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z dnia 15 marca 2OO7 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania bud2etu Gminy Starcza za 2006r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia I marca 1990r. o samorzEdzie
gminnym ( Dz. U. z 2OO1r. Nr 142 poz. '1591 z p62n. zm.) oruz art.199 ustawy z dnia
30 czerwca 2OO5r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104 z p62n zm-\

W6jt Gminy Starcza
zazqdza, co nastepuje:

s  1 .

Przedstawi6 Radzie Gminy Starcza sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Starcza
za 2006 rok stanowiace zalacznik Nr 1 do niniejszego zarzqdzenaa.

s2 .
Przeslad sprawozdanie, o kt6rym mowa w S 1 Regionalnej lzbie Obrachunkowej

s 3

Urzedowym Wojew6dztwa Sleskiego

r fry/
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Spaawozdanie
z wykonania bud:etu gminy STARCZA za 2006 r.

Uchwatq Rady Gminy Nr 140r(1V05 z dnia 14 gtudnia 2005 roku uchwalono dochody
bud2etu gminy w wysokosci ql!5.lqqq::zl., wydatki w kwocie azgg.lqggg! oraz rozchody w kwocie
496.000.-zt. z p.zeznaczeniem na splate zaciqgnietych pozyczek w Wojew6dzkim i Narodowym
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Jako 2r6dlo pokrycia powstalego niedoboru
w kwocie 100.000.-zl wprowadzono do budzetu gminy wolne Srodki z lat ubieglych.
Dochody i wydatki uchwalono wg szczeg6lowej klasytlkacji budzelowej tj. z podzialem na dzialy,
rozdzialy i paragrafy. Uklad wykonawczy budzelu gminy zostal zatlvierdzony Zarzqdzeniem W6jta
Nr 1/2006 z dnia 02.01.2006r.
W wyniku zmjan wprowalTzonych pnez Rade Gminy j Wdjta, zwiekszooo plan dochod6w do kwoly
4.924.731.OO-- zl. a plan wydatk6w do kwoty og6lem Aqlqrujzt. wprowadzajqc przy tym do
budzetu gminy dodatkowo wolne Srodki z lat ubiegtch w kwocie 182.000.-zt.

Wykonanie dochod6w budzelowych zamyka sie kwolq 4.804,272,09 zl., co stanowi
97 ,55y' wykonania planu j ,{szlaltuje sie podobn ie jak \r talach ubiegtych.
Wzorem lat ubieg{ych dokonano podziafu realizowanych dochod6w na: dochody wlasne, subwencje
i dolacje, co przedslawia sie n€st€pujqcoi
l .Dochodywlasne-plan'1.719.249.-zl,wykonanie1.613.7l0,62.-,r i .93,86%

- dochody realizowane bezposrcdnio pEez Urzqd Gminy (podatki, czynsze, op+aty lokalne)
plan 910.420.-zl,  wykon. 774.293,54- zl,  t j .  85,05%

- dochody realizowane bezposrednio pzez lJeedy Skarbowe( Cz-wa, W-wa, Myszk6w, Bytom)
plan 39.274.-zl,  wykon.43-020,08 t j109,54olo
udziely w podatku dochodo\Atym od os6b fizycznych .ealizowane pnoz Minislo.slwo Finansdw
plan 769.555.-zl, wykon. 796.397.- zl. ( qc2nie z wpl]Mmiw mq stFzniu 2oo7 z srudziqi ) tj.103.49%

fl. Subwencja og6lna - plan 2.121.7a4.-zl, wykonanie 2.121.784.- zl.lj. 1OO%

- subwencja na zadania oswiatowe - 1.377 266.-2l wykon. 100% (be: subrcncji ott4ian'.6 t / XnTt )
- sub/yencja podslawowa dlagmin - 744.518 wykon 100%
lll. Ootacle celowe i 6rodki na dofinansowanie wlasnych zadari bieiqcych i inwestycy.inych -
pfan 1.083.698,-:1, wykonanie 1.068.777,47.- zl,li. 98,62%

- dotacje celowe na zadanaa biezqce zlecone gminie ustawami
plan 587.299.- zl, wykon. 580.258.92 .- zl, tj. 98,81%,

- dotacje celowe na zadania wlasne gminy
plan 109.554.- zl,  wykon. 106.294,05.-zl,  l j .97,02ok,
dolacje celowe realizowane na podlawie porolumied
plan 6.2'15.- zl,  wykon. 6.215.-2l. t j .100%,

- Srodki zewnetzne - dofinansowanie fealizowsnych z€dai yv{asnych
plan 380.630.-2l, wykon. 376.009,50.- zl, lj. 98,7970
- Srodki z Urzedu Marszalkowskiego na dofinansowanie wlasnych zadah bie|qcych i zadah

inweslycyjnych - 247.628,00 zl
- Srodki z FuodacjiCenttum Edukacji Obywatelskieiw W€|szawie na.eatizacje pros'am! edukacyjneso

.szkora Mazei - 89.864.00 zl.
Srodkiz Powiatowego UrzQdu Pracy-reiundacja kosA6w poniesionych w zwi4zku z zatrudnteniem
pracownikow do rob6t publicznych - 38.517,50 zl.

Jak wynika z powyzszych clanych, realizowanie dochod6w za 2006r. przy udziale poszczeg6lnych
inw€slycj i  waha sie w granicach od 93,86%-do100 9o.
Nailepiej .ealizowane s4 subwencje (100% ), a naslgpnie dolacie celowe i Srodki na dofinansorvanie
wlasnych zadari biezqcych i inwestycyjnych gminy ( 98,62016)
Najni2szy WskaZnik realizacji dochod6w stanowiq dochody wtasne ( S3,860/0) w tym: dochody
realizowane bezpostFdnio pftez Unqd Gminy ( 85,05o/d ).Pomimo wy2szego wska2nika wykonania
dochoddw z lytulu udzialdw w pod€tku dochodowym od os6b fizycznych (103,49olo), to jedn€k I uwagi
na niezrcalizowany dochdd z tytufu sprzeda2y gtunl6w pod budowe autostrady (plan 166.000.-2l ),
wskainik dochod6w wlasnych reslizowany bezpoSrednio pEez Uazqd Gminy jest ni^zy od
zaozonego.
Realizacje dochod6w z podzaalem na wazniejsze Zr6dla i instytucle przedslawiono w tabeli.



ucie - poszczeq6lne do Plan onante %

1 . Uru4d Gminy 910.42077 4.293,54 85,05

15 .950 7.950,00
poaattTtrornv tesny, oo nar*homosci, od sr transport ) od os6b 282.OOO 26E.742 05

oooari  rrorrv di"v,  oo "" ' " ,  romos" )  oo osoD orawnych 7 1 . 1 5 0 70.668,04
166.000
95.515 9n.o32,44

:-wpg[z ustrig (w tym tenLrta lowiecka oplaty za dostarczanie
w6dv i odbi6r Screk6w oDlatv z Dzedszkola.

217.140 242.513,91

o1lara za zezdolenta na spftedaz alkaho)t) 26.212 26.286,25
6.343 8  9 1 0  0 5

ootat, ,Om,n "t'r.yrna ld'gowa I eksPlodlacyjra 11.017 10.t  t6,24
s.236 L E A I , /  |

- pozostale,(np pwizle, od*tk na[czone od sgjnnronFh wpbt pzvqQa

woOociqgM. specyllGqe, wPis do et}iij€mji dzjalahosci gcP, te&nkt zrt
koDalin, 3% pr@tia €d podatku doch od 6 fE. Provv. dci,v 6ob )

I  857 11 .526 ,83

2. Ministerstro Finans6w 2.891.3392.918.181,00100,93

- subwencia ne zadania oswiatowe 1.377.266 1.377.266
Isufiwencia podstawowa dla gmin. 744.514 744.518

u;lialy w oodatku dochodowym od osob fizycrnycll 769.555 796.397

Slaski Urzad Woiew. w Katowicach 679.380 674.234,42 99,21

ooieka sDoleczna -dotacje celowe z ptzeznaczeniem na:
-Swiad.zaia rodzinre, aliczl€ aliBetrtaclina, skladki m ub€zp erervt rzdr
-skhdki na ubea. dr otne oplacane od nie*tdlch 0661, pobqaipFh *i|dcz
-zasilki i pom@ w natuze oE2 sldadki na ubep (ftrlrahe I renlM

polric pisi€zna dla @dzin rclni.zy5h!6podalsl$a .olne dotkniQle sus-4
{tranE dzeiw vtole

611 .084
490 656

ffia
21 857,00

61.063
19.420
a2cJ

607.381,09
.199.625,46

80€,83
19.704,80
61.06a,m
17.92000
a29JdJ

urzqd wojew.- Ewidencja ludn., Dzialalno66 gosp, Akcja kurierska 35.736 35.736

Oiwiata iwychowanie. oraz Edukacyina opieka wychowawcza
dotacia cd(M na zadania vdasne (zakuP PadrFznik6w dh @nitd )
csnacia @lM ^a zadania w+asne {na{l@nie lez}*a angi€iski€lp )
dotacla ebwa z pzenadiw m poiroc naidialnq dla uc5i6t - sqper'db
donDanseade dla p@nda\rcdFpzygolo,ranie a rcd(re n o.lo.. Uczlia^t
dot @l z Dze:nadeniem dia komisjiesem ds. aw?nsu zwo@q9 !3!9<:

31.128
1974
2924

t6956
9.174

100

29.647,17
1 974,00
1 524,17

16.911,m
9.174.@

100,00

Rolnictwo i f'cwiectwo - dot ceh{a z pzenaczeniern m ffd podatku
alcy2o$ee|o am.t€o w @ie olgu .aPeddego

1.432 1 .430 ,16

4 Urzedv Skarbowe 39.274 43.020,08109,51
2.400 2.644

-  podater od sPaOkow r larowzn 2573 3 . 1 1 8

loaatel oa eynnoscr cywinoprawnych 18 000 20 741,00
- podatek od os6b prawnych 1 1 1 260,23

1 6 1 9 0 16 216 85

Pozostale instytucje / dotacje celowe i Srodki na
dofinansowanie zadai wlasnych gminy

404.3't8 394.543,05 97,58

Sta stwo powiatowe w cz-wie - dotacja celowa w ramach
noroTumiBnia- na dzislalno56 z zakresu obronY cvwilnei.

6 .215 6 .215 ,00

Kraj. Biuro Wyborcze. - Delegatura w Cz-wae
-6tacja eloM na uu!.lnrenre stdlego 'ej€6JrL wybooah
-wybory & Sejmu i S€nalu
wtnru emnzJ|.w i Echidae & Ra<h Goinv

17.413

2*7
t4 554

12 .318 ,55
40a,00

z@7,6
9 403,55

Fli-acia centnrm Edukecji ob) vatelskiej w Waszewie
-.1.1'.i: FkrM ha Hlizcie bM€mu edul€wine0o -Szkola Mazen'

89.864 89.864,00

Powielory Uead Pncy-r€fundacla koszl6w poniesaonych w zwiAzku
z zatrudnieniem pracownik6w do rob6l publaczr'lvch

43.138 38.517,50

Urzqd Marszalkowski
-dola.ja el(M na zadanra inw€siyc - b!d6€ boska sPonoo€go wd z

-dotacja @l(M na budd9 boEka spoddego wd zad@ffi ttse

lotacla .d(M ( wyitni;ie w konku6ie "Piekna wie! rcl Slqski€o' )
'dotacia cet$a na modemizacjQ dl€i dojddlMi do grunlN olntlh )

217.624

144 624

20 0m
2.000

85 0@

217.62a.,OO

1.lO 628

20 0oo
2.000

85.(m

R A Z E M 4.924.731. 4.8O4.272,0997.55



Realizacia dochod6w z podzialem na dziaiy (wg podziatek klasyfikacji budietowej) plzestawia si9
nastepujac0:

Dz. 010 '  Rolnictwo i towiectwo ( plan 170.670,00.- zt, wykon. 170.615,33.'zl,  t j .  99,97olo )
- zwrot naliczonego podalku VAT ( z inwestycji zwiqzanych z rozprowedzaniem wody) -plan 6.400.-
zt, wykon. 6.396,00 zl
- czynsz dzieiawny za obwody lcwieckie ( Starostwa Powiat. Cz-wa i Lubliniec ). plan 210.-zl,
wykon. 161.11.-zl
- dotscja celovva z pzeznaczeniem na zwfot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napQdowego ( Slqski Urzad Woj. ) plsn 1.432,002t, wykon 1430,1621 (zvrol iiewvtorzFlanvch srodk6vv
a.92zt),
- dotacja celowa z Urzpdu Marszalkowskiego za wyr62nienie zdobyle w konkursie "Piekna wies woj.
5lqskiego.' ) plan i wykon. 2.000.-zl
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne.- budowe boiska sportowego wraz z parkingiem w Slarczy
(ze Srodkow unijnych, w tamach Sekto.owego Prcgramu Operacyjnego '"Restrukturyzacja

i modernizacja seKora 2ywnoSciowego oftz rozw6l obszar6w wiejskich 200+2006 , dziak|'ie 2.3 -
Oclnowa wsi oraz zachowanie i ochrone dzieclzictwa kulturowego' ) plan i wykon. 140.628._zl.
- dotacja celowa z UrzQdu Marszalkowskjego (na budovre boiska spoftowego wraz zapleczem
w miejscowoSci Lysiec) plan i wykon. 20.000.-zt.

Dz. 1oo - Wwarzdnie i zaopatrywanie w eneagie elektrycznq, gaz i woale ( plan 82-550._ zt'
wykon. 97.165,15.- zl,  t j .  1'17,70 % )
- oplats za wode ( qcznie z odsetkemi za nieleminowe wprav ) - plan 75.900.- zl, wykon.
90.511,58 zl,
- wplaty mieszkadc6w za ptzylqczenie do sieci wodociqgowej - plan 4.660.-2l ,wykon.4.662.88 zt.
- zwrol naliczonego podatku VAT ( z usfug zwiqzanych z rozprowadzaniem wody ) plan 1.990.-zl
wykon.l .990,69.-zl.
D2.600- Transport i tqczno56 ( plan 85.0'15,00.-zl, wykon. 85.025.-zl, 1i. 100,01%)
- dotacja celowa na modernizacje drogi dojazdowej do gtunt6w rolnych (z Uzedu Marsz€lkowskiego)
w kwocie 85.000.- zl,
- optata za zajecie pas€ daogowego -25.-zl.
D2. 700 - Gospo.tarka mieszkaniowa ( plan 264.336.-2l, wykon. 100.694,32.-2l, ti. 38,09% ).
- czynsze dzierzawne, najem lokali-plan 95-515.-zt, wykon. 98.032,44 21,
- odselki od sp6lnionych wdat - plan 1.185.-zl , vtykon. 1 .025,68.-zl.
- wplywy z ro2nych oplal - plan 1.636.-2l , wykon. 1 .636,2021 ( z tlutu zwrotu poniesionych kosd6w
sadowych podczas egzekucji zaleglosci czynszowych fimy "PALBUD' )

W dochodach tego dziahr zaplanowano kwotQ 166.000.-2l do pozyskania ze sprzeda2y gtunt6w
gminnych pod budowg aulostEdy. Jednak, z uwagi na wydtu2ajqcq si9 prccedurQ wykupu grunt6w do
realizacji tego dochodu nie doszlo. ( D6ho<lyle. GtanqpoMie $?rwa&ooe *' bu@etu gminy M 2007ok. )
D2.750 - Administracia Publiczna- ( plan 76.437.-z+,wykon.72.286,04.- zl, tj.94,57 %).
Podstawowe dochody tego dziatu to:
- dotacje celowe na zadania zlecone - plan iwykon. 35.736.- zl,.
- oplaia administracyj oa - plan 1 .130.-zl, .r{ykon. 1 .220.-zl
- darowizny pienieine na rzecz gminy - plan. i wykon. 950.-zl
- prowizja od teminowo przekszywenych zaliczek podatku dochodowego od wynagroclzen

i skladki ZUS - plan 450.-zt, wykon. 781,30 zl,
- prowizja od oplal za dowody osobiste (naliczony 5olo doch6d dla gminy od dokonanych wptal) -

plan 471.-zt, wykon. 576,02.-zl,
- Srodki z Powiatowego Urzedu Pmcy zfefundowane llulem zatrudnienia w 2006r os6b

zatrudnionych na oboty publiczne - plan 37.500 .-zl, wykon.32.872,12 zl.
- wplywy z ustug (specyfikacje )plan 200.-zl, wykon.150.-zl,

Dz. 751- UrzQdy naczelnych organ6w wladzy paistwowej, kontroli i ochony prawa oraz
sqdownictwa ( plan 17.473.- zl, wykonanie 12.3'18,55.- zt tj. 70,50%).
Srodkilego dzialu to:
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacje slalego spisu wyborc6w 408.- zl
- dotacta celowa na peeprcwadzenieryborbw do Sejmu iSenalu 2507 zl
- dotacja celowa na pzeprowadzenie wyborow lzupelnrajqcych do Rady Gminy - 3 278,55 z1
- dotacja celowa na pzepfowadzen ie wybo6w samotz qdov,/ych - 6 12s zl
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D2,754- Bezpieczelistwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa ( plan 6 21 5 - zl' wykon

6.215.-zl, t). 1004/0)
'iuiiri"i* ooc'nooy, to dotacja celowa ze starostwa Powiatowego w czestochowie (olzymana

w ramach pofozumienia _ na bie2qcq dzialalnosc Obrony Cywilnej)

D2.756 - Dochody od os6b prawnvch, od os6b f izycznych i-9q-t l jr ] : l  iednostek nie

i."i.a"iq"V"h "".do"rosci prawneJ ( plan 1 '194 o71 -zt , wykonanie 1 234 626 '11 -.zl ti 103 4o%l

ivuionrii! ao"nooo* lego dziatu jest zt62nicowane, w zatezno6ci od instylucji, , kt6fa ie rcalizuje

lrii""i"-i"i"ii p"'.i"te Joocnooacn teqo dziatu slanowiq udzialy w podatku.dochodowvm od os6b

rJJ""*lti. ",ii" 
'n;plan 

769555- zl, wvkonanie $an;wi 796'397'-zt tt 103'181% ( lqcznie ze

Srookamr otr iymanymi w m-cu styczntu (7a Xll  2006 - 95 41 1 -71 )

Pozostal,e dochody tego dziahr stanowiq podatki i optaty od os6b lizycznych i od osob prawnych

w kwocie 438.229,11-zt
r t . :
-' oodalek roiny -wykon ffi99065 -71 ( osoov sMe | 89621| Hbv lL1czre 65 09' 6s 7l )
- oodatek lesnv _ v{ykon 408770 - zt(cobvpEw*6r'002l i 6obv h"vaE 4 Lrlt, /uz '
- i"Ori"L oO nieruchomoSci - wykon 196.798,14 - zl' ( cobv p'aare 8711wzt + c'sobv frzv'2re

126 0€7.10 zl ) ,
- podatek od 5rcdk64, transporlowych _ wykon 91 533,60-zl
- lJri"l oa arl"tutno6ci oospodarczej od os6b flzycznych oplacany w fonnie karty podalkowei -

wykon. 2.684-- zl,
- oodatek dochodowY od osob prawnych _ wykon 260,232l'
- Dodatek od spadk6w idarowizn - wykon 3.'118'zt,
- oodatek od czYnnosci cywilnopmwnych- wykon 20 741,00 - zl,
- wolvw z oplalv skarbowej ' wykon 8.910 05 - zl
- wplyri 1 oplaly eksploalacyjnej-wykon. 5 892.70 -zl
- oplata targowa - wykon. 3 663,50 - zl'
- oplata za;ezwolenia na spzedaz napoldlv alkoholowych - wykon -26 286 25 -71

- odsetki od nieterminowych wplat- wykon (e'zr1&4a4) 44t3zszl
- ;;;il;" a;pbt; ta b;dani; 2162, wpis do ewidencji dziatalnoi'ci gospodarczeD -2 7e0 -zl

oo#m wvkonanre dochodow 7 tylulu podatk6w ioplat lokalnych rcalizowanych bezposrednio peez

Jleov srlruo*e i urzea Gminy j;n dobre pomimo dzymujqcych sie zalegl'osci podalkowych-*"iv-",r,r 
p"i"tt""i poG# zaregb6ci w wvsokos;i 59.013 80.- zl, z czego najwiekszq kwolQ

stanowi poCaiet od Smdk6w transportowych - 2i.146'50 - zl , podatek od nieruchomosci od osob

;;;;;h ;;;;;y;t ii.gto,ro.- 'r. i poaatet rotnv - a 475,15'-zt' lS*\ "d dzialalnosci

golpodircz"i oo osob fizycznych op+acany w formie kady podatkowej - 5 566'2021' podatek lesny

509,8521.i l i i ' ' -Dodatkowoslwiedzasieza|eglosciwkwocie3.g2l 'o3z|z|ylufunajmuidzierzawyskladnikdw

majqtkowych gminy oraz z tlulu pobierania optat 453,9021 (za \i/o4 -]1'7]^d za 6ci€ki -31s'1ezr)

ra&'ni" .it"gLs"i tt oochodach budzetu gminy stanowiq kwotQ 63 391'73 zl

D2.758-R6ine rozficze nia (plan 2 131.020.'zl wykonanie 2 130 67'l '77 -zl tj gS'98%)

Z tego pzypada na:
- cze;6 oswiatowq subwencii og6lnej - plan i wykon 1 377 266 - zl - . - - ̂
- irq." *yro*n"tu"tq su bw;ncii og6lnej dla gmtn - plan iwykon 744 518.'.zl'
- i-oiv"v'r "o"a"f. io totat i sioot6w zg-romadzonych na rachunku bieiqcym UzQdu Gminy

plan 9.236.-2l, wykon. a.887,77 -zl

Dz. 801-O5wiata i wychowanie ( plan '163 690.-2l, wykon 159 065 87 - zl tj 97'16"/" )
Zrealizowane dochodY s{anowiq:
- dolacia celowa ni wyposa2enie d./ieci w podrQcrntki - 1 971 oo'- zl
- ;;i#; ;;; ;; ;,!o"niu iiwx" "ngibr.r,ieso w I -szvch klasach szkolv podst - 1 528'1721

- ttJ:i;i3ii"?, "rtatv slale i na wvzvwienie clzieciw przedszkolu - 58 425'70 zl. (pran 5e'654 -zr)
- dotacia celowa na reahzacje progmmu edukacyjnego 'szkola Marzei"z Fundacji centrum

Ecut ictr Olywatelsrrej w \tarszawie - 89 864 - zt,
_ Joi""," ceto*a- oofinansowanie dla pracodawcow w zwiqzku z ptzygotowaniem zawodowym

.ioo,jiiuntan u"tnio* - g 174 -zl ozz dot cel' z ptzeznaczen;em dla komisji egzamln os

awansu zawodowego nauczycieli - 100 -zl



Dz. 852 - Opieka spoteczna ( plan 616.722 - zl,  wykonanie 613'025,87'zl l j  9930% )
efo"nyr ziod"t oo"nod6w iego dziahr sA dotacie celowe ottzymane z budzetu pahstwa na

rcalizicp zadai biezqcych z zakresu administracli rzqdowej zleconych gminom I z€dad wlasnycll

;;iil kilt;t dysponentem ;est stqski uzad wojewodzki w Kalowrcach w kwocie 607 376 09 -zl

Srodkite otPymano na:
- swiadcze;ia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerylalne i renlowe z uDezplecTenla

ipJ,S*laOczeniapietegnacyjneorazobslugaiwiadcrentodztnnych'wykonAqg62546-zl
- .i"ittl i porno" * i"r,ii" lzisitti state - lz.+zo'-,t' zasilki okresowe - 7 2aa'ao'- zt) - wykon-

19.708,80,- zt.
- utrzymanie Gm. Osrodka Pomocy Spolecznej - wykon 61 063.- zt, --
- doiylvianre dried w s/kole. "Posilek dla poleebuiqcych" - wykon 8 250' zl
- skla'dki na ubezpieczenia zd.owotne oplacane za osoby pobierajAce niektore swradczenla

z pomocy spolecznej - wykon 808,83.-zl
- pomoc pLnigznq otJ rodzin rolniczych - prowadzqcych gospoda'stwa rclne dotkniQte suszq -

17.92O.-zl
Ponsdto do dochodow tego dziafu /aliczonoi
- lioOfi r Powiatow6o UEQdu Pracy, jako refundacje koszt6w poniesionych w zwiqzKu z

zatrudnieniem bezrcbolnych na roboty publiczne - 5 644.78 zl ' (plan 5 638 -zf) 
-

- rvynagrodzenie pfatnika od terminowo peekazanego podalku do U'zedu skabowego w

Czesiochowie - wykon. 5,- zl

D2.854 Edukacyina opieka wychowawcza ( plan 16 956 -zl' wykonanie 16911-zltj.99'730/6)
D;;dt i"g" diialr-r stanowi iotacia celowa z przeznaczenrem na pomoc malerialnq dla ucznidw
- slypendia izasi lki- 16.911.-zt

Dz. 9OO- Gospodatka komunalna i ochrona Srodowiska ( plan 99 576 - zl, wykon 105 652'08- zltj'

106,10 o/o)
- 

- 
iarowlzny pienigzne mieszkaic6w (udzial Srodk6w wlasnych w bt/dowie inwestycji - kanalizacji i

ocr".roithi s"iet6n) - plan 15 000 -zt- wykon 7 000 -zt tj 46 67%
- oocirody z ust$o - wpfaly mieszkancow za odprowad,ane scieki hclnje z odselkamr - plan

76.776.- zl, wykon. 90.821,91- zl t 1lA'29%.
- ro.fttuni" po,Ltf(u vlf z dziatatnoSci inwestycylnej za 2o05t' - plan 7'800,- zl, wykon - 7 830'1721

ti.  -100%

096lne wykonanie dochod6w budzetu gminy bylo dobre co umozliwilo. wtagciwq,rcalizacje wydatk6w

bi;qcych-i inweslycyjnych bud2etu gminy oraz sptale zaciqqnietych zobo\i'iqzan ( pozyczeK )

Na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokosci 4'610'731'- zl oraz rozchody

w wysokosci 496'000.-2l.
wykonanie wydatk6v{ zamyka siQ kwotq 44L3!9924-Zl, "o slanowi 95,71 % wvkonania planu'
naiomiast tozchody Trealilowano w pelne, vrysokosci. kl6re stanowiq:
- 
-.pfafe 

oGcf' t;nsz pozyczki zaciqgnigtei w Narodowym. Funduszu ^ochrcny 
srodowiska i

co;ood;rki Wodnei w Warszawie - 96 000 -zl ( pPypadaiqcych do splaty na 2006r')
:;i"i;;;,""h i'.""; pozyczti zaciqgnietej w Woiew6dztim Funduszu ochrcnv Sodowiska i

Goioodafii Wodnei w Katowicach - 400 000 -71 ( przypadajqcei do splaty w 2006r')

Z ogolnei kwoty Taplanowanych wydatk6w pzypada na:
- iin"n"o,lnuii" i"O"ti inwestvcyinych iednoslek gminy ?07'{65'-z'�" plan, wykonanie 581'383'48"

zl- tj- 82,61% -,co zoslalo om6wione w dalszej cz€Sci sprawozdania),
- wvd;tki bie2ace reafizowane przez jednostki oswiatowe budzetu gminy ' plan 1'812'717 -z''

wvkonanie. i,4t0.56a,r2.-zr. lj. 99,88%
- Szkola Podslavrowa w Slarczy 850.449 - zl
- Gimnazium w Starczy 629 283'- zl
- Gminne Pizedszkole w Starczy 330 836,42 zl
/ Wydatkr jed nostek budzetov,/ych gminy zostary om6wione w zalEczoiku do sptawozdania /

- wvdatki iiezace reslizowane bezposrednio ptzez Utzqd Gminy zaplanowano na Kwole
2:ogo.84s,-zl (wkonanie 2.018.048,34.2, ti 96'52% I

Realzecja wydalk6w bielAcych p?edslawia siq nasiqpuiqco :
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Dziatolo- Rolnictwo i towiectwo ( plan 203845-21,wykon.203486,15-zl t i '  99,83%)'

Do zrealizowanych wydatkdw tego dzialu nalezq

*wydatki bie2qce w kwocie 43.544,71tl pneznaczone na:
- skladkina clzialalno5dlzby Rolniczej (wwysokosci2%zebranegopodatkurolnego)'1419'75'-zl
- zakup kosiarki - 2.050.-zl ( w tym; ze 5rodk6w otrzymanych z Urzedu Marszalkowskiego za

$yr6znienie w konklrsie ,Piekna wies woj- Slqskiego " -2 000.-zt)
- z;rot podelku akcyzowego zawadego w cenie oleju napQdowego -1 103 021 oraz zakup

matefial6w biurowych zwiqzanych z realizscjq tego zadania -27 '14 zt
- wypis z rejestru g.unt6w - 87,6021
- wyionaniri pzepusf6w i rcw6w otwartych w Slarczy, Rudniku Matm i m Wtasna 37 491 7621'
- sporzqdzenie aklu nolanalnegoitwiqzaneztym oplaty sqdowe -1 065,4421'

"wydatki inweslycyjne w kwocie 159.94{,44 zl - pzeznaczone na:

1) ,Budowe boiska sponowego z parkingiem i czQsciq edukacyjno-rekeacyinq w Starczy " -

- plan 128.100.-zl, wykon. 128.09E,E521.
W rumach lej kwoty uregulowano faklury za :
' ronoty OiOowtano - monta2owe (Zakfad Ustugowo-Handlowy "DEt Zdzislaw Galant Cz-wa')-

126 .2O5,7 5zl
- nadz6r inwestorski - 1.893,10 zl.
Budowe boiska sportowego z parkingiem iczesciq edukacyjno - rekreacyin4 w Sterczy ptzy ul

Taruowej' rozpoczeto w 2OO4 roku, gclzie poniesiono w6wczas wydatki-w-kwocie'18151 _zl

itj. na;cotumentacje - 8.000.-zt, inne prace pzyootowawcze -10-151,0021)

W iObS rotru, na t<ontynuacie tego zadania wydano kwote 66-767,5421 ( tj- nal oboty bud - montaz
65.408.8221.. insDekt;ra nadzoru - 981,1221., aktualizacje koszorysu -366.-21., dziennik budowy -

1'l ,6021. )
Lqczny koszt inweslycji zamknal sie kwola 213 O17 39zt

Inwestycja polegala na rvykonaniu:
- pfyry'bisf<isportowego do siatkowki i koszyk6wki ) z koslki brukowej bezfazowej o wym '16x28 i

powierzchni 118m' ,
- parkingu z kostki btukowej szarej o powiezchni 524m1
- placu iranewrowego o powierzchni ulwardzonej 450m'�
- "Miasteczka ruchu dtogowego" ( malolffanie linii, zakup znak6w drogowych i

edukacyjnych, podslav, i pacholk6w).
erzy reitizacji zaclania korzystano ze Saodk6w unijnych w ramach Sektorowego Paogmmu

Operacyjnego ''Reslrukturyzacja imodemizacja sektora Zywnosciowego oraz rozw6j obszaow
wiejskiid 2b0a-2006, dziatanie 2.3 - odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kullurcwego" w wysokosci 140.628.-zl.

Inwestycja zoslala rozliczona i oddana do uzylku.

2) ,,Budowe boiska sportowego z zapleczem rekreacyinym w mieiscowosci Lysiec" '
plan 32.000.-zl, wykon. 31.842,5921

Wydalki w kwocie 31.842,59::1 ptzeznaczono na roboty budowlanGmontazowe. Na ten cel gmina
dostala Srodki z UrzQdu Marszalkowskiego w wysokosci 20.000._zl

Inwestycja polegata na wykonaniu pldy boiska spodowego wraz z wyposazeniem zaplecza boiska
w: lawki, kabine w.c-, deszczochron i krqg ogniskowy.
Lqczny koszt zadania stanowil kwote 41.842,9521. z czego rvklad mieszkaic6w (prace ptzy
plintowaniu tefenu, montazu lawek i deszczochronu, wykonaniu kr€gu ogniskowego a montazu
kabiny) wyceniono na kwote 10.000,3621.

Dzial,lOO - t6 warzanie i zaopatrywanie w energiQ eleKrycznE gaz i wodQ
( plan 80.500.- zl, wykon. 71.161,62.- zltj. 88,40% )

Wydatki tego dzialu zwiqzane sq z dostarczaniem wody i dotyczq gl6wnie:
- wyagrodzefi i pochodnych od wynagrodzeli ( pracownika zatndnionego do obsfugi urzAdzen

wodlociqgowych oraz czesd wynagrodzenia inkasenta' hdry zbiera optaty za wodQ) - t

39.095.13.- zl.
- oplety za energie elektrycznA na uj9ciu wody 19.225,49 ' zl,
- oplaty za g ospodarcze iorzystanie ze Srodowiska, pob6r wody i doz6r lechn iczny 61a4'57 -zl,
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- podatek VAT - 2.217,48 -zl ( naliczony od zwrotu )
- zakuD u9ug 570.-zl ( w tym zakup uslrlg; maierialnych - 150'0ozl' remonlowych - 420 0021)

- piliiiil ,riviiiii ti,jz+i s aoe ss '.r.i "'e3cido iiecr wodocrqsowej I ujecta wodv -1 664 aezi

i".uit ,u.6"hooo*v - 
-e73,6921, 

ogtosz;nie w p'asie omz dtuki' odpis na fund Swiadczei soc -

i tlo 372t. ekwiwalent za odzie2 roboczq - 183 6021)

Dziat 600 - Transpott il4cznoa6 ( plan 467'976 - zl; wykon 461 564 5a - zl']{' 9a'63V' )

Wydatki lego dziafu stanov/iq:

*wyda tk ib ie iqcezap lanowanowkwoc ie lgg .S l l . . z l ' , az rea l i zowanowkwoc ie193 '457 .1021
h 96.8270 z Pzeznaczenrem na:
:' ;'il; ff;iil;;o"tvln ltustto uoso*e olej napedowv do kosrarkD - 668 90/J

l"fr*:"#:;li#;ffiitJ"itJl'Kq o" n*"uun rornvch w m. Krepaczka 141206'7sai
- rcmont drogi gmiinej w Rudniku ft4alym - 19 507,802t

- ustuoi niemetedalne ' 25773,652�1
- 

-zimowe 
utzymanie dr6g - 18.092,96 -zl'

- odh/vo?enie rowu pr/y drodTe gminnei - 6 990 6021
- pozoslab uslugl ( llanspo.t luslra usfuoa kooafio-€oowafiq )-ovuuvzr'

- wvkonanie pr/epuslu na o,*r" gati"j w m rte-paczia ul Topolowa (w ^viqTku

/ ;odtooteni;mi domow podczss wiosennych rozlopow ) _ J 3uu -zr'

'wydatki majqtkowe plan 268 165 -Tl wykon 268 107 4871 l j  993Y 
-.-.--^,,' 

Srodki zapianowano na ,,BudowQ ciqgu pieszo_rowerowego w m sErcza'

zooinl' r-''po-rurrtleniem Inweslicje 
-pLwaaz 

o slarostwo Powielowe w.czeslochowie

2'#"c]toz"*ii"i"-"cji wlnika i2 p;;iarg wvgral.zaklad Budowlano - Drogowv' Adam Trzepizur

J"*ffi "i:ii1#h1,1;'#;":jT:,H;";:",r:"ff,'""" j;.[:TI
wykonaniu odwodnaenia

Nale2nos6 zoslata urequDwana po zaKoiczeniu i'ozliczeniu inwestycji w kwocie 26810748 zl'

Dzial700 - Gospodarka mieszkaniowa ( plan 7 9OO - zt, wykonanie 6 4A8'8/ zl '\'A211'k )

W ramach tego dzialu Ponaesiono:

. wydatki bieilqce w kwocie 222 8'l -zl z p?eznaczeniem na bieiqce.n€Fawy w "Domu

u*liv"i"r";loil-tr f ustugi 40.-zl, wvdatki rzeczowe 't 61 -zl ) o|az enelgig eleKryczna 2'1 'E l zl

'lvvdatki majqtkowe w kwocie 6 266.-2l ( plan 6800-71 ) z ptze4]@czenietn na pzygolowanle

r"i!"Ji"*""t'v1vi""g" do realizaqi w 2o0Troku ti modemizacli budynku "Domuf{auczyciela"'_-W 
fu. ""f, ir-'"uytonanie projektu buc,owlanego modemizacii lego budy'ku wydano 5 900 -zl

oraz n; aktualizacje mapy zasadniczej 366 -zl

Dzial 750 - Administracia publiczna ( plan 672 692 - zl, wykonanie 664 390'242i tj - 98 77olo )

wyJatfi tego dziatu z poazial,em na rczdzialy przedstawiajq sie nastepujqco :

- Rozdz.75011- UrzEd Woiew6dzki ( pian 56 214,-zl, wykonanie 55 480'36 - zl' tj 9869%)

ii;;;iii i,rs" .tc.l"r,, t" wvoatti uiezqce Dotvcz4 gt6wnie;. wvnagrodzeh ipochodnvch od

n yna!'ioore n ,-pz"rnacTeniem na zalruclnie;ie pracowniiiw ewiclencji ludnosci- '1 etsl ewidencii

dzialalnosci gospodarcze| 1/4 elatu, pro*aOzenie zaoan naozoro*anych ptzez Wydzial zazqdzania

i Vtv**go- i o"f'ronv Ludno$ci -1/2 etelu (wkon 48 762'a1 zl)

Pozostale wydatki biezqce to;
-wydatkirzeczol.. /ezwiqzanezolganizowaniemJubileuszu.5o-lecia.po2ycia'ma?eiskiego'

#iiilv.i-lii lrur,i i fi"t"ti"t oi-rro*", op"l ,,Biulelvn usc" ilp ' 1 s26'36 ' zl'
."trp "irg firafugi lelekomuni-kacyjne ipocaowe, serwis Infomatyczny i szkolenie prac ' -

2.437.1321.
- zakup energii elektrycznej iwody - 1 050 - z|
- ;ozostate v;datki biezqce (delegacje, odpis na f Sw socjalnych ) - 

'1 304 03 - zl'

brukowej betonowej
Zdrcwei 72mb otaz na



Cz9S6 tych wydatk6w ( w wysokosci 35736- zl , pokryto Srodkami Slqskiego Uzedu Woj

w Katowicach v. ramach dotacji celowej na zadania zlecone

- Rozdz.-75022-Rada Gminy ( plan 43 150 - zl, wykonanie 39 402,43 - zltj - 91'32% )
Wydalkilego rozdziahl stanowiqgl6wnie diety dla Przewodniczqcego Rady Gminy oraz czl'onk6w

Radv i Komisii za udzial w posiedzeniach i konkolach 38 640 _ zl'
Po;ostale wyd'atki, to; materialy na posiedzenia Rady Gmtny - 675,692l zwro1 koszlow podfozy -

40.8o.- zl oraz wydanie opinii Pafstwowej Powialowej Inspekcii Sanilamei w Cz-wie - 46 'zl

- Rozdz.-75023-U.2Ed Gminy ( plan 534 730 zl, wykonanie 531 477,65 - zt' tj - 99'39%)

Wydatki te pzeddawiajA sie nastqpujqco i- 
wynag;odzenia i pochodne od wynagrodzeh' 4U.307,97 - zl, ( wtvmiun@v zle'dia 5lca'$ zt )

' koszty ryczalt6w i delegacji sllzbowych ' 9 750,52.' zl
- zakup malerial5w iwyposa2enia _ 30.099,8S _ zt,

- matedaly biurowe ( papier, pieczqtki. dyskieiki, tusz do dtukarek ,toner do kserokopiarki'
druki, ksiqzki poczowe..) ' 8.232,5121

- ft"nr.urau czasopism i publikaqi urzedowych ( Dziennik Uzedowy l'onitor Polski
bazeta Wylorcza, eazeta Sol'ecka;Gazeta prawne, Przetargi publiczne Buchalter' VAT

na 2007, Kodeks Pracy. Pzeglqd komunalny. ) - 5 802'20 21'
- Srodki czystoSci - 2.059,43 zl.
- opal- 8-510,15 zl
- uzupekrienie wyposa2enia ( regaly do archiwum, kalkulatory, druka'ki i glowice do

drukarki, wycieraczki, 5:wiell6wki, zasilacz ) - 3.299,60 zl'
- zakup programu komputerowego do podatk6w -2 196 -zl

- zakup energii iwody - 3.785.06- zl,
- zakup ushrg remontowych (napmwa i konserwaqa ks€rokopiarki ) ' 1 222'69 zt'
- zakup usfug pozostatych - '13.334,51 zl-

- usfuOi telekomunikacyine, znaczki ioptaty pocztowe _ 15 301,2721
- szkoienia pracownik6i, ugugi prewne i koszy zaslepstwa sqdowego -13 447 '4ozl'
- usluga serwisowa, BlP, utrzymanie strcny intemetowsj vwt - 7 344,10 -zl,
- prowizja bankowa - 3.635,142i
- pozostite ustr-rgi (oprawa dziennikdw, wyw6z Smieci, pomiary uziemiei, pzeglAd gasnic'

badanie lekarskle, o€loszenia, Scieki ) - 3 606,30 zl
- op+aty za gospodarcze kozyslanie ze Smdowiska, ubezpieczenie mienia od kadzie2y i ognia

- 1.s07,69 zt
- odpis naf. Sw- soc. '7.069,322+

- Rozdz.75o95- Pozoslala dziatalno6t ( plan 38-598.-zl .wykon 38 029,74zl ti 98'53%)
Wydatki te stanowiA koszty zatrudnienia pracownik6w na rcbotach publicznych - 38 029,74

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeli - 35 367.61 _zl,
- ekwiwalenl za odziez rcbocza - 289,?9zl'
- badania lekarskie - 80 -zl.
- odpis na fundusz .svv. soc - 2.292'7421.).

Dzial 151 - lJazedy naczelnych organ6w w{adzy paistwowej' kontroli i ochrony pravta oraz

sadownictwa I pian 17.473.-zl wykona nie 12.318.55 21|j 70'50 %).
w-r*rtii i"s"'dti"tu z.ealizowa;o ze srodkdw dotacyjnych w mmach zadali zleconych gminie

i dotyczyly:
- powidzenia i aKualizacji stalego rejestru spisu wyborcdw ( umowa-zlec materialy

triurowe) 408.-zt.
- przeprowadzenia wybor6w do Sejmu i Senatu - 2 507'_ zl (wtym didy komisj'- 1 530 zl)
- i-"lio""oi""i" "vborow uzup;hiajqcych do rady gminy - 3 278,55 zl ( w tym diety dla komisji

2.524,55 zl.
- ozeorowaclzeni€ wvbordw samorzadowych ' 6 125-'zt (w tym diely dla komisji 2-595 20, -

iZ,i*igi ni ooLotirni" wyloru woita gminy w pierwszej tuze g[osowania, wykonanie wydatk6w

uvto niii." oo pr"nu, poniewa2 uuzglpdniono w nim wydatkidla komisiina drugqlure wybor6w /



ozial 754 - Bezpiecze6stwo publiczne i ochaona przeciwpo2arowa ( plan 34 S5Tzl rvykonanie

34.607,54.- zt. t i .  99,86%).
Do ponretonych wydalk6w tego dziafu nalezq glownie:
- 

'toszty 
utzymania tzech j-ednostek och;tniczej Straiy Poi'ame;!-Rozdz'75412 (plan26 777 '

wykonanie 26.767,09 zt, tj. S3,960/0 )
Wykoaystanie Saodkdw ?lzez ?oszczeg^lne iednDlki iesl naslepu)ace:
- OSP Rudn'k MalY - 4742,3421
- OSP Starcza - 3.407,40 zl
- OSP Lysiec
- Zarzqd Gminny OSP - 5.075,98 zt
Srodki przeznaczono na:
- zakup; czQ3ci do samochod6w sl.azactich, paliwa. w92y tlocznych farb -wapna 

I cememu'

mundur6w strazackich, oaaz zorganizowanie konkursu wiedzy pozamrczq a 711 '52 21'
- delegacje sluibowe, ubezpieczenie s1ra2€k6w i samochod6w bojowych oraz przegiqdv lechnrczne

sam;ch;d6w slrazackich, aktualizacja gasnicy .. 2.077 '96 - zl'
- umowy-ztecenia dla kieaowc6w stanowiq kwotQ 4.430.- zl'
- ustugi';montowe ( remont garazu 

_osP 
Lysiec oraz naprawa motopompy i semochoou

stcs/ackiego oSP Rudnik Mat ) 11 541.61 zl ^.
oo wvJitfOw iego aziatu zalicza mi-r6wniez koszly zwiEzane z dzialaino3ciq .obrony cywilnej"-
- ioadz.75411( plan Lo80 zl, wykonanie I040,45.-zl' ti 99,51% -zl).

eowyiizq rwotg sanowiq wyoatri na wynagrcdzenre j-tie2qce nlrzymanie magazynu oc Na

uuynigrootenla i pochoane od-wynagroo."ii tirc"no 6-737 'zl' otaz wydalki rzeczowe 1 303 45 zt

( zakup szafy metalowej ).
i:a frowaoz6nie tego ziiania gmina otrzymuie dotacje ze siarostwa Powistowego w czestochowie -

w ramach porozumienia w wysokoici 6 215 -zl

Oziat 756 - Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych iednostek
ii"ilsi.J.iqci.it "solowosci prawnei oraz wydatki zwi4zane z ich Poborem' ( plan 15 500 - zt

wykonatie 13.695,87 zl,tj.- 8e, vo).
l,triuionanie wvoJrlOw iego dziahr stanowi - Rozdz. 756't7- Pob6r podatk6w' oplat

i niepodatkowych naleinosci budietowych na kl6re sk+adai4 sie:
- rfunagroozenia agencyjno-prowizyjne dla inkasent6w od zbie€nych podatk6w (podatek lesnv' od

nieruchomosci i rolny) 10.454.- zl .
- olstuga i rozliczenia'podatk6w (zakup papieru, znaczk6w pocdoYtych i druk6w) 3 241 87 zl'

Dzlal757- Otlstuga dluqu publicznego ( plan 40520-zl wvkon 40 23O25zltj 99'2Avo )
zaotacono odsetki od Tacrqgnielych poiyczek (na budowe oczysiczalni Sciekdw i kanalizacji

*,illrr"if * Narodowym iwij;woazririr Functuszu ochrcny S'odowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie 40.230.2521-

Dzial 801- Oswiata i rYychowanie ( plan 1 722.590 -zl wykonanie 1 72O 442,23 - z)r.o@z
;zial- 854- Edukacyjni opieka wychowawcza ( plan 116.257'- zl, wykon 116'256'36-zt) zostanq

omowione w z€lqcTnlku z d2lalalno3ci oswlalowej- - 
rl"r"zv i"Ji"t zaznactye, iz czesc rvyd;tk6w z zakresu tych dziat6w byly b€zposrednio

.ealizowane w budZecie gminy pzez Uftqd Gminy, kt6re dotyczq:
- dofinansowania pra;da;com koszl6w pzygolowania zawodowego rnlodocianych pracownik6w

9.174.-zl
- pomocy malerialnej dla uczni6w - 16.956 -71, z p?eznaczeniem na:

- wyplate zasifk6w szkolnych dla uczni6w - 2.781 -zl
- wypfatQ stypendiow - 14.175.-zl,

Dziat - 851- Ochrona zdrowia - plan 43.712.- zt, wykonanie 29.418'04 - zl1i 67,30%
Na wydalkitego dziahr sk+adajq sie:
* Wydatki bietqce zaplanowane w kwocie 31 712.-zl K6'e stanowia:
- lJJy oziatatiospi dminnej Komisii Rozwiqzywania Problemdw Alkoholowych ( wyk 23 973'04 zt)

z k16rych mo2na wyodrebnie :
- d;tv za udzialw posiedzeniach Gminnei Komisji Roa'v:qzywania Problem6w Alkoholowych

1.6'10.-zl
- wydatii rzeczowe (np.: zakup but6w i odxezy dla sportowcow,.zakup malerialow biurovlych'

zikup nagr6d ipuifrar6w bta dzieci za udzial w zawodach wedka6krch, turnieju wiedzy

-  I  541 ,37  z l



l 0

oozarnrczei. obchodach ,Dnia dl iecka ) - 18 904 31 - 71'
- zakup usfug po/ostatych { badania pzesiewowe promocla gminy-na Eecl ozlalan

Drzeciwalkoholowych ) - 3 202,80 -zl
- pod62e slu2bowe krajowe - 255,93 zt

Pozostale wyclalki bieiqce tego dziatu stanow'a:
- i".oni""rixo,\t pov o6rodiu zdrowia -2915--zl oazkosay zakuplr wyposazenia dl€

Osrodka Zdaowia w Slarczy - 2 500 -zl
. wvaiii.i ,iiliiiil"ii .aptanoi"ne " t*ocie 12 ooo zl (na opracowanie studium wvkonalnosci dla
Drciektu budowlaneoo rozouoowy gmrnnego osrodka zclrowia ) plzesunieto do realizacii na lsta

nastepne.
b-'i"i'- iiz- ooi.r" "poteczna ( plan 661 508.- zl wvkonanie 648 936,44 - zl tj 98'10o/o)

Ztych Srodk6w najwiQksza c2956 pzypada na:
- 

''iOtfrg; 
i ""/p+rte'*iaacziri roczinnycn - +99 865,46 21(w tvm ze 5'odk6w dotacvjnvch 499 625 462l )

z p.Zeznaczenlem na:
- wyplatQ Swiadczeh rodzinnYcn
- obshge Swiadczeli mdzinnych
- zaliczkealimentacyjnq
- obsluge zaliczki alimentacyjnej
- Swiadczeniaopiekuncze

393.543,38.-zl,
14 .232,90.-z+,
18.59'1,00.-zl,

559,30--zt,
68.022,00.-zl,

- ulr-zpieczenie emerytalno _rentowe 4 916'88 -zl
- .r.iff,i 

-iioto" 
" natuz; (zasilkr sla'le , okreso\r€ icelolve) 26 194'36 -zl ( wtvm z dotacjicelowych

ni zadan'a llecore | ?adanra $rasne - 12 42 00 zl )
- .tGilitJro,u"tn" "placane od niekt6ryJh os6b pobieraiacych swiadczenia z pomocy spolecznej

pzeznaczono - 808,83- zt
- pomoc pieniQzna clla rodan .olniczych{ospodarstwa rolne dotknieie s|tsz€ -17 9-2! -zl

fiu*"";* i*"o"."nia dla 20 osob 
-po;iadaiqclch 

gospodatslwo tolne' natomiast wysokosc

a"j;;;;;"i" byla uzalezniona oct wielkosci gospodarstwa rotnego ( w trrn; w 6m&h doracii c€r(rei
1-7 .9|&.-zt ),

, , io-" . " i i i "c |n inn"goosrodkaPomocfSpolecznej '79883,44'z l (wlv l t :w€EEcn$Ddkiwzddaei
elow'th M zadanb A€m i zaddia $ras - 61 ocl -n r

;i;il"r"t;pd ipochodne od plac pzeznaczlno kvote- --?1 139,8:- il-a na pozostale

wvd;rkibi;zace - 5.743,55 zl(',vtym uslugi niematerialne -1 968 59 zl rvydatki FzecTowe -720 -zl

l?i,s-*l-" 
-.i:o"**z 

iii os zt. energig 
--t 

zo480 zl odpis na lundusr swsoc-l 52850 zi

ekwiwalent za odzie2 roboczq - 111.63 zl.)'
- pozosata Oziatatnogc z zakreiu zadari realizowanych przez GOPS - 21 264 '35 zl'

'- 
Jozvwianie dzieciw szkole' 'Posilek dla potzebujqcych'- 'l3 369'20 ( wtym;w ramach dotacji
celowej 8 2so -zl ), Z tej kwotv pnvpada na

d;zvwianie dzieci w szkole podstawgwej i pr2edszkolr - 10 644'20 -zl
- zaslki celowe -2725 -zl

- usfugi ( transport 2ywno6ci, pzew6z dzieci na koloni€ ) omz oplaly za dodarczanie zywnoscl

dla p'odopiecznych (realizowanie programu PEAD) -2 295,3421
- zorganizowanie kolacji wigilijnej d|a;s6b slarszych i samotnych, oraz zorganizowanie

oaczek ,mikolaikctwych dla dTieci- 3 066,4321
. iosztv zaltudnlenia pracownik6w do robdl publicznych - 5 533 38/l

Dzial g0o-Gospodad€ komunalna i ochrona 6rodowiska - plan 2O9 OOO - zl' wykon 1U 26515"zt

t i . 88 ,17%
60 wydatk6w tego dziatu nalezq wydalki biezqce' kl6re slanowiq gl6wnie:
I 

" 
zii"p pori"r-n*o* ao selekiywnej zbi6rki ;pad6w stalych -12 500 - zt ( 5 zeslaw6w pojemnik6w

plastik + szklo )
- 6s*iat"ni" ,tii a,og: gminnych, potYiatowvch i wojew6dzkich - 62J06'48 -zl '
- kosav eksoloelacii;czvszczalni Sciekdw i kanalizacji - 109 058 67-2l'

2 r"i-i",loir-rn"*n" *isc p?ypade na energie elehrycznq - 64 474 96 -'ll ( zu2ycie energii

wysiepuje-na oczyszczalni 6ciek6w oraz pzez pracujqce pzepompownie sctexowj'
Pozoslale wydatli bieiqce lo
- 

- 
*vn"qaia"niu otobo*" i pochodne od wynagrodzeh pracovtnika zattudnionego do obslugi

ocTyszclalni idekdw - 21 367.44 2t
- *volutii rz"".o"" ( cz€sci do oczyszczalni Sciek6w i przepompowrli: wimiki' uszczelki' pasy

klinowe,lozyska, Srodek do konserwacji pomp, paliwo rlszczelniacze do agregetu



pqdotw6rczego, eleklrody, mierniki ..) peeznaczono - 12705.87 -zl
- oplaly za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska - 2.332,85.-2l,
- zakup us{ug pozoslalych ( w}M6z osadu, unieszkottliwienie odpaddw .) _ 3.300,91 -zi,
- podatek VAT (naliczony do zwrotu) - 3.946,6S.-zt
- odpis na fundusz Sw. socjal. ekwiwalent za odziez robocz4 ' 929,95 zl

oz. 921 - Kultvra i ochaona dziedzictwa narodowego - plan 29-300.- zl, wykonanie 28 515'18-' zl
1j. 97 ,32 a/a .
Wydaiki tego dziahr stanowq:
- utrzymanie Gminnej Biblioteki w Sta.czy w tqczne.t kwocae 27.506,82 - zl

Z lej kwoty jako dotacje podmiotowq dla nowo utwozonej instytucji kullury pzekazano
z bud2etu gminy kwote 20.000.-zt
Nalomiast w ramach tej dzialalnosca czes6 wydatk6w (do 30.04.2006r.) poniesiono bezposrednio
z budzelu, co stanowi kwote 7.506,82 zl,:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzei 4.506,362t
- zakup ksiq2ek do biblioteki gminnej 1.511,38.-zl,
- zakup energii i uslug pozostalych (energia eleKryczna, gaz, Scieki) 820,18 zl
- pozostal€ wydatkibieiqce (Srodki czysloaci, energia, ubezpieczenie mienia, f &'/. soc- wyw6z

nieczysto6ci slatch itp-) 663,90.- zl
- na prcwadzenie i przygotowanie a{ystyczne Gminnego Kota Gospodyf Wiejskich zaplanowano

kwote 1.787,00.-21., natomiasi poniesione wydatki w kwocie 1.008,36 I stanorriq kosAy tanspoatL] -
przewozu os6b z KGW na festyn i na do2ynki wojew6dzkie - 576,36 zt orsz koszty pzygotowania
artystycznego - 432.-zt).

D'.926 - Kulttra fizyczna i spo.t -plan 287.101 - zl. wykonanie 177.o23,2O.- zl,ti.61,6%
Na wydatki tego dziatu skladajq si€:

* wydatki biez4ce zaplanowane w kwocie 27.000.-zl, natomiast wykonane w kwocie - 26 954,64 -zl

Wydatki te, dotyczq dzialalnosci sportowej Gminnego Klubu Sportowego ,Czami-Slarcza', a ich
poatzial przedstawia siQ nastepuJaco:
- wydatki eeczot.e ( Srodki czystosci, druki, napoje clla zawodnikdw, trawa' spzel sponowy'

obuwie... ) - 6.081,06.-zl.
' uslugi (przew6z zatvodnik6w na mecze, optaly poczlowe) - 7.2'{8,38 - zl'
- ',rynagtuatzenia bezosobou/e -12.605,20 zt ( wynagrodzenie trenera i gospodaQa 9 362 zl' oraz

delegacje sgdzlowskie i ./veMkacia boiska 3.243,20 zt ).
- poz;stale optaty; skfadki czlonko$,skie, uprawnienia, oplaty iubezpieczenie zawodnik6w, licencie

- 1 .O2O -zl.

* wydatki inwestycyine w kwooie 260-101.-zl zostaly zaplanowane na kontynuacie rozpoczetych
juz zadai inweslycyinych w latach popzeclnlcn.
Zrealizowane wydatkiw k\aocie 150.068,56 zl - dolyczq:
1),,Budowy6rodowiskoweihalisportowejprzyszkolepodstawowejigimnazrumwstarczy"

Eudowg hali spodowej rczpocz?lo w 2OO4 roku, gdzie na prace przygotolYawcze ( opracowanje
dokumentacji ) wydano U.785,7721.

trta zobo rof zaDlanowano kwote 251.50121 z przeznaczeniem na opracowanie specyfikacji
lechnicznej wykonania odbioru rob6t budowlanych halisportowej-1 500._zl, oraz na mzpoczQcie prac
budowlano - monlazowych - 250.000._zl.
Wydatki tego roku zamknety sie kwotq '141.528,56 zl.
W'zwiqzkt z wydatkami poniesionymi na oprscowanie specyfikacji technicznej wykonenia odbio'u
roMt w buclynku (w kwocie 1 .500.-zt ) koszt prac pzygotowawczych zamknql sie kwotq 66 285,7721

W wyniku zoqanizowanego przetargu nieograniczonego zoslal w]'loniony wykonawca rcb6t
budowlano-monlazowych - ,Budor dano wytudrcza Sp6tdzielnia Pracy', zaklad Budownictwa
w Klobucku. Prace ptzeUegajq prawidlovro, I calkowity termin ich zakofczenia planuje siQ na
2008rok.

Na orace ziemne wydano w 2006roku '140 028,562t, natomiast Srodki za wykonanie
fundamenl1vt ($/-uzgodnieniu z Wykonawcq .ob6t) pozodat do uregulowania w nowym roku
bud2etowvm.
2l ,,Budowe budynku zaplecza boiska spottowego w Slarczy, przy ul' Spoatowel "

Fra"" poygoto*a*c.e rozpoczeto w 2005 roku, gdzie wydano na ten cel 8 906 -zl (proJekt
budowlany I etap 8.540.'zl, aktualizacja mapy zasadniczej 366.-zl.)



W 20OG roku na dokoriczenie opracowania projektu budowlanego btdynku zaplecza boEka
sporlowego wydano kwote 8.540,0021

Nalezy zaznaczyc, i2wszyslkie inwestycje rozpoczele ( w 2006 lub w 2005 aoku ) w ramacn tego
dziafu wymagajq znacznych naklad6w finansowych. W lym celu bedq czynione starania o pozysKanle
Sroclk6w finansowych z zevtnqlrz ( Ministerstlva Sportu, Funduszy Untnych ).

Na lym zakoiczono realizaciQ Wdatk6w bieiqcych j inw€slycyinych budielu gminy'
Realizacj; wydatk6w biezqcych budzetu ksztaltowala siQ na podobnym poziomie jak realjzacja
dochod6w osiqgaiqc zbli2one wskazniki (dochody 97,55 %, wydatki - 95,71%)- Nieznacznie wyzsze
wytonanie do&ot6w ( o 1,84% ) oraz wprowadzenie do budzetu gminy wolnych Srodkdw, pozwolilo

n; bie:qcq realizacje wydatkow omz splete zotJowiqzati ( transz pozvczek ptzypadaiqcvch na 2006rok )
Natomiasl w trakcie roku budielowego pozwolilo to na gromadzenie wolnych 5{odk6w ilokovYanie ich
na lokalach leminowych ,

v,1u,? c*.,;ny
,ni#j.l#$hni,rk



Spiawozdanie z wykonania planu wydatk6w budietowy-ch jednostk

budietowej - Szkoly Podstawowej w Starczy za 2006 rok'

Plan wydatk6w jednostki budzetowel - Szkoty Podstawowej w Starczy na 2!06 rok wyni6sl

s51.s4s;i:a ,i,ylonrnJ nu r*otq 850 '99;t, co stinowi 99 84 % planowanvch srodk6w Nie

*Vo"tX"*"". f.irSs.t k\bre Pochodzrf, z dotac)\ ce\o\ei na dcda\ko$lqgoda\$q lqaYka a(gieKk(egq
w klasach p e'wszych

Zaolanowane na 2006 rok Srodki przeznaczono na nastepujqce ozlaryl
801 Oswiata i wychowanie - 761.557 zt w tym
- 80101 - Szkola Podstawowa w Starczy 697 350 zl
- 80113 - Dowozy ucznidw do szkdl 7 717 zl
- 80146 - Doksztalcanie idoskonalenie zawodowe nauczycleli 75o zi
- 80195 - Pozostala dzialalnoai6 55 740 zl (zakiadowy lundusz

Swiadczefl soc. emeryt6w _ 4 829 zl, program ,,Szkola Mazei"_ 49 211 zl oraz Srodki UG

na zakup obuwia dla zespotu folklorystyc;nego dzialajacego pzy SP w Starczy - 1 700 zl)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 90 288 zl
- 85401 - Swietlice szkolne 90.288 zi

Wvdatkr na place i pochodne od piac w dziale 801 (bez programu ,Szkola ['azei')

zaolanowano na kwote 638.314 zl a wykonano na kwote 636 919 zl Plan wydatkow nle wyKonano

ni't *otg t esS tt. Srodki te pochodziiy z dotacjr celowej na dodatkowE godzrnq Jezyka angielskiego w

klasach pieMszych zostaly one zwr6cone do Urzedu Gmlny Starcza 7 grudnla 2006 roku

Wydatki w poszczeg6lnych paragrafach pzedstawiajqsle nastepulqco
- Wydalki osobowe;ie zaliczone do wynagrodzeh - plan i wykonanie 31 025 zl Wykonane w tyrn

p;ragrafie srodki pzeznaczono na dodatki socjalne dla nauczyciela oraz Srodki BHP dla wszyslklch

, frynagroUzenia osooowe pracownik6w - plan it48.396 zt, wykonanie '147 230 zl Jesl99 74%

olaniJ Nie zreaiizowano planu na kwotQ 1 166 zl
- bodatkowe wynagrodzenia roczne - plan i wykonanie 36.16 1 zl - - -
- sraoii n" uoitpL"t"nia spoleczne I Fundus, Pracy - plan l01 002 zt, a wykonanie 100 773 zl co

stanowi 99 67 7o planowanych Srodk6w w tych paragrafach Ne zrealzowano planu na kwote 329 zl
_ oopi. n" liss _ pr"n iwikonanie 26.559 zt. W tym odprs dla nauczycletr emerytow i fencist6w 4.829 zl

Pozostale paragrafy zaplanowano i wykonano na kwote 74.032 zt ( bez programu "Szkola
Ivlarzen / Wydall.tw tych paragratach pzeostawra.a slq aastqpujEco
- Stypendia dla uczni6w - 560rl Peyznano stypendia za lvynikr w nauce dla dziewleciu ucznl6w'
- tnie lormy pomocy uta uczni6w- {!i74 zl Srodki te pochodzE z dotacjrcelowej na zakup

pooie".nii6* dla ucznidw podeimujqcych nauk9w klasach pierwszych szk6l podstawowych

bofin'ansowaniem obleto 21 ucznidw pochodzqcych z rodzin nalubozszych
- l\,4aterialy iwyposazenie - 30.505 zl Srodki przeznaczono na

- materialy do remontu - 3 245 22 zl
- matefialy biurowe, swiadectwa, dziennlki zajec ' weda - 2 417 37 zl
- srod ki czystosci - 1 787,89 zl
- orenumeratv - 1.407,89 zl
- wposazenie P. Poz - 987,34
- ooal - 15 170 16
- zakLp obuwra dla zespolL'o hlorystycznego l T00 z'
- wyposazenie - 3.789,60 zt w tym: zestaw komputerowy do ksiegowoscl szkoiy 3 300'00 zl'

diukarka do pEcowni internetowei 209'00 zi godlo 280 60 zl
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiq2ek - 514 zl
- Zakuo enerqirenerqia eEllryczna woda gall  - 8.3Oo zl
- z"rr'p ,rrrd tltonio*ych -'8.'l20 zl. Srodki peeznaczono na malowane sali gimnastycznej
- Zakup usiug pozostalych - 17.375 zl, w tyrn:

- uslugi Pocztowe 346 95 zl
te efon - 2 780,60 zl

- v!rywdz Srnieci- 350,01 21
- dowoz uczniow do szkoly - 7 717 3321

abonament pfogramu PLACE Opiivum 695 40 zl
- abonament RTV 205 32 zl



- ka^alizacja - 271,95 z,
- Wkonanie PieczAtek - 80,52 21
- naprawry ksera i lslugl informatyczne - 1 661,38 zl
- pzeglqd lnstalacji p paz - 218,1 4 zl gazawei - 109 80 zl, kominowej - 488 00 zl

badania lekarskie i szkolenia BHP pracownik6w - 1 700 00 zl
ODlatv za usluq Internetowe -'1 855 zl

- Ooors na IFSS ata nauczvcrei i  emeryldw | -erc stow - 4 829 zl

Fundacja Centrum Edukacjr Obywatelskiej pzyznala szkole na 2006 rok Srodki na realEacl9
programu ,,Szkola Mazei w wysokosci49.211 zl. Srodki wykozystano w 100 yo z ptzeTnaczeniem
na:
- Wnagrcdzenia Ezen z ZUS dla koordynatora, ksiegowego oraz nauczycieli prow€dzAcycn zajecla
poza6kcylne w ramach programu - 26.541 zl. Pzeprowadzono zaj9cia poza ekcyjne-takle jakl

a) Nauii plwania z instruktorem dla uczni6w k as I lll na pt!ryvalniw Tarnowskich G6rach (jeden
wylazd w mesiEcu)

b) Utwozenie i prowadzenie zespolu pilkarskiego
c) Utwozenie i prowadzenie zespolu folklorystycznego,
d) Utwozenie i prowadzenie kawiarenki internetowei
ei Utwozenie i prowadzenie klubu milosnik6w - w Swlecie zapomnianej ksiqzki frlmu
f) Stwozenre'napv polQeb nieszkaic6w gminv

. material\/ rwvposaze'lre - 3.131 zl. Zakupiono organy YAMACHA I oilki
- zakup uslug pozostalych - 19.351 zl. Srodki pzeznaczono na zakup bilet6w wstepu dla uczni6wl na
plyLalnie. do kina i teatru oTaz dow6z ucznl6w na zaiQcia pozalekcylne
- ;odr6z; duzbowe krajowe - 188 zl. Wydatkowana kwotQ pzeznaczono na wyjazdy koordynatora i
nauczycieli uczestnczqcych w programie na szkolen a organizowane pzez FCEO

Plan wydatk6w w dziale 854 Edukacyjna opleka wychowawcza na 2006 rok zaplanowano
wykonano na kwote 90.288 zl.

Wydatkr na place r pochodne od plac zap anowano i wykonano na kwotQ 90 069 zl
z podzialem na nastepujqce paragrafy
-i lagrody iwydatkiosobowe nie zal iczone do wynagrodzen - plan iwykonanie -2.871 zl
- Wynagrodzenia osobowe pracownikdw - plan iwykonanie 64.442 zl. Opf6cz wynagodzen

lvyplacono odpfawe emerytalne i nagrodQ jubileuszowEza 30 lat pracy
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan jwykonanie 6.579 zl wypiacone zostaly

wynagrodzenia roczne za 2005 rok pEcownik6w 6wietlicy oraz za 2006 rok pracownicy
odchodzacei na emeryturQ.

- Skladki n; ubezpieczenia spoleczne lFundusz Pracy - plan iwykonanie t2717 zl
- Odpis na zakladow fundusz Swiadczen socjalnych - plan iwykonanie 3.460 zl

Pozostale paragrary zaplanowano na kwotQ 219 zl. tzn
- Ivlaterialy iwyposazenie- 219 zl. Zakupiono materialy biurcwe niezbedne do prowadzenia zajQcw
Swiet icy szkolnej

W planie budzetowym uleto dochody i wydatki wlasne iednostki na 2006 rok w wysokoSci
ZS.ooo zt. 6oinooy pochocz4z opat roozicow n; wyzlarienle dzieciw stol6wce szkolnej Srodkite
pzeznacza srg w iaioi,ci na zakup artykulow spozywczych W 2006 roku dochody zrealizowano na
kwolg 22.662,17 zl, aWdatki na kwotQ 21.251,15 zl.



sphwozdanie a wykonania planu wytlatk6w iednostki budietowei -Gimnazjum w starczy
za 2006 rok

Plan wydatk6Yr placotvki os{iaron ej - Gitnnazjum w star(zy na 2oOO rot wynosi 629'2E3 d Plan

Ttealizour-ano w |OO % zaptanowane na 2006 rok Stodki przeznaczono do realizaqi w naslQpujqcych

dziahch.
EOt O6wiata i wychowanie ' 579'617, w tym: 

f,6g.417 zl- 80110-GimnazjumwStarczy
- orrg- oo"t ir""ni&v do -koly ' 5271zt
- aol 95 - Pozostah dzialatnos' 45 582 zl ( w !t1a s*ara MarEiL ''o 653 zf,

"L tsz! "I-tiSs "t"ryt6{ oraz 100 umowa o dzieb (ar€ns zaY'od naucz )
E54 Edokacyim o0i{€ wycholvawcza - 9.013 zl
--- agoi - Sriariit otot,i. 9 013 zl

lrwfr m p,act, .Dchcl'lre d &c w .ttate g)t W-|Yryyry* 
(bz szkolv tt'szen)

nanqai * itne 
-555.0gg 

a. " &*"no * *.te 555.c,9 ud,l - l0,Pa vl'dE-��ri placowe

ffici,s i-;i;*;r"v.h stffitt i;- ti ibLt o',izeqa'p waa pe,cou' Hz"ool"'rta14
srg rasrepriqco
- vlFatki osob4te nie zaliczone do wynagtodzei - zaplanonrano i ltykoneno n€ kvrot€ 2?'962 d

ailii ; t'/. p€r€rafie przezna{zon6 "q n" ttypt"tg neuczycietsklri- dod€tt6Yt mieszkaniovvch i

*i;J;,; dE";, ipblq ;*wiml"ttru 2s &nie o.fisi pracoYJnikt" obdt'gi w li9@adzie i w gn'dniu

;i#rai'" tfr mi.irw "ie Wam z*+ini z zatupem godkdt{t thp n' lcvdQ - 525'79 zl' nstomiast

; fii#il'fiftilr;iliroii err,viwa'ent za oozidz oaronnq w v{vsokosd - 207'sz zl'

- Vwnagrodzenia osoborc pracormik6'.{ - dan 39Z4as d, nvkonanie t91fl'191; - tt* zl W srupie
rvch y{vdsrk6w ry 1pku 20OO poFvJrty $g kosdy zwiq.a;e i wypAq negrbd iutileuszowych dla dw6ctl

#Jffi#;;a.icr]]J' ;-;v-i.G - z,lis,zo it o'e' ota'd"v6ch pmco"'rrik6u' ob6lusi- '1 816'5s zl'
'riv-min 

rotu'r,vp66no r6*niez oipiaurg emorytalna tY aviqzl(u z przoisciem prac'irnika na emeMure w
wys. -€-530,6,{ d.

- Dodad(owe vrynagrcdzenia roczne - plan 32.454 d, wrkonanie f2'i153'5ld ' Sero Srodhi lz l$steK za

mos rorat rgri",ir, bie2qpego' d|a ddchodzqcego na em€tylurQ^nsuczyciela .-
lJr,i"o*i * uu.tpi"*"o" sioriczne i runous.tsralcv - ptan is'rs6 a' rytonanie -E5'396'i1l d' q'

- 10096 Planu.
- rarvn-"gdd;"n; b"t*oborc - ptsn (2Et d' wytooanie 'l'2!l'S'' d' w tvm w.rozdz- 8ltl95 l(x, d plan

i'tiirrin-, . S.oti * tvt p.railr"s" p.ru.niczi,no na ophcenie zsige iehalititacvinydr z niepelnosprawnvm

ucdriem ocaz na op&ecenie zatec irdyrid;k€go nauczania uet{a. w gruFe t/ch wynagrodzei znal€zla sl€

r6yfii62 oDbta za udzial w komisji ds- awansu zawodo'vego nauczlc|ela

- odrb na zFSs - plan i v{ykonanie 17.,170 t, !!4q-9,,,,,,,,,,,,,,29.1oders:'-dh.etlErvt6vt' 
oddsu dokonano w

-wtbloCi 
zs x do koltca'maF, pozoctah cze66 tj'25% odftsano w rn'dr wr:zeSoiu- zgodnie z usts{q o

zatdado$rymfurduszu {idadczerl socialnydl.

Na P@c{'ale rf|ta'tr�dy 2a4anovaoo kwate 21'41E d,. ' v,'lona"o tP @ 24'417'75 zl ti'

-too % pd*;u. wytu&1 w ai grupie Nzrd6'''vttaia s,e t as{w"r?c! I

- Stypendia dla uczni6{, - plan i wykonanie - 860 ,' stypondia wyphcono uczniom za dolre wyniki w

nauc,e

- Matensly i Yiyposa2enie - plan 7'77G zI' a wyko.tan'le 7'25,56 d- co stanot{ -100 % planu'

Wytonanie planu w tym paragr6fie wyglqda nastepujqco:' 
- materiafy Uurorve, Sniadedv{E, (Lieflniki' a usze ocen -2149'utzr
- godk czysloGd - 'l -'l 35,,|/| a
- prenumeaaty - 174,73 zt
- mial-,1.D1,35
- maleriaty do prac' .chemicanei (aduc*!y' r9kawiczko - 118"17 zt

- Zakup ugug remoriowycfi - plan 3.00(kl, wykonanie ptanu w wysokoSci 3 000'15 zl srodkite ptzeznaczone

zostiy na malo$tanie klatki schodosei w hrdynku szkoly'
--Zairip ugug pozosfr8t.*l - plan ?.1 ii3 zl, wl^onanie ?'1 32'53 zl stano{iqce - 1 OO % planu

Srodki zostaly Przeznaczone na
- wyrotienie decz4ek 53,68 zt
- lsfuOi pocztowe - zakup znaczk6w - 104,00 zl



- dow6z uczni6w do szkdy -5.270,87 zl
- konseMacja i naprawa ksera - 693,98 zl
- podlqczenie neostrady - 100,00 zl
- badania lekarskie - 750,00 zl
- szko'enie bhp i p.po2 - 160,00 zt

- Optaty za ustugi intemetowe - plan 1.120 zl, wykonanie 1.120,38 zl lj. - lm% Srcdki pzeznaczone
sqza dost€p do sieci Intemet w pracowni komputerowej.

Fundacia Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie pzyznsls jednostce w 2006 roku Srodki na
realizacje programu ,szkota lvlarzei' w wysokosci /0.653,00 zl Srodki le wykozystano w 100 % z
przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia: kooadynatora prog|amu, ksiQgowego i nauczycaeli prowadzacych zaiecia pozalekcyjne

(r;zem z ZUS) - 18.159,18 zl. Przeprcwadzone zostaly zajecia pozalekcyjne w takich kolach
zainleresowa n iak:
a) teatralne
b) dziennikarskie
c) ekologjczne
d) milo6nik6w regionu
e) chemiczne
D jezyk6w obcych (niemaecki iangielski)
g) pizedsigbiorczosci

- ioqanizowano uczniom wyjazdy na warsztaty lemalyczne na kwole 22.133'62 zl Jednym z nich byl3-
dniwy wy.iazd do mieiscowosci Kudowa Zddj, gdzie w Parku Narcdowym G6r Slotowych uczniowie
uczedniAy'i w warsztatach szkoleniowych. Przeprowadzali tam biomonitoring parku kudowskiego
wykrywali zwiqzki azotu ifosforu w pr6bkach wody, poznawali faunQ iflore oraz budowQ geologicznq
C-Or Stotowycn. Orugim wyjazdem v, ramach projektu byl4 dniowy wyjazd na Litw€ pod hadem 'Sladami
Adama Mickiewicza', gdzie uczniowie zwiedzali: Druskieniki, Traki, Wilno, Kowno. Organizowano
mwniez uczniom wyjazdy na warsdaty tealralne poqczone ze spektaklem

- rvyjazdy sluzbowe koodynatom i nauczycieli uczestniczqcych w programie na szkolenia organizowane
Drzez FCEO - 99,20 zl

- ubezpieczenie uczni6w podczas wycieczek - 251,00 zl.

Wydatki na plsce i pochodne od plac w dziale 8f'4 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano
na kwote 8.900 zt, ich wykonanie wynioslo 8.900,1,1zl., jest to - 100% planu. Wykonanie planu w tej
grupie peedstawia siQ nastqpujqco:-- 

\tvydatki osobowe nie zaliczon-e do wynagtldzefi - plan 55421, wykonanie 59,15 2l
ti. - 100 % planu. Srodki w tym paragrafie ptzezlaczone sq na wyphe nauczycielskiego
dodatku wjejsklego.

- Wynagfodzenia osobowe pmcownik6w - plan s.EEG zl, wykonanie 5.886'1E zl co stanowi
- 10o % plenu. wi€ksze wydatki na wynagrodzenia w tym paragrafle byty wynikiem avtansu
zalrodowego nauczyciela tam zatrudnionego.

- Dodatkowe wynagiodzenia roczne plan 522 z | - 13-stki zrealizowano w -100% tj. na kwoie 522''15 zl

- skladki na ubezpieczenia spoleczne ifundusz pracy -plan1398 zl, wykonanie
1.397,65 zt. Jest to -1oo %Planu.

- Odpis na zakladowy fundusz $/eiadczen socjalnych - plan 530 zl, wykonanie 530 2l
odoisu dokoneno w wysokosci 75 % do ko ca maja, pozostalq czesd ti 25% odpisano w m-cu wrzesnlu
zgodnie z lstaw4 o zakiadowym funduszu Swiadczef socjalnych

Na pozostale wydatki zaplanowano siodki vr wysokosci tt3 zl, wykonanie -Ifi) %ti- na kvrotg'112'60 zl
Srodki pzeznaczono na zskup pomocy naukowych ( zakupione zostaly gry na Swietlice szkolnq)



Spra$ozdanie z {1'korurnia planu *"vda&6w jednoslki budTrlowel Gminnego PrzeilsTkola
w starczy za 2006 rok

Plan wydatkdw rv dziale E01 oswiata iwychowanie' rozdzial80104 - Przedszkola na 2006 rok

wynosi 33l.5Eg il. Plan za 2OOO rok wykonanona kwote 330.835,42 zl, co slanowi99'6 %-planowanych
Srodk6w. Plan nie zostal wykonany w paragrafie 4220 - zakup Srodkdw zywno6ci na kwote 751,23 zl Srodki w

1ym paragralie pochodzE z oplal wnoszonych na wyzywienie przedszkolak6w, natomiasl brak wykonania na

wi,v kwote spowodowany byl absencjq dzieci, kt6ra gl6wnie wynikala z ich zachorowafr

Wydatki na ptace i pochodne od plac zaplanowano na kwote 275.430 zf' nalomiast ich wykonanie
na koniec 2OOO roku $/ynioslo 275.i128,68 zl co stanowi - 100 % planu
Wydatkowanie Srodk6w finansowych w poszczeg6lnych paragrafach placowych
naslQpujqco:

pzedslawia sie

-Wydatkiosobowe nie zal iczone do wynagrodzen Plan '12.819 zl, wykonanie t2.819'19zl,co
slanowi - 10o %. Srodki w tym parag;tie peeznaczone sq na wyplal€ nauczycielskich dodatk6w
mieszkaniowych i wiejskich, a takze na wyplate ekwiwalentu za pmnie odzieiy pracownik6w
obslugi. w li;lopadzi; w paragrafle tym pojawily sie wydatkizwiqzane z zakupem 'rodk6w
BHP ;a kwote -250,14 zl, natomiast w grudniu wyplacono pracownikom ekwiwalent za odziez ochrcnnq
w wysoko6ci- 229,E4 zl.

- Wy;agrodzenia osobowe pracownik6w. zaplanowano {96.330 zl, wykonano 196.329,60 zl, tj -100%

- Dodatiowe wynagroozenia roczne, zaptanowane 13_tki zrealizowano w cal'osci na kwote
14.7,19,50 zl

- Sktadki na ub€zpieczenia spoleczne itundusz pracy. Plan '+4.431 zl, wykonanie
11.130,29 zl,li, - 1O0 Vo.

-Oopls na zrs'si ptan i wykonanie 7100 z!. odpisu dokonano w wysokosci 75 oi6 do korl@ maja, pozostah

czes6 tj.25o6 odpisano w m-cu wz e6niu. zgodnie z ustawq o zakladowym funduszu 6wiadczei
socjalnych.

Na pozostab wydatki zaplanowano Srodki w wysokogci 56.159 zl , natomiesl ich wykonanie
zamyka sie iwota 55.40i,74 zl, co stanowi 98,7 %. wydatki w tej grupie ksztaltujq sie nastepujqco :
- Zakup material6w i wyposazenia, plan 3.212 zl, vrykonanie 3 212,49 zl

Srodki flnansowe ptzeznaczono na zaKup :
- material6w biurowych 383,46 zl
- dzienniki zajee ,{1,48 zt
- lislwa przepieciowa 45,01 zl
- Srodk6w czysto6ci - 999,13 zl
- uzupelniei prawa oswiatoweoo - 466,80 zl (.Menegamenl w Przedszkolu" jest to zbi6r

peepis6w oS.{viaiovrych adrcsov{anych do placbwek $zedszkolnych)
- materialy do rcmontu (zawory, zawiasy, maler' do inst..gazowej 192,47 zl
- materialy do malowania 522,79 zl
- wyposaienie do tazienek (suszarki, dozownik, pojemniki na papier) 471,45 zl
- wyposa2enie do kuchni (przystawka do miksera)89,90 zl

- zarup 3'oolo, uv"nosci - pla; 25.500;1, wykonani; 26.748,77 zl, co slanor{i 97,5 % planu Srodki
pozyskane z wplat rodzic6w w 100 % zaspokaiaiq potazeby iywieniov,e dzieci - - ^.

- zakrip energii(ene€ia elektryczna. woda, kanalizacja' gez) - plan i wykonanie 19 207,00 zl
kosd zakupu gazu 11.446,32 zl
koszt zakupu eneruii elektrycznej 7.371.07 zl
kosz zakupu wody 389.6'1 zl

-iuirp ""L-g porJ&O"i!. Plan 4.092 zl, wykonanie 4.091'95 zl, tj. - lo0 % planu Srodkizostalv
Drzeznaczone na:

- ustugi telefoniczne -'1.309,622t
- doz6r techniczny - 474,50 zl
- pzeglqd instalacji gazowej i kontrcla przewod6w kominowych - 289,80 zl
- napmwa modufu alarm. - 85,40 zl
- pomiary cisnienia istanu izolacji 300,0021
- wyw6z Smieci - 319,99 zl
- kanalizacia - 436,73 zl
- badania lekarskie - 240,00 zl
- podlaczenie neostrady - 120,00 zl

naprawa ksero - 183,00 zl
- usfugi poczowe w tym znaczki - 73,91 z+
- pieczqtki 99,00 zt
- szkolenie bhp i p.Po2- 160,00 zl

- op+aty za uslugi inlemetowe - plen lzlS zl, wykonanie 147,53 zl (dostep do sieci Internet)



sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury -Gminne, Biblioleki Publicznei w
Starczy za 2006 rok

Grninna Biblioleka Publiczna rv Slarczy sirq dzialalnos6 rczpocz€la z dni€m I maja 2006 roku Plaroq"ne
prz]chody jcdnos&i na 2006 rok slano$'tla dotacja z budzctu Gminy Starcza w wysokosci 20.000 zl, dotacja ze

Stoarc* niuioteti Narodo*ej w wysokoAci 8.0{0 zl. omz drrowizna z Bibliotcki Sl4skiej 1{ Kato*1cach $'

*ysokosi - 6E,00 zl Wielkos otrzlmarych Srodk6w na koniec 2ff)6 roku zamyka si€ kwola 2E.068,00 zt.Smdki
wJkorzystino na kwot$ 27.164,75 21 ij. 96,787o planoFanych Srodk6w.
Poniesone przez instltuqi9 koszty, dotycz{:
L Zakupu material6w i tryposazenia _ plan 2.2242t, sykonade 2.223'64 zl, co stanowi - 10O "/' planu

Zakupione materialy to:
- kompuler - L620,00 zl
- materialy biumwe -126.89 zl
- folia, karty kiazki 384,30 21
- listwa przepi€ciowa - 34,26 zl
- Srcdki czlstotci 46,19 zt
- *kladka do zanrku 12.00 zl

2. Zakupu energii plan 1.500 zl. *ykonanie r.500,29 zl. tj. - 100 9/o, koszty w tej grupie zlriqzane s4z z,kupem
ga, - ll1 1,4I zl, eueryh eleklr.- 3 | 0,58 /, woda - 15,30 zl
cnergii elektrycanej i wody. Wysokie wykotanie platru z:wi4zane i6 zopl^tqza gaz.

3. Zkupn uslug ottqch plan 874 zl, wykonanie 874t6 zl, co stamwi -l0O %o' sq to:
- pieczqtki 136,00 zl
- ustugi kanaliTacyJne 17.02 zl
- uslugi tclcfonoicme - 501.16
- s"lolenia - 120.00 zl
- podl4czenie neosrada -ld) zl

a. Wlnagodzen phn 9.90221, nykonanie 9.'m2,4O zlti. ' 1N o/o

s. Nirzuiow na wynagrodzenia (sq to: skladki emerltaln€, redlowe, \4?adkor€ oraz fundusz praoJ) - plan 2'031 ?I'
vykonanie 2.031.02 wskaznik wton nia ' 100 "/..

6. Zak4u ksi42ek - plan i rykonanie 10.465 zl co stanowi 100 %
7. Podroze sluzbone plan 118 zl, &]*onanie 118,04 zl t. - 100 %
S.Pozostale kosz.ty- platr i *ykonanie 50,00 zI, tj. 100 Smdki Rlt(orzystatro na oplac€ni€ polisy

PAJ rm sprz9t kompuemwy


