i \Ęnąg19Qen]a bezosobor.ve 5 U00.l)L|

12!0 /,,a!gp mqreria]ó* 11'.lP9'ą1:]]'lu 90 100.0t] źi5 17j-]4 94'5]

.ł]40 {"|,''p 
p::::i l,.':l":,r.n lł 0U{}.U0 h { i l.i(l .]h.( i

d; dcktr czll1cll i książek
)ł Ą.'_7 :o oo _r l+z!! Za!ryg1ergi! , 28 otl0,!! ł 007' j8 q9.:j l

|,łzl9 Zakup usług renlon19w'vc! 3 000'0q 91ó-22 j0.54

-ł28U Zakup usług zdrowcltnych 1 400'00 5 i 0 00 -16''+3

4040 Dodatkowerł-vnagrodzenieroczne

4]00 |Z,,a\up usl1g qo zoslał;,c_ir ]475ł'0a ]j 8',]1.]{) g+.0r

+-l5U /okup rlslug dostępu do.icci Int.nlcl -, 8]l|.00 '}i')-'8 :'_ 
'rt':+.l5U /okup Llslug dostępu do'icci Int.nlcl -' 8]l|.00 '}i')''8 :'_ 
'rt':

{)plata Z t\'tułu zakupu usług

4j70 telekontunikacyjnych świadczonlclr lv 
7 400,00 5 28].i)] 7]".j!}

staoj onarnej.publicznej sieci
telefonicznej.IeleIonlcZnęJ.

-1-ł l 0 Porli'tlŻe słuŻbclrł'e klaiowe 5 470-00 ] !}:5 1

4-t /0 / -lrtu'rrr
sta,,j onarnej Puhlicznej sieci
telefonicznej.

_1-ł!0 PorllriŻe słuŻbclrł'e kla.jowe i | 470:0j

3 499.0i1

_ \\ l nat'rodzenia osilbu\Ą (
4r)l()

nti](]Ó\^ n lKo\\'
41 21 0,0t)

I :r! i.-l I 5.. 
') 
j

ł440 .-_.'_.'_'* l jl )4'r-L]tr !i! !ji.:l] y'''$]'
5\^ ildc/ell socjaln1 łh
lakup rl:ateriałóur papIelrlicz; ch clo

4l4O qorzettI drukli'.kit'g.l i urzadzcń j 8{0 0ll t}'}i '0 lĄ l"
k:et ul ra iicz tl r chk5eru; ra ilcT ll \ ! h

4750 /akupŃcesorIorł Lontptltcro'ł1. h. rł l8f-:.!R {J.'}U l 'll
t;m pr'og ralnórr iiiecllcj,

b050 \Ą1darki ilrlłcst1c}jlle icclnuslck j05 I)00.0l) .iuj 
+()ł.l}{) .]O.].

budŻetou r eh

- 1 lll' r' ""::':' :11':1": : '*:J':l: I : '4430 R(lzne opłaty i skłaclki 5 000,0i)
i)

Odpisy na zakładow1' fundrrsz ] j l {.JQ l]A

I 190 7i .1i.s i
l

lilSlt.Llb 'li';.:il ',r., 
-ł440 .-_.'_.'_'* l jl )4'r-L]tr !i! !ji.:l] y'''$]'

5\^ ildc/ell socjaln1 łh

\\'r.brki {\sobo$ c liiczalicznne d,'
)(r,/il

\\ł nagrodZe]l
I49;J ll li)iial3

l

40 1163.ii-{ 97.i:
pracon nlKow

]040 DodatLorł c u)naBrUdzenij r(tl:,/'le

'+110 Skladki rre ubczpieczcllia sprrle('/ni . łt lo słłaah nqubezpieczenia społeczne
l1'n al''}.,ł1.; -Ą I]}'ń.]rr.? p''.rr', ':!|20 Skladł] na I1qdusz ?nc-.ł

42 ! fj Z-akł-rp m;rteriałórł' i n;iposaŻcn]a

lakuP Potnuc i ltaukorr r ch.
],'ĄUŁ(tr^uP{Ą,l':UL)

,.l1dak r1c zn1 ch ik:iązc(
4280 Zakup usłtlg zdrowolnyclr

4300 Zakup usług pozostałych'1 :+soitt 
.7ukup u;]9g po'o{ałyiŁ

111'0 PodróŻe służboł'e krajori'e

JilJl) oJpisl rr.i zak{adrlrłr fuliJtlsz

-1 200.00

0.i)0 u.{)i-!

i!!0c
50,0t)

0 ixl ii.(.,i-l

24.iirl ,:lB"0il

ł.i)'-) 0"00

I 5 i i"-i.-r i ili.:.',,'.)

100.00

UJrr j5\ llJ Zai.łao(}\Ą} Tl
-{5U 5u ialczc ń 'ocjainr ctl
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Wydatki osobowe niezaliczone do

+tiłti D{datkgxe \Ą:)11'sr9d1en1e r9c11tt

\Ą'vdaiki osobowe niezaliczone dojU2U l1 osoDowc lllęZ'alluzu1]l-' (tU 
54 644.00 _'s 3 609.0il ,

rł r nagtodzeń

\Ąrynagrodzenia osobor"le A11 a-<] ł{\ /it-i k7() ]4 ł\Ą l nec.r.,.lz;l:ii o'ob'-ru e+tjlU : ] '::'1:]"' 
oS'oJ\^ ę h''l ('s'.n't lłr'i X70'ił ';R'f,_l

pracorr'nikólv

4()40 Dodatkor'i'e rł,ltaqrcidzenie roczllg 49 621,0ł 4q 5')0_.l j l]9.q11+t'+U il-rUua!(!!1g' 
\Ą'.\ 11:gl t|u!]Ętllu t':a!1]1: i l1 vr']:1'|i ' ' '' I

/tliU SklaJkl na lbezpiccłcllia spolec'rnc il}J ]-t(,.On inll /q l l)l} q'l 3]

4]]U Sllarlki Irc Func}usz Prac; l8 ]:]'nU l] lt'-' ]-: t''ł'i)

,4)l^ ./.'L,,n mąrcrirlńlł irr_rn,rqłżelli, {)] i{5l.l7 1'''l; l._''' 
"' ,1"

i4]2 .Sk!{\1 nan91dusz P1acy ' i8 222:q0l l] 15]']Ż 94 i]

L4 10 lz,+\rrpryńiJJ-i unyo"-sa'er'iu 52 ii51'37l 60 71'l 56 9ć"il0

Ą:4U lakup ponloc; l:''In"l'h . {)ou'|}(l Xr X l l

d\ Jakt) c7n ) ch i |";iąŻtI

+lbu zaKtlp ellcrrgll

4)1U uiakLrp uslu5 lcnlonlorłrcll hu{i]00 
"''''l'il; 

:{1l': :'

l1oi1 ../^i'''^ 
''.'1.'^ -l-^.'-'+-*'-h 5iil {}o -\i? i) qó ;l

i 0 087,00

1 r 8 828.i-j0

łoąo 
'ńoa"to*.*1nugro.tr*l:ry"rr,s ' i1!0i,00 l04j1'54 90'70

'tłtto lśuuat' n"ub9ry:9c4t!1 _spo!1czn9 ] 12 l]!00. ]c4j8':2 8ó'l9łtto ,lkladkryaub9ry19c1el!1 _spo!ryzn9 ] 12 l]!00. ]c4jtł']2 só'i9

] r{120 ]!\]a!\i1aFury\rszĘ99l i ] s93.oo i 2'1-5,()8 3193

42IO Zakup materiałó11 1v1vpo9azr{l 1 000',09 ]"i8'':|1 ]8'8"{

4]]0 zatup.i'.il.n* Ż5rrnosei ]] '(U0'00 -'l'8\'lB ql' 'st'

4fJl} Zalup pclmocy naukorn'','ch. j '],ł6.0'1 |:2'j9.-],- ('-(l '.:')
di dałtr czn) ch ik"iązeit

i 'ązaa z"t.,p",.,.1*ii I 4000.00 2412']Ć' {,].3r)

,{28t1 -Z1\uryrsfugzdrywoln1'ch 
IOO.uu, 160't)C t{tC'00

ł:oo łut'"p u.'ług p.,Został}'ch]]00 Zakup usług ptlzostał}'ch
:;.1\ 

^'ll lojlo łirJral. s{llŻbor'r.e krljorł'e 100'00 ł-llfl |l.ljn
odoist na zakładc'lvl' t'urldusz-++-łU ] ,' l tlt'''|'9: ';Ir+i')]llll ''l'
śv',iadczeń soc j aln_'"ch

.i

. i 013 Żt6.161 q7,24
-t -'--l

--s3 609.0ir '.r8.1 
i

, iłn;9 Zaklplsł1gfnion1ow-v*cłr i 60ti]00 :]j6'()7 89'_]/l

] i :42qq 1Z,akup g'sług:!iow9!łctl + 5::(l't}0, 5 j2'U0 9ó ;j
' 4-1t}0 Zakup usług pozg9]głych i o _;oc, ol j ń 70.(;1 87,:'"ł

tr;; ;;;;;-i;;,.-,ro"l"sic(i inltn]t'r ' |-ł0'{ln j4x'i)') i.l']'i

Opłata z tytr*u zakupu usług

437ł telekorruuikac; jn;'ch śiliadczotl,,.:1r r'' 
_] ]0lj'l-)Ll i c_łl.7ii j, ' ]ii.irL!onlrnci pttbli; z rl,.j s;;. i

tclcL,niczn,.'j'^tclL'l{'nlc/ncl

''ic 
p.J.oz," 

'ł"iq9*9 
L.uj9iu9 ] 3900:qq] '] b08'()7 

":'5 
l

4/']n PńźnP nńłAtw i ckła.]lłi i 700.00 li0'!-ł]U 'i ' --94430 RóŹne opłaty i składki i 700'00 li0J łXi 'i_'-9

ł+4ll 1lilpis1 nr r-rl'|nd,'*' fund,:*z -ł'i ijJ'l' j _i'l ,j-l ,''' ,'l,',;,,, ++ ! -)+.Lr,) q_:+ I J+.ir ) j rrl j .!r,!l

śrł'iadczeń socjalrrr'c|i '5v\'lal.lt ZŁrl JU!lo1!'' Ll l

l7 ln Zuk'lp liuter'iaiórr 1r2pię111i12rqh 
j.j 

2 _{łU 0l] ::ll] ri, _j :,;:

spi"zct u d rukat:( icg,l iul'zal'lcń
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132.00 8.80

. iaJwu tg\ry-:,:1t rY.Y::1.łY.
++l0 Podróze służbowe krajorie
-+-+j0 RóŻne oplaty i skladki

()dpis1 na zakładow1 lund usz
+++tt

ś''ł iadczeri soc ialnych

Składl'i na Fundusz Pracy
bezosobowe

usług remontowych

4580 Pozostałe odsetki

3l0l,00 |Ó(l0'r)(, 5].5.i

1 )17 -00 2"8.lir i:.55

400,00 233"32 58.33

't 5S 192,001 57 800.08 98.3 i

J/ne 3 500.00 ] ]2l.I4 o2.0'ł

eczl\e 9 4ó3,00 9 387 "44 99,2|)

i5]0.00 llł;.xz 9;.(,-i

't 819,62 9.(10 9,mt
nia 40 550'00' ]2 -ł8].l.l 80,ll]

i sooq,oor !2oq.(loL 24.gol

82 0(t0.00 78 8]:.xl o('.l.ł

500.00 rl.{)(l 0.00

j 000.00 I 8 t5.r)0 9j.8 j

2 0q5.68 ] 095'ó8 100'00

I zs,zo 21 .G8 7s.s;1

4410 odróŹe słuŻbowe kraj owe

4700
Szko1enia pracowników niebędących

1 997,00
członkami k

osobowe niezaliozone do 594.52 5 12.2_5 8ó. l ó

55 Ó02.00 5'i (l2q.]U o8.]i

i 370.00 6ti.60

3020
I -.1

ąolo
i

4040

lłl'o
, 'ra|?!

4210
lottn

T tt':'
4260fl

',4280

i1ł309. :4410
I

4440
rT

4100

magrodzenia osobowe
lcowników

'datkowe rłynagr9{z9ł1e t9949

!1d!1 qryteąEe9ze{g 9p9ł9cg19
ladki na l- undusz Prac;

kup aą!e1iał911 : 1ypolaz enla

kup śrorJkÓw Ż1 rł ności

kup cncrgii_

kup usług zdrowoLn1ch

kup usług pozostał; ch

dróŻe sluzbowe kraj owe

Lpis1' na zakładowy fundusz
iqdczeń-socjaln1 ch

Ę]snil prąqgytr]kq1 ryebędącyc

4 573,00 4 418.2A 96.61

9 25j,00 9 ]Ul.-ł4 ()9.4+

1 453,00 1, 317.02 9A,64

4q0]00i 39-5.93 76,/ł8

90 0o0.qo 72 is2 so 80.1.7

i 810,00 1 712.00 94,s9
t)o 0{) {t 0{) \),1r(l

i 10.00 t{)7.51 17.75

1 12o.OO 965.0ó 86,17

) 794)4 - 
7(}-ł. ]+ l Li(l'UU

190,00 190.00 100.0t1
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: 4129 Składki na Fundusz Praoy 59,0'+ 59-04 100.00

4111 W; nagrodzenia bezosobowe l8 ] lq.!l I 6 i.11.75 e0.l l
4l]t) Wynagrodzenia u.'o'ońo":. 3 lq7.40 2 88?.]5 90.]4

4217 Zaktrp materialorł i rr yposżcnia ] 2 j].50 l Ż32-_+4 l 0U.00
ll ' 

)4412 jzulup q'ry44ow i w1rposaŹenia Ż]'7;!) 217-49 i00,00
l

4219 Zakup malerialórł i wj posaŻenia

4307 Zakup usług pozostal1cl:

4j09 lakup tlsług pozostułr ch

'.,'-": :a - at---,--
]9 g-t l.{X] !q h l_ł. l 5 q8.-+()

:,+3y] ]4a{!'!]srygpoł!!lajy9'l i Y7*ł:1Yl '7(]]]''J]
4'ó' lż"ńń;ń;"zostałlch 3 5]9'00 3 464"lś5 98.46

człoŃami ko

1 413.

Zakup usług przez jednostki

330 samoŹądu terytorialnego od innych 67 075"00

iednostek samorządu

I 5-10.001

23 768.96 81 .68
q 986.()0 9q.

\ 172.61 99.98

3.00 30,00

s0"16 98,35

67 073.21 100.00

r ill,'"
4110L..-l

I L42tO
4300

:- I i
l

Wń1gry;'"ry 
'.'*;{;;" 

I l: e;:.oo, 12 7-{2-00 99,3ft

Tu19l!9łqy1 wyP9ĘżeŁ?

1.}qo z"l"p 
"siug 

pozostalich l8 l8l.00 i8 l80't)q łllu'Oo

opłata z ryłułu 
'ut 

upu u'tug

43.,O telekomunikaclJlllt 
i11!;ronvcn 

w 200.00 200.00 100.00



'Wvdatki osobowe niezaliczone do

101 90i.57 98.02

95.48

74 508.r6 100.00

705.68 70,57

2 842^88 7Ż"49

rłt sokości

Wvdatki osobowe n ieza liczone doJUŻU 1::::"*"n1ezalloz'neLto 80,01 80"0i 100'00
wvnagrodzeń

3l l0 s*'.o-.'"ł, ,*'..'". l 295 117.40 ] 295 l 77. l0 ]00'0U

4010 Wynagrodzenia osoborłę 27 519.45 Ż7 5lo.+5 l00.UU
pracownikóił

4.049 Dodatkorłe rł;nagrodzenie roczne 1 854.q3 ] 854'')] ]00.00

4ll0 Składki na ubezpieczenia spoleczne l2 055.0U l] 055.U0 100.00]qry 1skJq{kig ub94pl99zenią 1p9!99zn9 . 12 q5!.q0| 12 055.00 l00.00

4l2O Skladki na Fundusz Pracl bq4.00 bq'+ {)0 100'00

-ł2l0 lakrlp mareriałórł i rł1posaŻelrin ] 7lo.j0 1 7]ó' i0 l00'00

4j00 żułĘ utrug pozosLalych 2 5:6']: ] 5]ó'_+] lil0-Ull

,opłata z ty'tufu Tk"P'.u*u'c

,. t
,opłata z ty'tufu zakupu usług

4310 :::i::::ii:1J,1:;:.::::::'"",'n 
* 100.00 2u0 ,0 ,u0 0{,

stacJonamcl PubllczneJ slec I

telelonicznej.

4410 PodróŻe słuŻbclwe krajowe I nq,qj 98 Ą+ i0U^0()

4440 odpią na zakladorł} fundu'z 
1 047.84 l U-l7.}t_ł ll}U.O()

śu'iadczeń soc ia lnych
l

Szkolenia pracorł niLórł nicbędącyc hr4luu 320.00 320.00 100.00
członkami korpusu służby cywi1



Wydatki osoborve niezaiiczone do
3020

w1nagrodzeń

3 11 0 Swiadczenia społeczne

-111 0 ,Świadczenia społeczne 
,

r1i13 ]składki lla ubezpicczenią spole9l1e 
i

53 000,00 -il 00{l.i)0 I Ir.Ou

499"13 8i.21

94:i82.13
l

1 604,s6

Wr naProdzcn ia osobowc4()lU - Uuz('llld U'UUU!^yę 80 l('0.00 14 9j j'lls 8l'0l)
prrcorl niLorł

i ąo+o Dodatkoi.ve wynagrodzenie roczne 6 160'00 5 168 {)2 88,77
:i 41 1 0 

'st 

łąau ry ubezpieczenia sp9!99zne 12 328.00 i c 588.{)l s5.89

100,00 57.90 57^90

.l (ln.ł l0 iił.l)0 52.Ul

i00.00 i0.{)0 30.004]U0 ./łktlp rr:luu pozostal}ih i00.UU itl ti1l :11'91

44lU Podr.,zc sttiŻborł" krujor'. o5"'7U li l''lc' +'l'o:

AnA^ odpi.i;; zakIaiJor'; ftt'ldLrtz j 5]-ł.]4 _' 524.]-ł iuo (l|}
+++Lt

świadczeń socja111'cĘ __ _ .__ 

- 
_-" _r--_ ---- -"- '-.",.,...

i 4110 Składki na ubezpieczenia sp9!99zne l: j:8.0t] il) j88.{)] s5.89

4lró sl'ł.ari no furtdu'z Prac} 2 0l'l'0(} i i07'ih 7+'L)(1

4|70 \Ą 1 nagrodzenie bezosobos e 6+ l '00 Il'(}0 0'0(l

ąl'lo /akup Inateriałórł i r.ł.r posaŻenia 1(lU'00 57'"0 5 ? 90

'!280 Zakup usług zdrowotnych l r!]o U0 ]i3'00 52'ó7

i''n lż."o'o u*"g ra19v,ot1y1h . :ooLlo- ią; tlo +s'oo

,ł1oo 'z"t,'p9'ługp91os1Ąc| i l ::: ::, Ż 227 '11' Ż5'31

' 
ą; jo ż,*up ńł"g dosiępu clo sieci Intemet 1 000,00] 0'()0 0'q0

opłaty z tyrułu zakupu usług
telekomunikac1'jr'ycil ś*iad"'ony"h w 600"00 120.()0 20'004io0 ,,: 1, ,--,ruchonrej Puhlicznej sieci
lelclonlczllcJ

4210 Zakup nlateriałów i wyposazenia 1 5 00Ę0' 3 412'1a'| g9:!4
' 7b5'01 j00'{)0 io'llĘ10 /akup usług rcntonlowrych

,;;;; ,;;-..-..^1...,..r-^....-+-./.h inO nn 147 00 49.00

telcloniczllci
Opłata z tytułu zakupu usług

_ll70 telcLomtrnikacl jn}ch :rłildczonr.'h rr ] O0{}.{}U i io.{'l 2<.9s
tlacionarnej Publiczrlei sice i

telcloniczrrej.

-ł4l0 l'odróŻe riuzbowe krajn*e q U00'cU 7 707'il'1 85'Ól

ĄĄĄ(l odpis1 na zaLladorł1 fundrrsz ] 401.9o .i _l0l.(lq li,U.0{j
śu iadtzeń socjaln1ch

i

l7ol| Szkolen ia- pracorł n ikorr. lliebcdąc}ch j j00.{i0 ll ,l0 L'.UItfloo -7Kolenła pIa!]UWrllN('\! lllt,uęLląl]vLrl j 500.00 (j'()0 0-00
człorrkami korpusu słuŹby cywilnu'i ] ]

Zakup rr'rateriałów papiemiozych do
47 40 sprzęiu drukarskiego i urządzeń j 000.(]0 i 499.48 .+9"9E

kserop ra fi cznl ch
+ l +v 5Pl ZtLu ul u^ąl Jl\rwóv t ll/-n!l4vrl

kserop ra fi cznl ch

4150 Z-akup akcesoriór'l' komputerowych, r'l' 
2 000'00 0.{)0 0.(

l)m Plourcmo\\ i liccncii

35



4]2] Skla<lki nł lundtlsz Prael 2_+().c)U

4173 \trIlnagrodzenia bezosobov'e 36 468'33

ł1l o 1Ząkup m{e!ał9r1i lłypo9ąŹenia 15 950'00

249.e0 1C0.00

3ó 468"j3 i00.U0

aj] 0 1Ząkup m{e!ał9r1i lłypo9ąŹenia l ) 9)0'UU

1Ż13 Zakup ma1eriałórł'i 'ł',vposaŻenia 1Ż215ś4|

4300 Zakup usłirg pozostałych 7 0}7.87|

Zal. up ekeesorinrr Iolllpulctovrrch. rt

t1m Proglamiirv i licencji ,l

4300 Zakup usłirg pozostałych 7 0}7.87)

i i 430' zatup usług pozostalych 191]i8'22-

lrkup rrrateriałou papicrniez1 ch do

414:.. \pt1etu drukahkiego i urządzeń 14-00

k 5erogra llc./n\ cll
i:

ti 0i7..19 i I 0,17"19 100.00

-r J -,t -. l.4 i23.{t2 97.45

1 8ó3'52 817.9,{ 97.55

458.{r4 84,95

77.15 84.9r

14.00 100.00

5:j6.()9 1ł0.t)0

4 :83.()2 100"0,JI].ó 
'_(ll' 

l UL,"UU

216"85 100.00

2ió.]0 ]00.00

i I ..15 100,00

5 (r4i.l1 i00.C0

:17..j4 r00.00

91 5.-j2 I 00.[,(i
l

4ii^"ł9 i0().OLJ

401 7 V/1''nagrodze nia osoborł'e
prlcorłnikoił
Wr na gloLl zen ia o5uhc\ e

+Ulv pracownikórv 
]

4l|17 l)rldrtkorłc rr; nagrodzcnlc ruczlle

łoło Dodatkor,vę w1'nagrodzenie roczne i-4049 Dodatko,,ve w1'nagrodzenie roczne i

ll l7 Skhdki nr trbezpicczcrria \polec'/lle

i iil I 
n isrq451"a ylglpieczenia spoleczne 

ll ń11.7 Crl'1^-li,: __ E''_,-]''.,. D--/'.,| 4121 Składki na Fundusz Pracrl' 
i

41'9 iśtiuati 
nu pi*a*r.- P.u"y

Ą1 ,1J \\ 1nagrodzenia bezusoborłc
,111o \l/-lno łln,4 zeni ł hr'znęnhnrric4179 \Vynagrodzenl!beŁgsobow_e

4:|1 /akup m:rrerialóu i t'1po.lżcnt;t

telefbnicz.licj

Opłat1' z t-vtułu zaku1-lu us|ugvPl.ll'} Ż !'}

,.1_lAo lclekomtrnikli1jnrch srłiadcz''nlch rr
ruchomci puhlicznej .ieci
tclcloniczn,-jtclelonlc/nclJ

4417 PoclróŹe słriŹbowe krajow'e

I

I

4 283"02

ŻŻ6.85

2161.!

11"45

5 64i.21
298.79 100.00

ó26.80 626.l]0 100.00

j_ł.](' j00.cij

515.9i 100.00
. : Ii l'.':-ll:: ---:: : :- - l i

4119 Podróze słuŻbowe krzrjowe

oJpis1 ne zakładqv,'!' {undr"rsz1t,11 UJpisr rlr ., akladov' l l.rndtlsz
śri irdcze n sot'ia llll ch,]

144t) Odpisy na zakładow.l furrdusz

51 5.91

27 ^34

g 15.52

7 \7:96
90r9-rl

1219 Zatup materiałów l ',łyposaŹenia

Ęa] Zakrtp tls|1g pozo1r1ł-vch

llOa lakup u.lug pozostall cJl

t lpłarj z i; LuIu zlkupu u.ług
tclekonrLulikac1jnr ch s',ł iaJczonr ch tr

+ )o /
ruc hom.'l PtlnllcllleJ 5r.( !
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świadczeń socjalnych

lakup nlateriaiórł papiemiczych do
4747 sprzętu drŃafskiego i urządzeń

kserogralicznych
Zakup materiałów papiemicz;ch do

, 4749 sprzętu drukarskiego i urządzeńi'r kserogra fi czny ch
t-l

akcesoriów komputerowych, w
l
l tym programów i licencji

: ^-.^ Zakup akcesoriów komputerowych, w
w i licencii

,4300 kup uslug pozostał1ch

i odszkodowania wypłacane na
osób prawnych i inrrych

14210 materiałów i wyposazenia

260 Zakup energii

300 iZakup

otowa z brtdżetu dla

1) Ą (\6

318.01

191q09,q0

23 10s,00

ll

100.

9z'ąl1

0,00

89 50ó.00 86'0ó

23 105.00 100,

99

63

10 000,

20 000,

100 000,

l
0

1

2

83

10

65

58

65

09! 21,6!

41 8i,06
47 50,83

3 3s7"el 100,00

100

100

1) qq 17

il

I 99.25

.19 100.00
lr

.-s 1 i 100,00

101,1
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San'iorządoi\'ej inst1.trrc j i kui1ur 1

i 542.00

12] C) ZakLip mareria}tlrr, i * 'vpos:iŻeniii

978"00

765.00

I I5.0r)

12 32:l ł9{}"15 1 1

t)78.{){r 100.i.)0

7Ó5'()i) ]()().(X)

I -rr).r){) ;{)U.{}()

ć_ł3 l}1{}.:i5 9J,J7

l&



WYDATKI INWESTYCYJNE ZA OKRES 2010 r

Dział Rozdzial Nazw'a zadania inwestycyjnego

010 01010

Flan

687 .7 44.21

Realiz
acJr

99.9'7

W. ykonanie

5r)).5 I U.6 /

oczyszczalni ścieków w oleksowie

600

180 000.0i)
gruntó\\' rolnych i gospodarstw Kolonia

\JlllqlĄU5Z\]!v

154 7541) 1.akup motopompy dla oSP Gniewoszów 19.500,00

754 75178 Zakup motopomp szlamowych dla OSP 10.500,00

Gniewoszów

100.00

e7 )7

99.6l
i)7.82

305.000.00 3 03.400,00 q9.41

0,00

12.200600

179.9fi2.,ł: oo iu

0.00

Budorvakarralizacjipodciśnicniowej'L2Ż6,"76
z przyłączami rv miejscoll'ości Oleksólł',
Borek' Rególv Staly, Gmina Gniewoszów
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Realizacja wydaików z zakresu zadań zleconych za okres 20l0r

Wyszczególnienie \\':ykonanic
Rozdział Par;gra

40iU U r nrgrodzen rl osub.rrr c : U00.00 2 U0u.U(l
nTaco\\ n lko\Ąprac0\\ IllK( l\Ą

Skłaclki na uheznicczen ia(r 305.80 305.80llt0 Skl:dki na uhezpicczenia .r05.8u'''" sPo leczlle

4430 Różne 94a]:v i Sk1adk1 276 ]i2]9 Ż76 76aA1

/akup m ateri ałólł'

1740
papierniczycłr do sprzętu
drukarskiego i urządzeri
kserogralicznyclT

60.0t) 60.0()

100.00

IrrU.(ttl'' '" spo leczrle

4120 Składl<i1a i11Jusz Prac1 ]r.]] j2-]5
r:

, ./akrrn nlatcrialou i ^^^ ^.
,_' '.r nlatcriałoił i

-ł2 lU _"""P':'" :''"" ^ ' 800.0U so{l'Ulj
wyposazenlawyposazellra

a]00 łkup usłlg Pozosl4lch ? q|0r11 l 2 05q.] 1

Uplala / tr tulu zakuPu
tlsłuB {eickomullikac) jn'' chtlsług {eickomullikac; jn'' ch

-łj70 irr ja.lczoll..ch u )xI'.'l5 :8o''')ś i{ii),{)i)

5[a('i| 'n3rnęj publicz nej

sieci telelonicznej.

4430 Różne opłat1' i składki 276762^19

i0(1.0(r

1U0.00

100,00

i iic"c0

l0().00

100.0{i

t 0i).oit

i 00,00

100.00



odpis1 na /akłado\Ą y

4440 lundusz świadczeń 800'00 800'00 100'00

socjalnl chsocjalnl ci
] zsóso l lśo'' powszechny i inne 15 516,001 15 5]q00. 100!0|

,nrn wYnaBrodzenia 8 473,09 8 473'09 100'00-'_" bezo'oborł e
,n'n WYnaBrodzenia 8 ł7].0s 8 47j.0q l0l).0t)-'_" bezo'oborł e

,',^ Składki nu ń"rpi..r"niu l c)l0 9l l 9]0.qj iUU'UU4llu'' '" spoleczne
4n0 ,'ul?1! ": 

ubezpieczenia , , nro'n, 1 930,93 100'00
sPoleczne

4l zo śńar<i na Fundusz Prac; ]o8'a4 ]ó8'94 l00'00

o,rn wYnaBrodzenia 4 008.qs 4 008.95 100.00
bezosoDo\^ c

42lu Zakup materialowi IZS.OO 175.u0 l0u.0u'_'" rq posaŻenia'"'_ \Ęposienla
l

4300 Zakup uslug pozostal; ch 100'00 100'00 
'0U 

00

opłata z tyułu zak upu
, --..--i!.^^. :-. ^1.uslug telekornurr ikaclj n; clt

4370 świiczon1ch ił ]15.00 315'00 100'00

stacionamej Publi.cznej
.;.-; r.l^ f^- inzn'.is ieci tele lon icznci.

44lU PodróŻe słuŹborłe krajorłe lb8.ó0 1Ó8'o0 l0()'U0
_t

Zakup materialów

łzłłl ĘuĘi"niczyeh 
do sprzętu 75.00 75.00 l00.0t)

dru karsK le8o I drząÓ7en

kserograficznyc

713.00 100.00

llt l,9l 19 |,v I I t,tr.uu

'T
\0.17 io^77 100.00

"'" osob lizYcznl ch

,,,^ Skladki na ubezPieczenia4llu
polecTne

4l20 Składki na Fundusz Pracy

O , ,n W) naBrodzenia.' " bezosobowc
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:o:o Ró.1n:*rdatki,na rzecz
osoo ltl) czn) cn

,, ' ^ Składki Ila tlbezpicczenia
4 t l{)

spotec/ne

4110 Skladki na fundusz PracY

OrrO WynaBrodzenia
ezoSobo\Ą e

o' n Zakup materialórł i

4170 Wynagrodzenta
ezoSobo\Ą e

42l0 ZukuP materialórł i

wyposazenla

4260 Zakup energii

4j00 lcl up u.lug pozoslał)ch

Oplaty z tl tulu zaluPu

4]ó0 u'łyg.,"|.kom un ikat'yj n)ch
-'"" ś.ł.iadczon1ch rł ruchomej

, i ,lugllgznej 1ec'

67,81

71.Ż2

86,24

69.483 601,92

3 361.07

168.00

100.00

1 814,22 1814,22 100.00

50.00 r 00.0050"00

^.\



lelelonicznei

lopłata z tytllłll zakupu ] ' l
*,i ;;;.r 

" 
i" ; ;* uJy; 

^v.r,4370 świadczon):h :.. 500.00 150-00

stacj onamej publ icznej
sieci telelon icznei.

4410 
-PodróŹe 

slużbowe krajoue l 400 0-0 186-79 
l

Zakup materiałów 
l

4740 ,Ęuqi'*i:z1ch do sprzęru 45,00 ]0'00
] 
drukarsk lego ] Urządzen
r-^^-^ --^c ^-..,.^L I I

._l

io 0Ó

56'Ża

Ór'r /

O.UU

ĄJvr UBl41lwzrlJ ul
T '" - I T l
Zakup akcesoriów 

]

4750 , komputerowych, w tym 15,00t 0,001

kserograficznych

programów i licencj i

Wydatki osobowę
niezaliczone do
wynagrodzeń

3020 80,01

3110 Śrł'iadczenia społeczne 1 29s 177.40 1295 r77,40

4010
Wynagrodzenia osobowe 27 s19,4s 2'7 519.45
pracowników

80,0i 100,00

100.00

100,00

694,00 100,00

1.'736,30; 100,00

??6fl ]q0ł0

4370

4210 t,'^'."" -.--'-."
\ryyposMe a

4300 Zakup usług pozostałych

opłata z t1'tułu zakupu
usług telekomunikacyj nych
Świadczonych w

2 526,43

200,00

98,64

stacj onarnej publicznej
sieci telefonicznej.

Podróże służbowe kaj owe

odpisy na zakładow1'
f'undusz świadczeń

4410

43

1 047.84



socjalnych

Składki na ubezpieczenie
zdrorł'otne

i10,00

3 038.00 2 943,71

4700

4ll0

100"00

100,00

99,65

9ó.90

::;, 
_i 

li:::i. r:lrr l:.-:l

.,lrr:10.0.,11-S.

::':''1. ',:::.,:a,

ji)().rli]i1l0 Swiadczenia społeczne 5i 000.0i) 5l 000.0()

3110 Świaciczeniaspołecz-ne i I ooo-uu il 00u.00
l

ocoł'.l]M WYDAIKI Z Do-lACJt 1 804 902'00 1 798 ó36'39

CZĘŚC oPIsowAwYDATKow BUDZETU GMINY ZA2$10 ł

W dziale 0lO''RoLNlCTWo I ŁoWtECTWo'' _ na plan 982'710"27z'Ł rv}'datkowarro

8ó0'385.91zł. co stanorvi 87.55% realizacji planu rocznego.
Są to w1datki :

l /inri estycfine rł, krł ocie- 565.5 1 0.67 zł 182'Ż3% reaiizacj i plarrrł'/polriesione na ozęśc iowe

płamości 'z'a red'tzacę zadania Budov,a r cchanicZno- biologicznej oczysz,czalri ściek(lw -'ł

Oleksorvie.
2/hieżącc w krvocie 2s4.875.24 przezl]aczone na:

* wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izb'v Rolniczc'i- 7.581.]3zł. co stanc.'lvi 98.109/o rea]izacji

planu rocznego.
iv1płaty rolnikom zwrotrr podatku akc1'zowego Zau/altego rł' cenie o!eiu napeckxvcgc, i ''v1'c1at|i

.*ią'un" z realizacją tych lvypłat 282.295'65 zl i 100,00,% realizacji planu rocznegti'
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Zakup usłr-lg w celrl udlożnienia row-ó\ł. 4.998.16z1199.96
q|'datki związane z realtzacją lł''v'płat zwrotu podatku akc1'zor'vego
clotac.ją z budŻetu państlł'a na realizację zadań zlcconych z zakresrt

u, 1 00% zostały pokr1te
ad.nlinistracj i i'ządou,: j.

nie w1'datkorvano środków rt ra'lrracil
dotacji dla Satnorządu
rca1izac1i projektu.

\Ąoierłództrł.l 'ł1datki te będa r.aIizorłanc rł ż(l l!r z uirl;i nr l]l'lL\ulil!'cl(

W dziale;ł00 ..WYTWARZAN{E l ZAOPATR.ZENIE \Ą ENEIł{]IĘ ELEKTR.YCZ.r'!\ {iĄZ
IlVoDĘ''- na plan 189.081,00zł iłydatkorł'ano 166.Ż08^42 zł.co stanorvi 87'900.'ó realizac'ji planu
rocznego.
Wydatki w tym dzialĆ przeznaczone były na:

utrzvmanie trzech llydroforni : w Gniewoszowie . Oleksowie i w Zdunkowie ij.
' płace konserwatora oraz pochodne od płac,45.,ł39.66 zł
' dclegacjc słuzbor,re,ryczałt samochodow1,. ękrł'iwalent za pr'anje oclzicż1 i Zf SS .]'08.ł.99 zł
- ziłkup energii elektr'vcznej do hydrolbrni i ujęć chemizacy.!n1'ch '66. 1C4,33zł.

zakup nrateriałórv do remoll1óvl rł, h1'drolbrniach .IenltJl-]tó\ł sieci ri'odociągo*'ej. zalruil asłLlg
rł'zakresic t'.trzy'nania sprav.'ności urządzcń rł, 1r;''droforniach ' remont\' ujęć rłor1y do r:elrirr

cirenrizercy jnych' 25.37 0'9 1z:ł

opłaię dc [-1rzędrr Marszałkowskiego za pobór rvody ubezpieczenie budynkórł'. Llnriesz.zcni:
btrdor'r li w pasie drogowyn- 20.423.64zł'

- trll'clwiz.ję Za inkaso naleŻności za pobór wody 5.784.86zł

Na niskie r''uykonanie planu w}da1ków lł'pł\'nął iak|"Że częśc pr'ac r.ll]ijnLo\l, ).ch 
''.(i:illii]'''vykonanyclr rve rł'łasl-t}'m zakresie'

_ na plan 1.717.5a9.5]zi rr' r-'łlaiko ił'ano
1'ó65.738.81zł. co stanov'i 96.99% realizacji plallu rocztrego.
Na rvir.v kwotę rł-vdatków składają się w)'datki ir'rwesl1'c)ane w kwocie 356']44.41 Złl89'89'Ł)
realizac.ji plarru/.wy'datki bieżące rv kr.vtlcię ] .309.5 9,+.40.i99,Il%ł rcaliz'ac1i planu /

\Ędatki inwest;'cyjllc pfzcznaczone tlyły na:przebudowę grog: gmirrIrej rv nlicjscov"oJcl
Bogusz-órvka- 1 2.200,00.Modernizacj a drogi do.jazdowei rio grrrntórv roln1'ch i gospcdar'rtlł lr
nricjscowości Słarł'czyn _159.961.99" Moder'nizację drogi dojazdowej do gnlnttirv roln;clr i

goSpodarstw Kolonia Markorł,ola 179 '982,4Ż,Zakttp prz},S1anku autobLłso$'egO cila miejscorrości
Gniewoszórv_4.000zł.
Na niskie ll1konanie pianu wydatków inrvestycyj n1-cI-r wpł1'nęb przesuniecie zakr'ipu pługa
wirnikowego na 2011r.

Wvdatki bicżące dol'vcz,vły :
- przekazania d,otac.ji celowej d]a Poił'iatu l(ozienickiego na pon-ic'c ł-tninsorvi1 rtiiziclatra irtiętiz1.

.j.s.t. lla dof-rnansorł'anie rvłasnycl-r zadań bieŹąc1"ch _200.000 zł
_ opracorł'ania dokumentacji na wykonanie parkingórł'_ó. L00 zł

Zaktlpu tłtJcZni.r .gruzu,odSiewki kolejcwej.przepustów.bloczktirł'do renlontu clróg
gmirrnyclr.palirv a do oczyszczania poboczy i odśniezania placórv i drÓg - l 07._523'44 zł.

'' przepl-owadzen ja remontóW dróg gnlinn.vch q' prace rólłłriarki- 15 '298.80:l}.remc'nty cza:;tkotvr'
dr(lg o narł,ierzchni bitumiczrrej _19.771.81 zł.lemon1y drtig lv Regolvir'Nt-.ivlll'I3cliku
l$r'cic.Wólce Bachańskiej_21:ł .279.17 z]i.remołt cilogi rv Regol'vie Star1n 14i'8ó1':ł2 zi.
remont drogi w Boguszórł'ce 174.116,']1 lł
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- remont dtogi w Podmieściu 276'641.83 zł
- zakup usłttg w zakresie odśnieŻania dróg gminnych- 5 l.873.60zł

usługi transpońowe. geodez1jne. bankorł'e 101 '46] ,3) z! "

Na r'eaiizację remol1lLl drogi grninnej rv Podmieścu gnrina trttz,r'nlała dotac'ię eciorłą.l b'.idŹetrL

pańStwa na realizację ił'łasn1'cir Zadań bieżących z' przeznaczt:niel-n na reiriizac'ię zadarlia
ZwiąZanego Z usuwaniem skutków klęsk ż-vr.ł iołoqrl ch -200.000zł .która została
r.ł'vdatkorvana w i 00%

W dziale 700''GOSPODARI(Ą MIESZKANIOIńA''- na plan 22''5l7.t)0 zł ił'vdali<orł'ano
15 '960,12zł" co stanowi 7 0 ^88oń realizac.ii plantr rocznego.
Są to r'vy'datki bieżące. które został-v pr'Iezlaczorta la zak_l-rp energii i stałr'ch opłai eirerget_r czn;'ih
W puStoStanach stano.łiących mienie komunaing.1ł.}'ry{z nieczystości płynn}eh . zakup rnatcriałórł'
do remontu oraz ''ł.vkonanie samych remcntór.v rł' brrd)rl-rkach stanolviących rrrienie grrrirr.v

Na niskic i.ł'-vkonanie planu uydatkórł' wpłynął lakt przcprowadzenizr drobn'vch re montóq' rve

własnym zakresie poprZeZ pracowrrikt!w prac pub1iczn1-ch.

w dziżte 7i0 '.DZIAŁALNOŚC USŁUGG\łA'' na plan 17.000 zł lł'i'datkilrvairo kll'oię 8'li45"00
zł co stanor'yi 52'03 realizacji planu rocznegc. WydaLki iV Ęlln dziale do1"vcz;1 zlecirnia op.act'\\Jnla
decyzji o r'varunkach zabudorł'y w r'wtqzku z btakielt aktuainego planlł zagospodai"orr aliia'
Poniesione rł1datlii były zgodne z zapotrzebowaniem społeczn1'm.

W dziale 750''.ĄDMINISTR'ĄCJA Pl]BI'ICZNA'' na plan 2'001.1 63.00zł vydatkor'' ano

l'88i.526"i 8zł.co stzurowi 94.029zo rcalizacii planu rocznego.
W\t1atki 1ego ciziału 19 q'1,datki bieŻape ,dot1''czą przcde wsz,vstkin utrz\'lrrania biura 1.]tzt'.tr'

Grnin.v i pI7eznac:.{)l1ę były na:
_ r,vynagrodzenia pr'acorvrrików administracji pochodłe od rł1'nagrodzeń-t-iagrocl1'

jubileuszowe.1.097.788,80 z'ł.

odpisy na zakładow-y fundusz śł'iadczeń socjalnych- 2Ż '727 -65

- za}iirp energii elektryczne1 -9.877.68zł
- o.lprovvadzenie skła'dki na ]JańStv'ow-!- Fundusz Rehabilrtac.ii osrib ll" iepełno snia\!'i1','C |i

-33.t]04.()0 zł.
podatek od nieruohollości crl h1'drotbrni i sieci wcldociągorvej - Ji6'114 zł

- clelegac.ie słuŻbowe .ryczałty sanochodowe 35.717 '88 zł
opłai1, pocztor.ve. clpłaty teletbniczne .opłaty bankowe'zaku1-l ar'tyk ułÓ',ł piśmiet-ny'r:lr. nli'itrLr
ksero 'tuszu c1o drrrkarek ,<lrukó.,ł'do uŻ.vtku słuzborvego' konserwację i naprarł'ę kserokLlpia.rek

oIaZ maszyl] liczących i piszących .ubezpieczenie mienia. zakrrp licencji cio pt'ogratnórł

koiłlpuie;-owych.nadzór nad rvcltaŹanjem programórv kompu1erorv.r'ch " zakup drobnego

1v1'posaŹenia. ilrukarek.badania lei<arskie pracownikólr,v1'płatę eiru'ir.r a.lentit zzr pran]e

c.clzicz}'.szliolcnia ,rv'vr.vóz niecZ},stości i inne.ł.vdalki doiyc;:i1ce utt'zl'ntaniii biula-
I62.517,50zł.

- '"v-vpłary diet dla radn1'ch Rad1' Gnlin1'-zryczałtorł'anej diet"v dla Przervodnicząccj Rady

Grnin'vliet dla _"ołtysórv za udział w sesjach oraz drobne zakupy rr-iaieriałów zw'iązanr'e il z-

lirnkcjorrowaniern R.ady Gnriny 94. 563.5 8 zł'
_ pron-Ltloj ę gminy 11.619,10 z'ł.

' i.r1rlag-dicnia_i pochodne ocl rł'rnagrorizcń odpis,'nł ZF-SS olaz clrobnc ;:akupy dl.r

pracoivnikó'v Za'.rlldnion}'ch r,r ramach pr:rc ii-rterr.venc1 jn-vclr i robót prrb1iczn;'ch'

281 .73ct,9921.

- przygott]wal]ie i przeplorł-adzenie spisu roltrego - i5.5|6 zł'
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1' bttdŻęttt państwa na realizację zadań zleconych z zakresu adininistracji I'za,'i,,r.,_'i

rj.:

-prorvadzenie USC i ewidencję ludności gmirra otrzynlała dotacje w kwocic 3ó.75ó zł ,któl'a

została wykorzystana rv l00,0 7o.

-przygotorł'anie i przeprowadzenie spisu rolnego 15.516 zł^ która została rvydatkorł'ana r.i' 1()()%

Na niskie 1ł,ykonanie planu wydatków budżetori,ych rvpłyr'v ma przesunięcic lł"'rminrL przejścia na

śrł,iadc:zenia eneryhlne osób" które nabyły takie pra.ń/a o.az zmnit"Iszenie rv1'datkórł'ze środkóv''
gnriny na zatrudnictriu osób w ranrach prac prrbliczn1,ch.jak rórvniez pi'zesrurięcic na 201 i r ciotacji

dla samorządu wo j ewódz1rva.

oCHl{oNY PRAWA oRAZ SĄDoWNICTWA'' _na plan 37.984 zl zł rv\'datkorvano 3 i.815 z]"

co stanrrivi 83,169ri realizacji planu ro.cznego.
W v:irv dziale l,łi'datki dotycz1ł"v :

- usług scnł,isorł,1'ch progranlu kolrrputerowego z zaktesu rejcstru r.ł'yborcólv. i op}at poczto\\'\ ch

713 zł l10a,00%'. realizacji pianu rocznegoi
' r1fz,vgotowania i przeprowadzenia wyborólł' Plczydenta i{zeczypospolitei Polskiej 14']95 zł

zI I 98.16%ol reaiizacji planu.
pi.zlgotou'ania i przeprowadze nia wr,borów rady grninr'. rad1' por,viaiu i sejmiku rvojelr lidz1rva.

rvyborórv rł'ójta 1,6.]07.00 złl73 ̂ t)Yo rcalizac.ji planrr tocztlego'

Vr'/,,.v w1'datki w pełni zostały'pokr1tc dotacją z budŻetu państrł'a na zadania z]econe z,llr].lesil
administracj i rządow ej.

W związku z ty111,żę w1'bór Wójta został dokonan;'r,v I turze rł.1'borórn'w1'datki by'iy triŻszc tlti

planolvan.vch.

W dziale 753 OBOWIĄZKOWE' L]BEZPIECZENLĄ SI'Oł,ECZNE na pian 4-ł(} z|

w1'datkovano 36ó.i6 co stanowi 81.37% realizacji planrr rocznego są składki na Fund'lsz Cller)iL!1'

pomostowych.

na p1an301 .995.93 zł wydatkou'ano 291.121.28zł 'co stanorłi 96.60% rea1izacji planu rocznego'

Na wiw krłotę składają się rv1,datki inv''est,l'c;vjne 4a397 z'ł, r'i-rdatki bieŻtice_ 2j 1.32.ł.28 ;ł-

1y,l datki inlvest1''c1jlie plz.ę7.nacz'Be był.v na zakup r.ł'1'posazenia do OSP Gnjerł'r.lszor.' :

zakup silnika do łodzi -10.700"00zł
zakup motopompy -'l 9.425.00zł
zakup motoponp szlamow1clr -I0 '27Ż"00zł.
Wydatki bieżące w 1yl-rr dziale riotyczył1' :

l.lwpłaty w kwocie 3'000 zł na Furdusz Wsparcia Policji

2'1. i'rtrą'mania.jednostek OSP na tercnie gminy- ''1 l0'463'82'złi i przlez:raczone b}'łr' trit:

rł1'płat.v zryczałtowanyoh lvy'nagrodzeń i odprorł'adzenie pochodn;'ch od rł'1'nagroclzen 'iia
kiororł,ców samochodów straŹackich. .lvypłat,v ciiet dla straŻakólv uczestnicza1;vcir rł aI.c.jiit1-i

pożarowyoh i szkoieniacir. zakup mareriałórł do remonttl straznic . zaliirp cnergiJ g j1'].11'. e.''lr'.i
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na potl'Zeby oświetler-ria i ogrzewania stlaznic ubezpieczenie samocirodciw strazackiclr -zaliirp
palirva uzLlpełnienie rł'yposaŻenia p-poŻ. zakup części do samochodórł'. badania i']clinl.:.7nL'

sanrochoclórł'. szl. oienia. opłaty ieieloni c znc. r-'płat-v !nn|.irrlę.

3.,/Prorvadzenia akcji ratclłrriczych w czasie porł'odzi rł' k.łota 135.971.88 ;',i'' która zostala
w1'datkowana na:diet-v członkór,v oSP uczestniczących r'v akcji ratownir:zej. zakup piasku. wtrrkórł
arL. Spożnvczyoh . łopat' folii.rrsług rł'zaklesic w'yrórvn;'wania dróg doj azdo ł-rch.zakup
wyposaŹenia clla straŻaków (JSP uczę'stniczac1ich w akcji'

Na wydirrki z'vlięane z usrtrł'aniern siiutkijr,v klęsk Żlr,viołoil'ych gmina otlz1'mała clotac'ję ce i,'rr a z

buclŹetu państrła l-ra realizację rvł:rsn\'ch zadari bieżących gmir, r,,,'itwocic 123 '{l17.95zi.ktcrll
została w1_'datkowana rv 100%

W dzi:r|e ?56 "DoCHoDY oD osÓB PRAWNYCH, oD OSOB FlZYCZliYcH t {NF,iYC}{
JEDNosTEK NIE PosIADAJ ĄCYCrr osOBoW{!śCI Ptr{,ĄW|iE.I (}łąĄZ r'vYI}ATKI
ZWIĄZANE Z ICFł PoItoREM'' lra plan 26.400 z) w1'clatkcrł'ano 25.096.1 t-zŁ.co stanLlil i

95.06% realizacji planu rocznego $/1,datki tego działu zostałl' przezllaczorre na rv''.,plaię proiviziidia
sołt.vsórv za inkaso zobolviązań pienięŹnych . oraz' z'akupy u.r. 61r'''grv1'ch. orukijrv i usł,lq
zr'r'iązatrych z poborem zobolviąza;i.

W dziale 757''oBSŁUGA DŁt]GU i'UBLICZNI]Co'' -na pJail ] i.852.i)0zł rr 1'daiL',-l ri'ano
_2j.925.3B zł ,co s1anorł'i 15,11.% realizrrcji pjatrr-l locznegcl.
W rviv,,dziale w-vdatki c1otycz1''ł.v', płatności odsetek od zaciągnięt1,ch paŻ "l'cz'ek in\\ es1l c}'l1'l.\'cil '

Na niskie r.ł1,konanie planowanycir rvydatkó-'v lvpł;'ilęło ods1apienie od zaciągnięcia kredylu na

przebudorvę dtogi oraz przesuniccie ternlinrt zrciągnięcia poŻyczki na budowę ocz.yszcza'|,'li

ściel<ilrł' na grrLdzień 201 0 r.

W dziale 758 R.ÓZNE ROZLICZENIA na plan 5.802.00zł w1'datkol.,'ano 5.675"4i)zl0(, 'i.lllcń]
97.82oń rcalizaĄi planu rccznego *poniesiotre rłyd'atki to zapłata skłaciek rra l/,rviązek {jirlilr Ziemi
Kozienickiei oraz za przyna1ezność gll in1, do Storvarz;,rszetiia Lokalne'i Grup1' l}zialania '"Pttszcla
Kozienicka".

_na plar: 4' l27'816.5'1 ;łł rą'ydatl. c r,r'irno

3'955.258']2 z]. co stanclwi 95.82ri % reaiizałii planu rcczIlegtl.
Na wl..ł, kwotę składają się wydatki inlvesi}'c}'jnc rv kwccie 30'1'.ł0().00 zl i '"i,'vdat1ii bieŹącc io

krł,ocie 3 '65 l ' 85 j.12 zł.
Wydatki inwestycy,jne ptzeznacZonc b""-ły na i'caiizację zadania Ternronicldernizacj a Pubiitzrrei

Szkoły Podstarł'orł'ej r.v W1'sokim Kole .

!\idą@
l'' uttz-vnranie 3 publiczIrych szk_ół szkół podstawow1_'ch tj' rv Borkrr.Gn ie lrłlszcl,ł'ic i ir 1,&'1sckin-'

Koie - ].()]5' 160,59 zł .
Na zakrtp pomocy nuuę6q'ych dla ZSP w (ltlier.voszorł ie gt'nil'ra otrzvlliała dotac ję cełor.'ą -' ]l'lrlz,łll

państrł'a na na rea1izację własn-vcil zadań bieŻap1;cli gnin n kwocię 6.000 zł.
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2/ utrzymanie oddziału "o''rł, Publicznej Szkole Podstar.vtlwych w \Ęsokim Kole - _j7.275.ólzł'

3/utrzynrania publiczr-rego przedszkola rv Gniewoszowi ę41 8.1Ż1,Ż3z1

4l' utrzymałria Publicznego Gimnazjum w Gnierł'oszoi.vie l '013.21ó.16zł

5/pror.ładzenie stołówek szkolnych rv w szłłolc w (iniervoszorł,ie ilv Wy'sokim Kole _148-j{)5-37 zł

6/zorganizowanie r]owozu uczniórv do szkół podstaworł.ych i gimnazjum' 189.573.i 5 zł l''

uttzymania autobusu szkolnego stanowiącego rvłasność gmin1' i zrvi'oL rtldziconl koszlćllł drlrłąlz:'t

dzieci niepełnosprawny'ch do szkół oraz zakup biletóvl dla dojeŻdŻaiących dzieci .

7/doskona1enie zawodorł'e nauczycieli _i].308.20zł

8'' realizację Programu operac1'irlego Kapitał Ludzki przez Pubiiczrią Szkołę Podstal'''tll-ł'l'i ''l
\\/ysokim Koie ' 46 '597 .81 zł l
Wydatki na realizaoję programu zostały rv 100% pokryte dotacją celorł'a rr' ranacjr prograllll'\\

tinansowanych z ttc1ziałem środków europejskich clraz środków o których n']owa w art.5 ust. l pkt 
-1

olaz ust' 3 pkt 5 i 6 ustarvy', lub płatności w ramaclr budŹctu środkólr'europc'jskich.

W rtzia|e 851 ..oCHRONA ZDtrłoWIA'' na plan 84.500zł ł'ydatkorł'alrtl 77'.1Ó9.08 zł.co starrowi

91 ,68%o realizac.li planu rocznego.
Są to wydatki bieŹące na:
1/rea1izacię Gminnego Programu Rozlł'iązyi,vania Problcmólv Alkobolc.,i'-.'gh i Z'sil\cz'an]a

Ntirkonranii -43'714'lŻ Złlj.96.28o/o ręalizacli plalru rocznego ti' -

rł.ynagrodzenia i pochodrre od lłynagroczer'r dla naucz1''cieii rca1izujal.cyr:h pfograli]

proli1iktyczny"Spójrz inaczej ".w,ynagrodzenia i pochodne od rłynagroi-lzeri clia czlonk,'l,'

bminnej Komisji Rozwię'vrł,ania Probiemów Aikoholowycir za udzial rv posiedzeniaoh

konrisj i.wylragrodzenie nauczycieli za zajęcia sportowe z dz)'ećmi i l-rrłoc1zieżą ,

,,.g"ni'o"ję ińprez artystyczn}.ch o iematyce profilaktycznej. zakup piansz i niigrói1 zr rl']l.iał

wl,.,nkur.sach ó t"*ut.'". profilakt.vczncj organizorł,anie w'r,jazdu lizr kc']oirił prc't'iiakt1'czt-lc

i1zieci z rodzit-t z problemami alkoholow.vmi Zakup stołów do tenisa i stołu bilarJowego'

2lzakvpy rrratel.iałów i usłrLg do r,ł1",konania remontu bud)'nku SPZoZ rv celu adaptacji l-'omics,:':zcr

na gabinety 1ekarskie-3 3.75'ł 
'()6Zł186'33 

ol', rcalil'acjt planu roczllcgtl

W dziale 852''PoMoC SPoŁECZNA'' _ na plan 2t9a.827,55zł ri1'datkorr'ano 2' i 'iO.5(j1 -l,'l.i"

co stairor'vi 97,25 9'o realizacji planu rocznego

Na opłaty zr.viązane z umieszczenielrr niepełnosprawny ch dzieci oraz nicpełnt,'spriil'invch osrib

starsąvch.viDomuPor.rroc.vSpołeczne.jrł1'datkorł'ano'ó7,O73'21złzł|iO\-(l(l9looĄrealizaojip!antr
rOCznegO'i.

t.l-a wypłatę śrł'iadczeń rodzinnycir i świadczeń z f-unduszu aUmentac1'_|negc': oraz ich obslugt'
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W}rdatkowano 1343'310 / tj.100% Iealizacii planu' \Ą'yda-tki lVw został-v poktyte ciotacją z buciŹetu

państu'a na zadania ziecone gminie z zakresu administracji rządorvej .

Na zrł'rot niena]eŹlrie pobranych przez ślł,iadczeniobiorców ślviaciczeń rtldzinni.ch r.i'ą'iatacl'i
ubiegłyclr r.vydatkorł'ano kwotę -1.530 Zł tj 100'009/,, pIanu rocznegcl

Na opłacelrie składek zdrowotnych od niektórych śrł'iadczeniobiorców z opieki społeczrrej i

niektórych śr.viaclczeniobiorców świadczeń rodzinrryclr wydatkowano klvotę-9.588.55 zł tj.9li.559ó

realizac.ii pJ anu rocznego.
Wydąl1; te pokryte zostały dotac.|ą z budŻelu państr.ł.a na zadania ziecone gminie w k,'voe ie

Ż.t)43,74 oraz dotacją na zadania rvłasne w krł'ocie 6.641'81z1

Na w1płaty clodatkólr' mie szkaniorvyclr ze środkór.v budżetu gmin;i u1'da1kor.r'ano kwotę ..8.78'i.23

zł lL)5'48 0ó realizacii plalru rocznego./

Na rvypłatę zasiłkórv okresorv.vch i zasiłkólł' celorł'ych wydatko'*ano łączrrie '. 1cl-9()1.57 złl

98.01oń re..t|izac.ji pianu rocznego l z czego dotacją celor.vą z budŹctli pańslv.'a na l'ealizałje zada;i

własr-rych pokryto wyc'latki u'kwocie 84'974.4i zł pozostała kwota w}'datków: 16.927,16 l'l to

śroclki budżetu gminy.

Na *'rpłatę zasiłków stałycl'r wydatkowano ku'otę -74'508,16zł '/co statlorł'i 10C.00% realizlr,-'ii

pJanu roczlrego/uryciatki te la, ptlkryto dotacją z budzetrt państna przcka;:allą lmit-rie na l'ealizac.ię

zaclań własnych w krł'ocie '73 '800 z'ł i środkarrri brrdżctu gmin1' 708.l 6 z}'

l_a utrzymanie Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej na plan 234'448 zł iv'ł'datkorvaiio

2t)3'930.38 zltj.86,98% realizacii p1anu rocznego w tvm na:

-rłynagrodzenia pracorvnikórv . pochodne od lv'vnagroclzeń,dodatki dla pracowrrikórv socjain1'cir

funclrrsz świadczeń socjainych krvotę- 1 87.232'3 5zł.
_opłaiy pocztorve,zakup ariykułów biuroiłych. opłaty bankorve, clelegacje słuŹbtl'uvc"ri czał11

samocirodorve' - ! 6.ó98,03 zł
Wilv wy'datki został-v częściowo pok-Ęte doracją z budŹetu państwa p'rz'ekazaną gminic na

reaiizację własnych )arlań bieŻących w kwocie 58'730 zł.która została w}'datkowana rłr 100'Ż6'

Na utrzymatrie opiektrnek świadczących pomoc w usługach na t7'ec7 osób sanrotnycl-i i rł'

rodzjnach w.vdatkorvano ze ślodkówr.vłasirych birdzettr gniin'v 87.05'1.00 z!,/co s1anorvi 8l '{J oh

reaiizacji planu rocznego/
e..y.rj'ną niskiegc rł1;konania r,vydatkóił' bf a długotrwała g|16|6b3 0piek'!i.1ki ornz oszczęcittłści

powstjc w w1.ni(u zairudrrienia na Zastępstwo osób rł'ramach pr'ac prrbiicz'n1'ch'

Na rvypłaty zasiłkórv dla rodzin dotkrriętych pow,oc1zią rł'rdatkowal1o k_\Ą'oię 5l.0()0'zl'

Wy,Jatki te w l óox Zostały pokr.vtij dotacj ą ce lorłą otrzymaną z budżetu pańSt\'u'a na leaiizat'ię

zaiań biezących z zakresu administracji rządorł'ej oraz innych zadań zJecon-vch'

Na dozyw.ianie clzieci w szkołach l'zaklp alt. Żyr.łrrośoiorł'vclr'dowóz ptlsił1tórł 
] 9r]1ui)

bzurktlwe,uzl.Lpełnietlierł.yposazer-riastołówekszkolnych/rł.ydatkoWanoiapz,rtiel5.70(].92z1
90,93% realiźacji p1anu r'l,ydatków/,z czego pokryto ciotacją z bucizetu państwa przekazaną gnliniu

na realizac_ję *łasnych zadań bieŹących wydatki ił kił'ocie 74.000 zł'|1ł0 "00oń realizacji p1anu
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\\:yLlatków 'z dotacjil .a środkarrri własnymi z budŻetu gminy 2.700.92 z) .,|76 "0()9'a realizai: ji plar-rl'r

nydatkórł' ze środk(lv'' budŻctu/
Nzi.ł1,płatę zasiłków dla rolnikórł',krórych grunt1'rolne został} zalanc 1loticzas polvclti;zi

rł'ydatkorvano krvotę 3 3.000 zł.
W,vdatki te w 100% Zostały pokl.vte dotacją celową otrz1,'matrą z btrdŻetu pańStwa ira realiza.' ję

zadań bieżących z zakresu administracji rządow'ej oraz innych zadań zleconych.

W ramach lł''vdatków rozdziału 85295 "pozostała działa]ność' był realizorva.rr1' Poakcesi'' jn.v

Program Wsparcia Obszarów Wie' jskic1r.

Na r'eaiizację tego progranlu rłrydatkorr'ano 7a.\26.74 zł tj' i 0().009/o realizacji loczlleg(l plenll
w-vdatków 'Całość lł1'datków została pokr.vta dotacją z budże1u państlva na zadania bieŻąi:e

rea1izowane przez gminę na podsta\Ą'ie polozumień z crganami arininistracji rządolłej.

W rlzialg 853 ..POZOSTAŁE DZ|AŁANIAW ZAKRESIE PoI'tTYKl SPoŁECZr'iE.}']
W-u_dat1rorł'ano na realizację pfogramu operac,r,jnego Kapitał Ludzki przez GOI'S rv

Gnier.vtlszorvie Jtrłotę 103.540'91 zł l98.50% realizzrcji plalu rocztlego/ c7.ęg) z. śl'oJkórv

budŻetil grniny i i.037.19 z,ł liO\oń ręaliz.acj i planLr rocznego/i 92.50 j.j2 zł 98..] j9lu rcaii:lai'ji p}allli

rcc7negol zdotacji celorl'ej w'ramach progranrórł' llnansorł'arr\ ch z udziaienr środkćr.v europejsliich

oraz środków.o któr'v_ch morva w art.5 us1.1 pki 3 oraz ust. 3 pki 5 i ó rrstarł y' lrrb płatnilśr:i rr

ramach budzctu środków eulopej skic1r.

W dziale 854 '.EDIIKACYJN'Ą oFIEtr(Ą WYCHOWAWCZA''- na plan 't122'049"00izł
w1'da1kor'vano 120'809,00 zł , co stantlrł'i 98"98?ó realizaeji plalru rocznego.

W_rdatki b1'ły' Drzcznaczone tra:

_ rvy'płat;' st.vpendióli' rlla uczniów szkół podsiaworr 
"vcil. gimliujóil'i s;,:kć;ł śle.inich z Letcl_lLr

grnin-"_ 105'709.00 zł /100,00% realizacji planu rocztlego'/ i został1'pokr}le i! 80!,'o dotat'ia

óelową z budŹetu pańslwa na rezLlizację rvłasn1'ołl zadań lrieŹących gniin i lł 2096 środkalni

budŻetu gnrin1'

- ,uyp."*,ń szkolne d1a uczniólv szkół podstarvow;'oh i gimnazjum i: tererru gniny-i3.86i)
/l t) l.qlno realiztc.ii planu ro.zncl^ .

w.,,dalek pakr;'tv rv i00% doto"ją ' budŻelu państ.,Va pr:./.ekazaną gninie na' rr'alizłr''ię r'''iaslr''ł]-l

zaclali bie żąc-vch '

wyplatę zasiłkrr dia dzieci uczęszczające ijo szkoł,v z' rcdl.jtl dotknięti'ch porłor1zią" _ ] -0()l]-00zł

ll"otl.oox realizacji planrr/ .Wydatek pokryty ił' 100% dotacją z budze1'.r państrva pr'zek:Lzaną

gminie l-ra realizację własn-vch zadań bieŹących .

"- nll piirrt

zs9 ś3\1z zł wydatkowano 212.Ż5Ż^92zl " co stanorłi 80'857ó reaiizac'_ii planu roczr'eg'-l'

Wiw śro<]ki zostały wydatko\\'ane na W-vdatki bieŻące ij.
_1ł,ywóz lrieczystości stałych z terenu całej gnlin1' 119'359'00 zł

-zapłate rary kary za usuwanie drze rv bcz rłryrilagallego ze z'*'olenia - 2|' '105 zĄ

_zaiup energii elektr,vcznej do ośrvietlenia uiicznego-83 '0-5B'41 zł'

-zaklp usług w zakresie uzupełniar-ria źródcł śrł'ialła i przestalt'ierria zega-róił; 10'l(,^5.4'izł'

-zakup Janrp ulicznych -Ż'7 65.06'zł.
_ p.r.p.o*ud."r.ie akc_ii ekologicznej v,,szkołaclr lra ter'enie gnlin1'- 3.799,98'tśrociki na le'; i:e l

pochoclził1' z dotacji z- Por'viatu Kozierrickiego/
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W t'vm dziale nic zostały w okrcsje sprar'vozdarvcą'm
po,"łoclem 1ego było nicuzyskanie ponroc-v f_rnarlsorłej

udziałenr środkólł' europe.iskich na rea]izacię zadania

przyłąazami lł miejscowości o]eksóił',Borek i Regórł'

zrealizor-ł,ane rłydatki irrwestyc't.jne

r'i' ranla'ch progi-airiólv fi nansou'an]'cil z
Budrirł a krrla]i'raeii nodciillicnior.ąl z

Stary.

"--na pl:u-r 42.00(l
to clotac.jazł w1"datkoł'ano 28'488'ó] zł. co stanow'i 67.83%

pocinriotowa prz ekazana dla Bib1ioteki Pubłicznej
Niskie wy'konzuie planu rłydatkórł' sporł'odolł'ane
Fubliczne' j z pracy.

realizacji planu rocznego. Jesi
Grnin,v Gniewoszórł.
było rez.vgr'racją Kierownika Biblioteki

wydatkor'vano 7 .420 zł,/ l 007o realizacji planu
progranu Operacy'irrego Kapitał Ludzki przez

rocznęgoi Są to \\'ydażl(i bieżącc rla rclrlizac.ię

l'ubliczne GimnazIum rv Gnieruoszłilr'ie.

telefbniczne i zaktrpl'

Nalezności w}1na'qalne Z tytułu podatków i
3 1.12'20i 0r w-vniosły 355.964.1 8 zł,

opłat oraz niepotlatkor'v vclr rialezności rra

Zobcirł'iązania wymagalne na 3 i . l2.20l0r Z tytułu opłat}' Za usłtlgi

matetiaŁiw i rvyniosł.v 1B9,\0 zł
Zoborviązania nierł'vmagalne a dzień 3 1 . 12.2010 r Z t} tułu :
_rr-vrłit,nania płac nauczycie!i i na!eżrrego pracorr'nikoin clodatkorveg'o l.\ \' r.gl'oijz.: !l ia

,,,.rr-'"gn wra' Z pochodnymi Zakllpu cnergii,t-nirtelialórr' i usłtrg rłl'niosł;' . j']8'2ó'ł.-1 ]zł

Zobowiązania gminy z Ętułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31'12'201sr'

WyniosĘ .913.864 zł w Ęm:

- 7 6.6ŻĄ-l'ł pÓŻ'',czka zac iągnięra na budo\\ę sicci lvoriociągorve.] rr.'rilz z piz''''lą_c:zaln i tr

miejsco\Ą'ości Sarrrólł'

_.71 .600 7'l p{)ż'yc?'|Ka Zaciągnięta na budolvę sieci rr odociągorĄ'c j Z\Yola Prze cinka.

_3ó9.000 zł poŻyczka Zaciągllięta na "komplekSowe \ł,odociągo\ł anie p{]1-ostał}''h

miejscowości gmirry.

_. ] l c.000 z'ł poŻyczka Zaciągnięta na Letlnomodernizacj ę budynku Public;łnej Szkoł]'

Podstavi'lłlvej' 6 i*n6z,j um rv (jlrielvoszolvi e

- 286.61azł poŻy czka zaciągnięta na realizacje z-adania Budor.va mcchanicztio _ bioiogiczne!

oczYszcza]ni ściekórv lv o1eksorł'ie.

Reasumując rvykonanie budżetu za 201Or nałeŻ}' sirv ierciziÓ .r:* reali;.acia

zarórvno uu.no65.l' jak i wydatków była trudna .
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Powodem niskiego lvykonania dochodórł' \vłasnvch grniny rv stoSunku dc nai.eżnoścr

wynikających z wydanych decyzji administracy' jnych i zawart-vch umólv cyr.l ilno_ pralvnych

jest zła's-v-tuacja f,rnansorva nieszkańcóq' .spowodowana stosunkor'vo niskin_,i cęnam j

płoc1óił' iuln5'ół, w stosunku do kosztólv ich lvytrvorzenia wystąpier-rie porvodzi na na

terenach nadwiślańskich'
Na niepełne rvykonanie wydatków bieżących \v niektórych działach r'vpłyli'' miał'7

następrijące przy c7'yny :

_os'częciności *'i'vy;datkach na wynagrocizenia z por.vodu dŁrgotrv'a\ch ztvo1nicń

lekarskich.
- oszczędnośoi sporvodowane zatrudnieniem pracor'vników prac publicznych rv zasię1rstrr ie

p.u.n*nikóro obiługi przebyrvających na zrvolnieniach lękarskich i urlopach,

'przcsunięciem realizac.ji zadań na 2011r.

okrcs sprarr oztlar,vczy zamknął się defic1'tem budŻetolv1rrr rv ku'ocic 40i'635'27 zl"klór;''

został sfinansowany poŹyczką rv k\Ą,ocie 286.64a zł i ł'oln-vn-ri śr'odkarni lł iiwilt:ie

114'995"27 zł
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INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALI{EGO

na dzień 31.12.2070

I/WYKAZ NlERUCHoMosCI STANOWIĄCYCH wŁAsNosC
GMINY

1. Własność bez iakichkolwiek rrstalonych praw rzeczow},ch ibez
uż)Ąkowania wieczystego t zarządu, dzierżawy. najmu, uzytkowania na
określony krótki czasl

1 / powierzchnia gruntów - 156' 164 mkw
2l szacunkowa wartość gruntów _ 364.082,53 zł
3/ wartość budynków i budowli -1 1"105'588,59 zł'
4/ kwota wpływów z tytułu rozdysponowania nieruchomości i ze

sprzedaŻy _3'100 zł.

2. Wykaz nieruchomości oddanych w ułtkowanie wieczyste

1/ pod budownictwo mieszkaniowe
2l powierzchni a gruntów
3/ wańość gruntów
4/ kwota ustalonych opłat
5/ pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym _ pod usfugi

a/ powierzchnia gruntów _74mkw.
b/ wańość gruntów - lIIzł
c/ kwota usta1onych opłat - 9,a0 zŁ.

3" Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd /dotyczy jednostek

komuna1nych nie posiadających osobowości prawnej - przedszkola, biblioteki,
dorny kultury ośrodki sportu i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne
zakłady komunalne/
1l powierzchnia gruntów 34.200mkw
2l wartośc gruntÓw- 63.ó00
3/ kwota ustalonych opłat 0

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3.

1/ powierzchnia gruntórł' -24.64a mkw
2l wańośc gruntów- 28.650 zł
3l kwota ustalonych opłat



5. Sposób ustalania warlości nieruchomości w podanych punktach wg wanosci
szacunkowych na podstawie cen rynkowych w przypadku zbywania
nieruchomości wycena rzęczozna'w ców '

6. Tryb ustalania opłat - Zarządzeniami Wójta.

Il DoCHoDY I W\DAIKI ZWIĄZANE z GoSPODARKĄ
MIENIEM KOMUNAL}I\'N4

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gmin}':
1/ wartość gruntów _456.443,53mkw ' zł.
2l wartość budynków, budowli _ 14.943'978,71 zł.
3l inne, np. lasy

2. Kwota w budżecie wynikająca z powyższych tvtułów:
1/ ogółem:302.8743a zł
w tym za IV kwartał 20091 77.910'21 zł

ztytułu opłatza wodę - 65'73B,05zł
_ z tytułu czynszów- 12.172'16 z)
za2010 - 224.964,09 zł w tym :

- z tytt;łu oddania w- uzytkowanie wieczyste - 9,00 zł.
_ ztyĄułu opłat za wodę 176.743,03 zł
_ ztyililu czynszów opłat za centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości
48.221,06

3. Wydatki n'viązane z utrzymaniem mienia komunalnego
ogółem -248.632,51 zł.
W tyrn za IV kwartał 2009r- 67.635,93 zł
w tym: w zakresie :

- dostarczanie wody _ 32.827 ,7 4 zł
_ utrzymania budynków komunalnych- 33.635,93 zł

Za2010r -182'168,84 Zł
w tym w zakresie:

- dostarczanie wody - 166.208,42
- utrzymanla budynków komunalnych- 15.960'42



INFORMACJA
o stanie rnienia komunalnego
w/g stanu na 3l grudnia 2010r

Borek 1'186 1900'00 4750,00 SzkołaBorek 1'186

Rńrak 14R^lĄ
'B9,9! )!81l: 200 00 500'00 gzkoła

budyn rflieszk. najem osoborl
GniewoszÓw 769/3 1 rcafo 694'08 fizyczn-vm

GniewoszÓW 307 1600 00 1600'00 hydi'oforĄla

GniewoszÓW 101a'101b 8874 OD ?21B5,Oo Kozienicka-p}ac po IaigcwiskiJ

Oleksow 657 ..1300,00 13560,00 hydrofornia

Własnością Grniny Gniewoszów są grunty nab'v.te na podsiarvie
1 .Decyzj i komunalizacyjnyci,

NaZWa powierŻchnia W wartośc w
obrebu Nr dzialki mkw Zł sposci przeŻłac7-ełja

GniewoszÓW 77911 4O2 Oc 2010'00 skl-.p lubelska: -":-a-" :' j -- - - ' - - -

GniewoszÓw 124211 500 00 '] 500'00 działka szkÓina

SarnÓW 4o1 9046,cO i5300'00 szkoła

Zwola 671 1500,00 i600,00 działka szkolna

vvys0Kre
Koło 195 12900'30 3225'] 00 szKoła

1840,00 9?99r99,!udyoekadmlnistr
525 00 2808'75 działka nie zbU.icr,v

l
GniewoszÓw 4B1 594.00 3177,90 budynek lnieszkainy_na]Ćm

GniewoszÓW 465 167'00 budynek mieszkainy-l]ajem

GniewoszóW 467 1550c 1722,7a budynek mieszkalnv_najem

GniewoszÓw 756 181'00 905,00 budynek mieszkalny_najem

Gniewoszow 47714 415 00 2C75 O0 budynek ril ieszkain t-najern
I

GniewoszÓw 476 361,c0 1805.C0 budynek rfiiesŻka]ny-rla]i}m::
Gniewoszóvi 5o8 5609]!! ::'100'0J sz<o'a Gn ewcszow

i 
gniewo:zo:v 172 !1 , 9f 09 475.0c irudynek nrieszxaln y'najen I

GniewosŻóW 1o9 127 'o0 1330 00 dzlałka budowlana

479t1,47912 47812
484/1

GniewoszÓw 482



GniewoszÓW 110GniewoszÓW 110 1 39,00 działka buoo\.Ąlana

Reoow
Nowy 15512 74'00 1'11 00 uZytKoW WiecŻysleNowv 15512 74'00 1'11 00 uZytKoW WiecŻysle

B"I9!|91 z028 4886 00 i 10ąq9]9zi1ka rolna
]Borek Foń 2a43 528 'oo z6z,00 działka rolna]Borek Foń 2a43 528 'oo 262,00 dzialka rolna

Borek Fort l2055 26'00 12,00 działka rolna
.l

Borek Foń 205711 187,00 93,00 działka roina

Bolek Fon 2o57l2 166'00 82'00 dzlałka ro|na

Borek Fod 2059 80,00 39 0o działka toina

Borek Fort 2067 31'00 15'00 dzlałka rolna

BoreK Fort 2068 29.00 14.AA dzjalKe rc.ra'llr
Borek Foń 2069 39'00 19,00 działka rolna

Borek Fort 2O7 a 40,00 19,00 działka rolna

Borek Fort 2071 48'00 20,00 działka rolna
rtl
Borek Foń 2a73 51 9,oo 208,00 dzia.łka rolna!
Borek Fori zila 272'ao 135 00 oŻiałka .olnaBorek Fort 2a78 272,00 135,00 działka rolna

Borek Foń 2179 267,ao 39,00 dŻiałka !.olna

Borek Foń 218012 131.00 65,00 cŻiałka roina

GniewoszÓw 84/1 308,00 462a,Oa działka nieŻab'przy lcndzie

5311 2247.00 13912,00 droga

653/1 !9919! 3ffi190 9i99a

Borek Fod 2059 80'00 39 0o działka toinaL+
Borek Fort '2061 21 00 10'00 działka rolna

Borek Fort 2031 2o58'0o 308/'00 dzjałka rolr'o oudowi

BoreK Fort 2033 4101'oo 6151'50 dz;ałka ro'no budow|'

Borek Fort 2031 2o58'0o 308/'00 dzjałka rolr'o oudowi

BoreK Fort 2033 4101'oo 6151'50 dz;ałka ro'no budow|'

Borek Fol{ 2034 6755 0c 10132 50 dzjałKa lo'no oudc,v"'l'

Borek Fort 2041 3373,00 5059'50 działka loino łJudolvl

Borek Foń 2164 3092,00 4638.00 dzia.ika rolno 3udowi.

Borek Fort 2166 1764 0o 2640,00 działka roino budowi'|,!il
Borek Fort 2167 91'00 136'50 dz:ałka roino Judowl

^ ^.^^ ^^:^^i .-_-: , ,. ,

-:-. :' . -: r -' i -- l--l- - -

Borek Foń 2167 91 ,00 136,50 dzlałka roino 5udowi'

Borek Fort 2168 285'00 427 '5a działka roino budowl.

Borek Foń 2169 162 00 243 '00 Ć,ziałka rcino bud,Jwl'

Borek Foń 2171 12574 Oa 18861'00 działka i'oinc bucow].Borek Foń 2171 12574 Oa 18861'00 działka i'oinc bucow].

Borek Foń 2173 95'00 142,5a dŻiałka lo;no cuJowi'
i

Borek Foń 2174 954 0o 1431.00 działka rolnc budowj'

B"i9!|91 2!5 ]J9?Ł9 1]o7'5o 91lałka 
lolno Dudowi'



2.Aktów notarialnych

powierzchnia W Wańośc
Nazwa obrębu Nr dzia.łki mkw ewidencyjna SposÓb uzytkcwania

Uniewoszow 45 / 11 53oo oo 53oo o0 działka oo Wvsvo,skl] ślnl_oc,GnieWoSZÓw 45711 5300'00 5300'00 dz'ałka po wysvp,sk,l Ślnlec,
i ! ' ::
lvlarkowola 35712 100,00 100,00 ujecie wody

ReqÓw Starv E 80.00 Bo'0o .rjecie Wody

ZdunkÓw 7112 1o0 oo 100,09 Ujecie Wocly

l\łarkowola
Kolonia 12512 100 00 1 00,0c ujęcie WodV

MarianÓW 13912 100 00 100'00 ujęcie wodyMarianow 13912 1U{J,Uu 1UU'UU u]ęcle VJody

GniewoszÓW 305 10300 00 31 500 00 t]olsl{o szkolneGnrewoszow 3U5

ZdUnkÓW 1a7l1 4777 'aa 530,00 hydrofornia

Borek 118514.118711118514.118711 1200,00 1450,00 boisko szkolne

Sarnow 530/1,535/1 180c.00 5720.00 Budynek po ośrodku Zdrowia

GnlewoszÓW 1oB5 2684 c0 1191o'o0 ośrodek Zd'owla

Borek 2200 1689,00 droga
it!

Borek 22U 593,00 ciroqaBorek 2201 593,00 ciroga

Borek 2202 3882.00 droqaBorek 2202 3BB2.O0 oroga

Borek 2205 4203.00 4665.15 droga

Gniewoszów 550 634'00 830'00 ocŻyszczalnia szkolna

GniewoszÓW 551 2511'00 25000,00 oczyszcza|nia Szkolna

GnieWosZÓW 1142 1805,00 830,00 hydrof gniewoszÓ\.Ą/

| !181190 8738s'15



Działki nabyie w_ wyniku postępowania spadk_or'vego

powierzchnia w rn SposóbNr
obręb działki kW. Wartość Uzytkowania

Gn;eWosZÓW 1180 1503 00 ]0874 12 dZ B.rdowl'

GnjewosŻÓW 60 2o79'0o 1351 35 dŻ Rolna

Gniewoszów 656 432'00 820,80 dz' rolna

GnieWoSzÓW 525 6971,00 13244,90 dz'roina

GniewoszÓw 296 15B,a0 12172,78 dz' Budowlana

12498.00 38463.95

Działki bez uregulowanego Stanu prawnego

Powierzchnia w mkw9?ięb nr dzialki

PodmieŚcie 14511 400.00

WartoŚc sposÓb uzyt!(ovr'an|a

1200,00 droga

Borek 115011

untewoszow 919

-100 C0 ujecie vvo,jy

1400 30 działki n e L lll'y' l9 |s ' 
ie

7500,00 dzialkaszkolna

I)ane o zmianach w stanie mionia komunalnego od dnia złoźenia poprzedniej irłłllrrrrał.ii

W okresie objętym inlormacją ma.iątek gniny uległ zrviększeniu r'' ''q'niku:

decyzji o koniunalizac.ji działek:

Nr 1 l49 o por.ł,ierzchni 7865 Inkw rv Borku (droga)

Nr 47211 o powierzchni 95 mkw rł' (inierł'oszorvie.



1.Decyzjio konrunalizac.]i działek w Borku (Forcie) o łączrej porł'ierzchni-.ł5-j00nlk*'"i
szacunkowei rvafiości 61 .950zł

obreb Nr działki powierzchnia Wańośc

Borek Fort 2029 4?44,0C 6366.00

Borek Fort 2030 2099,00 3148.50

Borek Fori 2031 2C58,0C 3087,00

Borek Fort 2033 410'1,00 6151.50

Borek Fort 2034 6755,00 10132,5A

Borek Fcń 2041 3373,00 5059'50

W okresie clbjętym intbrmacją maj ątek gminy został uszczuplony rł'ł'yniku sprzedażi':

działki budowlanej lv Gnielvoszorł'ic Nr 739 o porv.284 nkrł'( akt notalialn1)

działek grilntu w Rorku

- Nr 2032 poz o polv. 2293 nrkw(akt notarialny)

- Nr 2076 o powierzchni 8905 nikw (akt notarialn.vl

Borek Foń 2164 3c92'0c 4638 C0

Borek Foń 2166 1764,c0 2646,00
L

Borek Foń 2167 91'00 136,50

Borek Fort ?168 285,00 427,5A.T
Bgiglfort t2'19e ] 192:90i 2a3,00,

Borek Foń ?171 1257  ,aa 1886'i 'c0:l
Borek Fon 2179 -05.00 1a2.1".;

Borek Fort 2174 954,00 143i,00

Borek Foń 2175 1405,00 2107 '50

Borek Foń ?176 438,oo 657.00

Borek Fort 2177 678.00 1011.00

Borek For: 2478 904,00 1356 0C

Borek Fon 221C 228.a0 342 oC
iii

^ 45.300 67 950KaTcm-t*-':-'l



Gniewoszów, dnia 28 stycznia 2011

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy
Gniewoszów za 20l0r.

Dział921 Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego

Biblioteki

Przychody

Stan środków na początku
roku

Dotacja planowana z
budzetu gminy

Dotacja z Bibliotekr
Narodowe

Pozostałe odsetki

Kosztv

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

Składki na ubezpieczenie
społeczne i FP

Zakup materiałów 1 56,1 5

wyposazęnla

Zakup książek 69,13

Zakup usług pozostałych r.000,00 7s4,4 75,44

Zakup usług dostępu do
sieci internetowej.

opłaty Z tyt. Usług
telekomunikacyjnych
te1ef. stac.jonarnej

Realizacja
w o/o

2. 1 00,00 2. r 00,00

31,29

30.619,92

20.217,00 15.096,04 7 4,67

3.r22,65

3.224,62

8.1 00,00

5 23,98

Podróże kajowe ,41 '\ą
'-l L)LJ



Rózne opłaty i składki r00 3r,4 3r,4

q5'7)Podatek od n ieruchorności 1.300 1.244.40

Fundusz świadczeń
soctalnvcn

743 322,9 43,46

Razem wydutki

Stan środków na
rach unku bankowym

ogółem

43.100 3 0.611,17

8,7 5

30619,92

Plan finansowy dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów na 2010r.
wynosi 43.I00.zł.

W roku sprawozdawczym 2010 na realizacię planu finansowego Biblioteka
osiągnęła przychody na łączną kwotę 30.ó19,92, z tego przekazana została z
budżetu gminy kwota dotacji w wysokości 28.519,92, co stanowi 67,90 % realizacji
planu rocznego. otrzymała z Narodowej Biblioteki w Warszawie dotację w
wysokości 2.100 złotych na zakup woluminów na wyposazenie księgozbioru.
odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym stanowi kwota

3l,29zł.

Wydatki za rok 2010 stanowi kwota 30.611,17 , co stanowi 7I,02oń planu
rocznego

Z tego, wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 15.096,04 tj. 74,67%
planowanego wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i FP wynoszą
312Ż,65zł. co Stanowi 77,37%. odpis na Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalny
wynosi 322,90zł. tj 43,46% planowanego wydatku.

Niskie wykonanie wydatków wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodz eń oraz
naliczenie ZFSS spowodowane zostało rezygnacją z pracy pracownika biblioteki.
Na zakup środków czystości i art. biurowych i papiemiczych przeznaczono kwotę
3224,62 co Stanowi 56,15% , za kwotę 5.599,24 Zakupione zostały ksiązki na
wyposażenie księgozbioru, j t. 69,I3yo planowanych wydatków.
Wydatki poniesione na opłaty bankowe oraz po:ztowe stanowią 754,40zł. Tj
75'44% planu rocznego. Zakup usług dostępu do sieci internetowej jest kwota
609,04zł. co stanowi 55,37%
Koszty usług telekomunikacyjnych telekomunikacj i stacjonamej stanowią 93,40%
planu rocznego t1. 523,98zł.
Na podróże służbowe wydano 32,40zł tj. 16,20%.
Różne opłaty i składki to kwota 3I,40zł.



Największy procent bo, aż 95,72% planu rocznego stanowią koszty podatku od

nieruchomości, jest to kvłota 7.244,40zł.

Na koniec okresu sprawo zdawczego na rachunku bankowym pozostało - 8,7 5 zł.
Zobowięanla z ty'tułu zakupu książek do bib1ioteĘ.włppgąrcĄRA,Q]r^

'Ę$Tf pJĘtę9t.c'*
ąg," Podłn SĘpl_łi
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IWYKONANIEZA 2OlOROK

Le Wyszczególnienie Plan
2010

Wykonanie za
201 0

1. Dochodv oeółem 706100.00 705403"48

Sprzedaż usług medvcznych NFZ 68ó000'00 68207ó'55

b Sprzedaż usług medycznych pacjentom I1700,00 12535,50

c.

d
Przychody finansowe
Pozostałe przvchody operacyine

7200,00
0,00

9009,56
0,93

e. Pozostała sptzedaż 1200,00 1780,94

2. Koszlv ogólem 682300.00 729017.O5

Zuży cie materialów 38200,00 44733,85

z tego; leki 4500,00 3561,i2

sprzęt i ednorazowego uż1tku 1500,00 1585,20

odczynniki chemiczne i mat. diagnost. 400,00 102,00

wlpostvenle 1500,00 728Ż,Żl

środki czystości
materiały biurowe i druki

1600,00 r 037,01

3600,00 3266,18

gazety, czasopisma i wy!ąlł. k!14z. t 500,00 )1)q nl

materiały do konserwacji i remontów 10000,00 9ŻI3,o7

opał
woda
poZostałe matenały

Energia

9500,00 10662.12
100,00 r35,25

4000,00 5 158,48

b 3400,00 3158,10

c. Usługi obceffi
82900,00 82591,94

0,00 0,00

transport sanitarny
usfugi medyczne
usfugi rtg
usłusi uss
usfugi laboratoryjne
usłu.qi telekomunikacyj ne

0,00 0"00

23000"00 tto?o oo

6000,00 6090,00
1000,00 925,00

Ż'7000,o0 26853,70
3700.00 3659,3Ż

obsfuga konta bankowego 1200,00 116ó'10

znaczki i opłaty pocaowe 500,00 487,87

pozostałe usfugi obce

Podatki i opłaty

20500,00 Ż0489,95

d 1600,00 1345,00

ę- @
świadczenia na rzetz pracowników

4ó8000'00 474559,00

f 69300,00 102315,57

' 
teeo; składki ubezpieczeń społecznych 58000,00 91775,'19

świadczenia urlopo]!e 5800,00 5't63,12

szkolenie pracowników 2000,00 1860,00



PLAN FINANSOWY
I WYKONANIE ZA 2OIO ROK

Gniewoszów dn.28 luty 2011 r'

KIEROWNIK

:;,Wff;"
Samodzielnego Puolrc
ooleki Żdlowotnej \''l {' te!' 048/ 6Ż1_

lek. med^ ,Iózef

frominki ."ec"owe 14ągl94y !\91194 3000,00 ŻŻŻ0,0o

badania okresowe
posiłki profilaklyczne
^zl-ie; nnhrnnna i rohoczz.

0,00 91,70
0,00

500,00
0,00

604,96

D^-^ś+DlA lrłś?fw 13400,00 13s11,88
9500,00 9670,88

Z tego; podróże sfużbow€ i ryg4qłty Jgmooh'

ubezpieczenia maj ąt9\'9 ! 99 1400,00 1345,00

składki członkowskie
kosztv finansowe

2500,00
0,00

2496,OO
0,09

h
i

Pozostałe koszty operacyj ne

AmorĘzacja

Wvdh filcnlglt

500,00
5000,00

0,15
686r,47

+23800.00 -Ż3673.57
3.


