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ZARZADZENIE Nr 40/09
WOJTA GMINY STARCZA

z dnia 24 sierpnia 2009r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania bud2etu gminy Starcza za
I p6lrocze 2OO9r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

instytucji kultury za I p6frocze 2009r.

Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych

(Dz. U. z2OO5r. Nr 249, poz.2104 zpo2n. zm.)

W6jt Gminy Starcza
zarzqdza, co nastepuje :

sl.

Przedstawii Radzie Gminy oraz Regionalnej lzbie Obrachunkowej:
'1 
) informacje o przebiegu wykonania budzetu gminy Starcza za I pdrocze 2OO9t.

2) informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy za I polrocze 20O9r.

s2.
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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z wykonania budietu gminy STARCZA za I p6lrocze 2009 r.

UchwalE Rady Gminy Nr 113/Xlll/08 z dnia 29.12.2008r uchwalono dochody budzetu gminy w
wysokoSci 7.957.000.-zl, wydatki w kwocie flQflQ@l .
Jako 2r6dlo pokrycia powstalego niedoboru w kwocie 100.000.-zl wprowadzono do budzetu gminy
wolne Srodki z lat ubieglych.
Dochody uchwalono wg 2r6del dochod6w z uwzglednieniem dzialow klasyfikacji budzetowej, natomiast
wydatki z podzialem na dzialy i tozdziaty klasyfikacji budzetowej oraz kategorie wydatk6w.
Uklad wykonawczy budzetu gminy ( opracowany w podziale na dzialy , rozdzialy i paragrafy klasyfikacji
dochod6w iwydatkow )zostal zatwierdzony Zazqdzeniem W6jta Nr 1109 z dnia 02.01.2009t.

W wyniku zmian wprowadzonych ptzez Rade Gminy i Zarzqdzenia W6jta skorygowano plan
dochod6w do kwoty 6.828.318.56 zl. a plan wydatk6w do kwoty 7.103.118.56 zl. zwiekszajqc
jednoczesnie Zrodlo pokrycia powstalego niedoboru do kwoty 274.800.-zt z nadwyzki budzetowej oraz
wolnych Srodk6w z lat ubieglych.

Wykonanie dochodOw budzetowych zamyka sig kwotq 3.002.273,04 zl., co stanowi 43,97%
wykonania planu. lch realizaqa pzedstawia sie nastQpujqco.
l. Dochody wlasne - plan - 3.1,14.907,00 zl, wykonanie - 1.054.969,48, tj.33,55%
w tym:
* podatki i oplaty - plan - 2231.718,0021wykon. - 1.028.059,21 zl, tj.46,07%
- podatki (dochody realizowane bezposrednio przez UtzEd Gminy i UEedy Skarbowe: w Czestochowie,

Krakowie, Myszkowie, Sosnowcu, W- wie)- plan - 480.516,00.-zl , wykon. - 272.943,81 zl, tj. 56,80%
- udzialy w podatkach (wtym: udziaty w podatku dochodowym od os6b fizycznych realizowane

- ptzez Ministerstwo Finans6w ) - plan - 1.258.559,0021, wykon. - 507.809,93 zl, tj.40,35%
- dochody z majEtku gminy - plan - 337.990,0021, wykon. - 150.572,46 zl, t1.44,55Yo
- optaty iprowizje - plan - 121.215,00 zl, wykon. - 71.601,622],, t|. 59,07%
- pozostale dochody - plan - 33.428,00 zl, wykon. - 25.131,39 zl, l i. 75,18'/o
* Srodki zewnQtane na dofinansowanie zadah bie2qcych i inwestycyjnych - plan

91 3.1 89,00z;1, wykon. 26,91 0,27, tj. 2,95%
- Srodki Unijne na zadania inwestycyjne, plan - 854.689,00 zl, bez wykonania,
- Srodki z Powiatowego Uzedu Pracy na pokrycie kosztow zatrudnienia pracownikow na robotach

publicznych, plan - 58.500,002t, wykon. - 26.910,27 zl, tj.. 46,000/o

lf. Subwencje - plan - 2.761.079.-zl wykonanie - 1.569.824,0021. tj. 56,86%
w tym:
- subwenc.ia na zadania o6wiatowe - plan - 1.640.468,00.-zl, wykon. - 1.009.520,00.-zl, ti.61,54%

(lqcznie z subwencja na m-c lipiec )
-  subwencja podstawowa dla gmin -plan -  1.130.611,00-zl ,  wykon -  560.304.-zl-50%

If f. Dotacje celowe na zadania wlasne i zlecone gminie i - plan - 922.332,56 zl, wykonanie -
377.479,56 zl, tj. 40,93%
w tym:
- dotacje celowe na zadania biezace zlecone gminie ustawami

- plan - 648.697,56 zl, wykon. - 293.708,56 z+, tj.45,280 ,
- dotacje celowe na zadania wlasne gminy

plan -  273.635,00 zl ,  wykon. -  83.771,00 t j .  30,61%,

Jak wynika z powyzszych danych, najwyzszy wskaznik wykonanych dochodow stanowiE subwencje
- 1.569.824,00 zl tj. 56,86%. oraz podatki i oplaty lokalne realizowane bezposrednio przez Urzed Gminy
( plan 973.159,002t ,wykon. 520.249,28 zl, t1. 53/6% |

Slabe wykonanie ( w omawianym okresie ) wykazuja natomiast Srodki zewnetrzne, ( gl6wnie Srodki
Unijne idotacje od Samorzqdu Wojew. Slqskiego) pzeznaczone do realizacji w ll -gim p6l. b.r.

DuZy wplyw na niski wskaznik wykonania dochod6w majE takze udzialy w podatkach (dochodowym
od os6b fizycznych i od os6b prawnych), gdzie wykonanie stanowi tylko 40,35%0.

Dochody budzetu gminy dziel4 sie na dochody majEtkowe i biezece, w tym :
- dochody majEtkowe, plan 40.000,0021 na remont Swietlic wiejskich ze Srodk6w z Samorzqdu Woj. Sl.

w ramach Konkursu Odnowy Wsi, bez wykonania w I p6lroczu,
- dochody bie2qce, plan 6.788.318,5621, wykonanie 3.002.273,04z.1. (44,23%t.

Na podstawie pogrupowanych danych, dotyczEcych wykonania dochod6w za I pd..2009r. mozna
jednak powiedziec, i2 ( niezaleznie od tego, 2e wskaznik wykonania wynosi tylko 43,97To ) ich
wykonanie lest dobre.

Wykonanie dochodow z podzialem na wazniejsze 2r6dla i instytucje przedstawiono w ponizszej
tabel i .
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Instytucje - poszczeg6lne dochody Plan Wykonanie %

1. Dochody wlasne 3.1tU.907,M 1.051.969,1833,55

46.07Podatki i oolatv lokalne 2.231.718,001.028.059,21
Podatki 480.516,00 272.943,81

podatek rolny od os6b fizycznych i od os6b prawnych 113.750,00 7 4.846,32

podatek od nieruchomosci od os6b fizycznych i od os6b prawnych 213.600,00 117.945,32

podatek od 6rodk6w transportowych 105.800,00 51.983,00
podatek leSny od os6b fizycznych i od os6b prawnych 5.866,00 4.021,17

oodatek od soadk6w i darowizn 10.500,00

podatek od czynnosci cywilnoprawnych. 30.000,00 24.215,00
' karta podatkowa 1.000,00 -67,00

udziaty w podatkach 1.258.559,00 507.809,93

udzialv w Dodatku dochodowym od osob fizycznvch 1.257.890,00 507.529,00
- udziaty w podatku dochodowym od os6b prawnych 669,00 280,93

dochodv z maiatku qminv 337.990,00 150.572,16
- czynsze 1 11 .900,00 52.423.78

- wDlywv z usluq: oDlatv za dostarczanie wodv iodbr6r Sciek6w 218.400,00 9r .135,62

- wplywy z pozostatych uslug(tenuta za obwody lowieckie. przyl4cza wodoci4g.) 4.390,00 4.983,06

- oplata tarqowa 3.300,00 2.030,00

oplatv i prowizie 121.215,00 71.601 ,62
- oplata skarbowa 10.800,00 5 .185 ,00
- oolata za sDzeda2 alkoholu 31.100,00 22.751,73

- pozostale oplaty: za wpis i zmiany w ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
oolata eksploatacvina. wplvwv z r62nvch dochod6w

8.315,00 4.O2E,79

- oplaty za pobyt i wyzywienje dzieci w przedszkolu 71.000,00 38.636,10

pozostale dochody 33.438,00 25.131 ,39
- odsetki bankowe od Srodk6w na rachunku bankowvm 7.030,00 6.010,84

prowizje i inne rozliczenia (np. zwrot podatku VAT) 13.193,00 8.194,80
odsetki -naliczone od sp62nionych wplat 3.954,00 1 .962 75

- qatowznv orentezne 9.01  1 ,00 8.900,00
dochody dla j.s.t. zwi4zane z realizacjq zadai zleconych -dowody osobiste 250,00 63,00

Srodki zewnetrzne na zadania biezqce i inwestycyjne gminy 913.189,00 26.910,272,95
-Srodki Unijne na realizacje Projektu " Pzebudowa i rozbudowa budynku Gm.
OSrodka Zdrowia w Starczv"

854 689,00

- Srodki z Powiatowego Urzgdu Pracy- refundacja koszt6w poniesionych w
zwiazku z zatrudnieniem pracownik6w do rob6t publicznvch

58 500,00 26.910.27

2. Subwencje 2,761.079,(n 1.569.824(n 56,86

- subwencja na zadania oswiatowe 1.640.468,00 1.009.520,00
- subwencia podstawowa dla qmrn. 1 .120.61 1,00 560.304,00

3. Dotocie celowe no zadaniq wlasne i zlecone 922.332,56 377.179,56 40,93

Dotacie celowe na zadania zlecone 648.697,56 293.708,56
- dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 4.862,56 4.862,56
- dotacje celowe - Ewidencja Ludn., Dzialalnosc gosp, Akcja kurierska. 38.842,00 20.442,OO
- dotacje celowe na zasilkistale i okresowe, 6wiadczenia rodzinne, skladki zUS, 601 874,00 265.588,00
- dotacje celowe z Kraj. Biura Wyborczego. - Delegatura w Cz-wie 3.049,00 2.816,00
- dotacja celowa na wydawanie decyzji pzez W6jta Gminy-Swiadczenia z GoPS 70,00

Dotacie celowe na zadania wlasne 273.635,00 83.771,00

- dotacje celowe otzymane z Samozqdu Woj. Sl. realizowane w ramach
Konkursu Odnowv Wsi (Swietlica wieiska w m. Rudnik tvlalv i m. Lvsiec) 40.000,00
- dotacja otzymana z funduszu celowego na modernizacje drogi dojazdowej do
06l (w m. Rudnik Malv - FOGR ) 31.500,00
-Srodki unijne - w formie dotacji na realizacjQ Projektu ,Lepsze jutro" -Kapital
Ludzki 112.530,00 33.698,00
- dotacja celowa na zasilki okresowe 4.886,00 4 400,00
- dotacia celowa na utzvmanie GOPS 72.414,OO 37 696,00
- dotacja celowa na doiywianie dzieci w szkole 5.337,00 3.225,00
- dot. celowa - dofinansowanie pracodawcow zatrudniajacych prac. mlodocianych 2.216,OO
- dotacja celowa z pzeznaczeniem na pomoc materialnq dla uczn,6w -
stypendia, zakup podrecznik6w

4 752,00 4.752,OO

R A Z E M 6.828.318,56 3.002.273.0443,97

2



Realizacla dochod6w z podzialem na dzialy (wg podzialek klasyfikacji budzetowej )przestawia sie
n a ste p uJ Eco:

D2. 010 - Rof nictwo i lowiectwo ( plan - 45.220,56 21 , wykon. - 4.945,25 zl,\. -10,94% \
- czynsz dzierzawny za obwody lowieckie ( Starostwo Powiatowe - Lubliniec )

plan - 358,00 zl, wykon. - 82,69 zl t1.23,10%
- dotacja celowa -z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju,

plan - 4.862,56 zl, wykon. 100%
- dotacla celowa w kwocie - 40.000,00 zl - na remont Swietlicy wiejskiej w m. Lysiec (20.000,00 zl )

i remont Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Rudnik Maly (20.000,00 zl )- w ramach Konkursu
Odnowy Wsi, na podstawie umowy z Samozqdem Woj. Sl.- bez wykonania / do realizacji w ll - gim
ool b.r.

Oz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energig elektryczn4, gaz i wodg ( plan - 115.785 zl, wykon.
51 .956,1 3 zl, tj. 4a,87% '1
- oplata za wode (lAcznie z odsetkami za nieterminowe wplaty ) - wykon. - 44.422,282,',

(  p lan -  109.120,00.-  z l  ) ,
- wplaty mieszkalrc6w za przylaczenie do sieci wodociEgowej - lvykon. - 4.900,37 zl,

(  p lan -  4.032,00.-zl  ) ,
- zwrot naliczonego podatku VAT ( z uslug zwiqzanych z rozprowadzaniem wody ) - wykon. - 2.633,48 zl,

( plan - 2.633,00 zl ).

Dz. 600 - Transport i lqcznoS6 ( plan - 31 .500,00 zl, bez wykonania / do realizacji w ll -gim p6l b.r.).
Dochody te, stanowiq Srodki zewnetrzne z przeznaczeniem na modernizacje drogi dojazdowej do p6l w m.
Rudnik Maly - FOGR.

Dz.70O - Gospodarka mieszkaniowa (plan - 118.285,00.-zl, wykon. - 53.7 54,35.-zl, tl. 45,44y" ).
Dochody te stanowia
- czynsze dzierzawne, najem lokali - plan - 1 1 1 .900,00 zl, wykon.- 52.423,78 zl, (w tym: zaleslosci 479,,14 zl )
- odsetki od sp6znionych wplat ( plan - 100,00 zl )wykon. - 45,57 zl.
W tym dziale zrealizovtano r6wniez dochody w kwocie - 1.285,00, lj. 100% - ze spnedazy zlomu
pozyskanego w wyniku demontazu ogrzewania co w budynku oSrodka zdrowia w Starczy./ Budynek w trakcie
modernizacji i rozbudowy/
Ponadto w dochodach tego dziatu zaplanowano kwotg 5.000,0021 do pozyskania (w wyniku tozliczenia
koszt6w zuzycia gazu ) od lokator6w z Domu Nauczyciela, co nastAli w ll - gim p6l 2009r.

Dz. 750 - Administracja Publiczna - ( plan - 98.242,00 zl, wykon. - 47.787 ,54 zl, tl. 48,64% \.

Podstawowe dochody tego dzialu to:
- dotacje celowe na zadania zlecone - plan - 38.842,00 zl, wykon. - 20.442,00 zl, t1. 52,63Yo,
- darowizny pieniQzne na rzecz gminy - plan - 100,00 zl, bez wykonania,
- Srodki z Powiatowego Urzedu Pracy refundowane tytulem zatrudnienia os6b bezrobotnych na roboty

' publiczne - plan - 58.500,00 zl, wykon. - 26.910,2721,11 460/",
- pozostale dochody - plan - 800,00 zl, wykon. - 435,27 zl,l!.54,410/".

lprowi4a od terminowo pzekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzefi - 354,24 zl,
nalezny 5o/o doch6d dla gminy od oplat za wydane dowody osobiste - 63,00 zl.
oraz odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiazan wobec budzetu gminy - 18,03 zl /.

Dz. 751- Urzedy naczelnych organ6w wladzy pafstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sedownictwa
( plan - 3.049,00 zl, wykonanie - 2.816,00 zlIj.92,36%\.

Srodki tego dzialu to:
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacje stalego spisu wyborc6w plan. - 461,00 zl, wykon.

228,00.- zl.
- dotacja celowa na przeprowadzenie wybor6w do Parlamentu Europejskiego plan -2.588,00 zt, wykon.

2.588.0021

D2.756 - Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych iod innych jednostek nie posiadaiecych
osobowosci prawnej ( plan - 1.793.589.-21., wykonanie -814,005,92-zl. tj.45,38%).

Wykonanie dochod6w tego dzialu .jest 2162nicowane, w zaleznosci od instytucji, kt6ra je realizuje.
Najwazniejszq pozycjQ w dochodach tego dzialu stanowiE udzialy w podatku dochodowym od os6b
fizycznych i od os6b prawnych, gl6wnie zas udzialy od os6b fizycznych, gdzie na plan - 1.257.890.00 4

J



wykonanie stanowi - 507.529.00 zl tj.40,3s% wskaznik wykonania tego dochodu w budzecie gminy ma
szczegolne znaczenie z uwagi na wysokosc zaplanowanej kwoty. DokonujEc przy tym porownania
wykonania tych dochodow (analogicznie )do ubieglego roku osiqgamy gorszy wynik. Mamy'nie iylko nlzszy
wskaznik jego wykonania ( byl46,470/o ), ale r6wniez nizszq kwote ( bylo S48.j5g,00zl ).
Udzialy w podatku od os6b prawnych sq r6wniez bardzo niskie istanowiEtylko - 280,93 zl. ( plan 669,0021)

Pozostale dochody tego dzialu stanowiq

- podatki ioplaty od os6b fizycznych iod os6b prawnych - wykonanie w kwocie
j pran - _4€!_L1-0,0_qzU
- podatek rolny - wykon. ( osoby prawne 2.5.17,00 zl + osoby fizy czne 72.329,32 zt )- podatek lesny - wykon. ( osoby prawne 34,00 zl + osoby fizyczn e. 3.gg7,j7zl )- podatek od nieruchomosci- wykon.( os. praw 38.804,00 zl + 6s.6t. 7914't,32zt )- podatek od Srodk6w transportowych - wykon.
- podatek od dzialalnosci gospodarczej od os6b liz. optacany w formie karty podat.
- podatek od spadk6w idarowizn - wykon.
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych- wykon.

- op.laty i prowizje - wykonanie w kwocie - 33.252.1821 ( plan 54.514.00 zl )
TJ. :
- wplywy z oplaty skarbowej - wykon.
- wptywy z oplaty eksploatacyjnej - wykon.
- oplata targowa - wykon.
- oplata za zezwolenia na spzedaz napojow alkoholowych - wykon.
- oplaty za wpis izmiany w ewidencji dzialalnosci gospodarczej - wykon.
- odsetki od nieterminowych wplat- wykon.

- 272.943.81.21

- 7 4 .846 ,32 zt,
-  4 .021 ,17  z l ,
- 117 .945,32 zt,
-  51.983,00 zt ,
- - 67,00 zt,
- 00,00 zl,
- 24.215,00 zl

-  5.185,00 zl ,
- 1.094,40 zl,
-  2.030,00 zl ,
- 22.751,73 zl,
- 300,00 zl,
-  1.891,0521.

.. Og6lem wykonanie dochodow z tytulu podatk6w ioplat lokalnych realizowanych bezposreonto przez
Urzedy.Skarbowe i Urzqd Gminy jest dobre pomimo utrzymujecych sie zaleglosci podatkowych.

W Mw podatkach powstaly zaleglosci w wysokosci - 47.846,89 zl, z czego najwigkszE kwote
stanowi podatek od Srodk6w transportowych - 21.056,00 zl , podatek od nieruchomo$ii od os6-b fizvtznvcli
iprawnych -  14.915.082t.  ipodatek rolny -  7.562,13 zt .
,. Pozostale zaleglosci tego dzialu wystepuja w: podatku od dzialalnosci gospodarczej od os6b
fizycznych oplacanym w formie karty podatkoweJ - 3.944,20 zl i w podatku lesnym -- 3b9,48 zl.

. W celu Sciqgnlecia powstalych zobowiEzan wyslano 91 upomnlen i wystawiono 2l szt. tytulow
wykonawczych.

D2.758- R62ne rozliczenia (plan - 2.768.109,00 zl, wykonanie
Z tego przypada na:
- czese oswiatowq subwencji og6lnej - wykon.
- czgS6 wyr6wnawczq subwencji og6lnej dla gmin - wykon.
- wplywy z odsetek od lokat i Srodk6w zgromadzonych na

rachunku biezqcym Urzgdu Gminy - wykon.

D2.801 -O3wiata iwychowanie ( ptan - 185.746,00 zl, wykonanie - 23.334,10 zt,tl.39,4B%)
Zrealizowane dochody to:
- dotacja celowa na dofinansowanie dla pracodawc6w zatrudniajacych mlodocianych pracownik6w - bez

wykonania ( S 2030 Dotacje celowe pzekazane z budzetu paistwa na realizacje wlasnych zadai biezecych
gmin - plan 2.216,00 zt)

- wplaty rodzic6w; oplaty stale i na wyzywienie dzieci w przedszkolu ( plan 71.000,0021 ) - 39.636,10 zl.

w dochodach tego dzialu zostaly zaplanowane srodki na realizacje projektu ,,Lepsze jutro" w kwocie
112.530,00 zl, kt6re zrealizowano w kwocie 33.698,00 zl. ( S2008-28.643,30 zl., S2OO9 _5.054,70 zl )

Dz.851-Ochrona zdrowia (ptan - 854.689,00) - bez wykonania
Na dochody tego dziatu skladajq sig;
- Srodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - przebudowe i
rozbudowe Gminnego Osrodka Zdrowia w Starczy.
Dochody bgdq realizowane na zasadzie refundacji kosztow juz poniesionych I przedlozonych do rozliczenia
( na podstawie wniosk6w kwartatnych w ll p6l. br.)
- dotacja celowa na zadanla zlecone gminie, plan 70,0021 ( ptzyznana ze srodk6w wojewody slqskiego) z
pzeznaczenrem na pokrycie kosztow wydawania decyzli przez W6jta Gminy - bez wykonania.

1.57 5.834,84-zl, tj. 56,93%)

1.009.520,00 zl ,
560.304,00 zl,

6.010,84 zl .



Dz. 852 - Opieka spoleczna ( plan - 685.491,00.- zl, wykonanie - 311.904,15 zl, l:i 45'50% ).
Gt6wnym 2r6dlem dochodow tego dzialu sA dotacje celowe otzymane z budzetu panstwa na realizacje
zadan biezEcych z zakresu administracji rzqdowej zleconych gminom izadafi wlasnych gminy, ktorych
dysponentem jest SlEski UzEd Wojewddzki w Katowicach w kwocie - 3'10 909,00 zl.

Srodki te otzymano na:
- Swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

spolecznego, Swiadczenia pielegnacyjne oraz obslugQ Swiadczeri rodzin. - wykon
- zasilki i pomoc w naturze (zasilki stale i okresowe )- wyKon.
- utrzymanie Gm. Osrodka Pomocy Spolecznej - wykon
- dozywianie dzieci w szkole ( Rozdz.85295 - plan 5.337,002t ),,Posilek dla potrzebujacych"

wykon.
- skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore

Swiadczenia z pomocy spolecznej ( Rozdz. 85213-plan 1.996,0021 ) - wyKon.

Ponadto w dochodach tego dzialu odnotowano Srodki w kwocie - 515,15 zl, co stanowi 20% z lylulu
Funduszu alimentacyjnego oraz w kwocie 480,00 z tytulu zwroconych koszt6w za prawidlowe wykonanie
sprawozdan w programie ,,Pomost."

D2.854 Edukacyjna opieka wychowawcza ( plan - 4.752,00 zl, wykon. - 4.7 52'00-zt ' tj. 100% )
Dochody tego dzialu stanowi dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialnA dla uczniow -

stypendia i zasilki szkolne - 4 .752,00 zl,

Dz. 9OO- Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska ( plan - 123.791,00 zl, wykonanie 61.182,76 zl,
tt. 49,42 %) Na te dochody skladajq sie:
- dochody z uslug - wp{aty mieszkanc6w za odprowadzane Scieki l4cznie z odsetkami - plan

109.320,00.- zl, wykon. - 46.721,44 zl tt. 42,74% .
- rozliczenie podatku VAT za2OOgr. - plan - 5.560,00 zl, wykon. - 5.561,32 zl, tj. 100'02%
W dochodach tego dzialu zaplanowano r6wniez darowizny pieniezne mieszkancow ( zalegle wplaty
mieszkaic6w jako udzial Srodk6w wlasnych w budowie inwestycji - kanalizacJi i oczyszczalni Sciek6w w
gm. Starcza ) w kwocie - 8.91 1 ,00 z.l, wykon. 8.900,00 zl, tj.99,88%

Ogolne wykonanie dochodow budzetu gminy w l-szym p6l b.r. jest dobre (chocia2 analogicznie do roku
ubieglego - znacznie slabsze), a wskaznik ich wykonania wynosi tylko 43,97 procent. Zdecydowanie
najwigkizy wplyw na zanizenie wska2nika wykonania dochod6w majq udzialy w podatkach, gl6wnie zaS
udzialy w podatku dochodowym od os6b fizycznych. Druge grup4 kt6ra przyczynila siQ do obnizenia
wskaznika wykonania dochodow sq Srodki zewnetrzne, ( gl6wnie Srodki Unine i dotacje od Samorzqdu
Wojew. Slaskiego)
Zaklada siQ, i2 te dochody zostanE lepiej zrealizowane w ll-gim pol. br., poniewaz znaczna ich czese jest
oparta na zasadzie refundacji kosztow poniesionych, gl6wnie na zadania inwestycyjne. Te zaS w wiQkszym
siopniu (na podstawie pzyjgtych harmonogram6w) w wiQkszym stopniu pzypadaja do realizacji na ll - gie
po.t. b.r. taka rcalizacja dochod6w zapewnila jednak gminie wlasciwq realizacjQ wydatkdw biezqcych
imajatkowych.

Na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokosci - 7.103.118,56 zl. kt6re zrealizowano w kwocie

2.617 .128,54 zl, t1. 36,84o/o.

Z 096lnej kwoty zaplanowanych wydatk6w przypada na:

- wydatki majatkowe gminy - plan - 2.213.1122L wykon. - 222.429,66''zl. tj. 10'05% '
w tym:

- flnansowanie zadan inwestycyjnych jednostek budzetowych gminy- wykon. 213.189,6621
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne innych jednostek samozEdowych, wykon.- 0zl
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych wykon.- 9.240'00 zl

- wydatki biezqce realizowane przez jednostki budzetowe gminy-plan 4.890.006,56, wykon 2.394.698,88 tj.

-  p lan -  1.113.140,0021, wykon. -  578.249,24 zl .
- plan - 574.378,00 zl, wykon. - 296.639,39 zl.
- plan - 480.951,00 zl, wykon. - 251.221 ,93 zl.

258,000,00 zl,
I  1.388,00 zl ,
37.696,00 zl,

3.225,00 zl ,

600,00 zl.

48,97Yo
- Szkoly Podstawowej w Starczy
- Gimnazjum Starczy
- Gminnego Przedszkola w Starczy



- Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Starczy - plan. - 801.812,00 zl, wykon. - 356.831,1621
- wydatki realizowane bezposrednio przez Urzqd Gminy - plan 1.919.725,56 zl, wykon - 911.757 ,16 zl

Wydatki jednostek oswiatowych budzetu gminy oraz jednostki budzetowej - Gminnego Osrodka
Pomocy Spolecznej w Starczy zostaly szczegolowo om6wlone w zalqczonych informacjach.

Wydatki bieiqce i inwestycyjne bud2etu gminy realizowane bezposrednio pEez Urzed Gminy
przedstawiajq sie nastgpuj4co: :

Dziat010- Rolnictwo ifowiectwo (plan 406.219,56 zl, wykon. 17.922,92 zl. t1.4,41%).
Do zrealizowanych wydatkow tego dzialu nalelq:

- wydatki bie2Ece w kwocie - 10.663,92 zl ( plan 23.9'12,56 zl )
w tym:
- skladki na dzialalnose lzby Rolniczej ( w wysokosci 2ok zebranego podatku rolnego) - 1.501,3621,
- uslugi na potrzeby rolnictwa - 4.300,00 zl,

z podzialem na:
- oplata za wypis z ksiQgi wieczystej - 30,00 zl
- odtworzenie iwykonanie drenazu rowu w m. Wasna - 4.270,00 zl

- zwrot podatku akcyzowego zawartego wcenie oleju napqdowego dla rolnikow - 4.767,22 zl,
- zakup materialow biurowych zwiqzanych z obslugqtych Swiadczei - 95,34 zl.

- wydatki majqtkowe na plan - 382.307,0021 zrealizowano w kwocie - 7.259,00 zl.
w tym:

- na budowe budynku zaplecza boiska sportowego w Starczy, przy ul. Sportowej - plan 248.107 ,00z.,.,
wykon. - 2.379,00 zl. tj. 0,96%,
Poniesione wydatki, stanowiq koszty wykonania aktualizacji kosztorysu i przygotowania dokumentacji
przetargowej - 2.379,00 zl. Narastajqco koszty tego zadania stanowia kwote 31.232,002.l

Decy4a o realizacji tego zadania zapadla w 2005r roku, gdzie wydano w6wczas - 8.906,00.-2l.
( projekt budowlany - letap - 8.540,00 zl, aktualizacja mapy zasadniczej - 366.-zl.)

W 2006 roku na dokonczenie opracowania prolektu budowlanego budynku zaplecza boiska
sportowego peeznaczono kwote - 8.540,00 zl.

W 2007 roku na aktualizacjQ mapy zasadniczej ( 427,00 zl) i zmiane projektu budowy budynku
zaplecza boiska sportowego w Starczy (5.490,00 zl.-l etap) wydano kwote - 5.917,00.21

W 2008 roku poniesiono wydatki w kwocie - 5.490,0021 (ll etap )na opracowanie zmiany projektu
budynku zaplecza boiska sportowego

Na podstawie opracowanego kosztorysu ustalono, i2 koszt budowy budynku zaplecza boiska
sportowego ma stanowio - 998.697,0021. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie
prac budowlano - montazowych koszt zadania ulegl obnizeniu do - 803.576.-2l.

Poniewaz koszt inwestycji jest w dalszym ciqgu doSC wysoki (w stosunku do posiadanych Srodk6w
w budzecie), gmina poczynila starania o pozyskanie dodatkowych Srodk6w zewnQtrznych na ten cel
- z Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich 2007 -2013 ( Dzialanie: ,,Odnowa i rozw6j wsi " ).

- na remont Swietlicy wiejskiej w m. Rudnik Maly zaplanowano - 45.000,0021 , wykon. - 4.880,0021
w tym: na dokumentacje projektowA- 4.880,00 zt.

- na remont Swietlicy wiejskiej w m. t ysiec zaplanowano kwotg - 40.000,00 zt- bez wykonania.

Realizacja wydatkOw budowlano - montazowych, zwiqzanych z remontem obu Swietlic nastqlci
w ll - gim p6l. b.r. z udzialem mieszkaicow poszczegolnych miejscowoSci oraz z udzialem Srodkow
Samorzadu Woj. Sl. ( w ramach konkursu ,,Przedsigwzigo Odnowy Wsi" ). Gmina, po dokonaniu
rozliczenia finansowego ma otrzymaC 40.000,00 zl w ramach dotacji, w tym; po 20.000,00 zl. na kazde
zadanie.

- na budowe PodczQstochowskiej Strefy AktywnoSci Gospodarczej (PSAG) zaplanowano w bud2ecie
gminy 49.200,0021- bez wykonania.
Do realizacji tego zadania gmina pzystqpila w 2007 roku wsp6lnie z Gminami: Poczesna, Konopiska
I Kamienica Polska. Liderem do realizacji tejze inwestycji zostala wybrana gmina Poczesna.
Poniesione koszty do chwili obecnej stanowiq kwote - 6.588,0021. Najwieksze wydatki
zaplanowano na 2010r. z udzialem Srodkow unijnych.



Wydatki inwestycyjne tego dzialu r62niE sie od koszt6w i sq od nich znacznie mniejsze, poniewaz nie
uwzglQdniajE koszt6w juz poniesionych w latach ubieglych. Koszty dotycza tych zadan inwestycyjnych,
kt6rych roboty budowlano - montazowe bedA kontynuowane w latach 2010 -2011.

Nalezq do nich takie inwestycje jak:
- budowa wodociqgu w Lyscu w ul. Jesionowej ( 2008r.) - 8.400.-zl, z podzialem na:

- aktualizacjQ mapy zasadniczej - 1.400,00 zl,
- opracowanie projektu budowy wodociqgu ul. Jesionowej - 7.000,00 zl,

- budowa Swietlicy we Wasnej (20080 - 17.812 zl, z podzialem na:
- aktualizacjQ mapy zasadnaczej - 854,00 zl,
- opracowanie projektu ,,Budowy Swietlicy we Wlasne.j" -16.958,00 zl.

Dziaf 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczn4, gaz i wode ( plan -
wykon. - 111.382,52.- zl lj. 52,34% \
Wydatki tego dzialu zwiEzane s4 z dostarczaniem wody i dotyczE gl6wnie:
- plac i pochodnych od wynagrodzen ( pracownika zatrudnionego do obslugi sieci

wodociqgowej oraz cz?Sc wynagrodzenia inkasenta, kt6ry zbiera oplaty za wode)
- oplaly za energi? elektrycznE (ujecie wody)
- oplaty za; gospodarcze kozystanie ze srodowiska, oplata za doz6r techniczny
- podatek VAT - (naliczony od zaplaconych uslug, wtym; energii elektryczne.j -do

zwrotu)
- uslugi remontowe - ( modernizacja stacji uzdatniania wody )
- zakup materialow iwyposazenia (, czesci na ujQcie wody, sprzgglo)
- zakup uslug pozostalych -(pzesylka pocztowa , usluga koparko-ladowarkq )
- odpis na zakladowy fund. Swiadczen soc.
- Swiadczenia tzeczowe wynikajace z przepisow BHP
- zakup uslug obejmujEcych wykonanie ekspeiyz i analiz (badanie wody)
- ryczaky samochodowe i delegacje sluzbowe
Dzial 600 - Transport i lecznosc ( plan - 743.233,00.- zl; wykon. - 48.814,57 - zl, tl. 6,57% )
Wydatki tego dzialu stanowi4

212.800,00 zl,

34.671,37 zl,
18.797 ,81 zl,
3.736,08 zl,

3.486,19 zl ,
45.900,00 zl.

936,15 zl ,
1.296,00 zl ,
1.125,04 zl,

104,80 zl ,
846,60 zl,
482,48 zl

wvdatki biezace zaplanowane w kwocie - 141.418,00.-zl.,a zrealizowane w kwocie - 34.632,07 zl
t1.24,49% z ptzeznaczeniem na:
- zakup material6w iwyposazenia ( paliwo iczQsci do kosiarki,

czesci do wykonania odwodnienia ul. t akowej )
- zakup ustug pozostalych:

- zimowe utrzymanie dr6g
- opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji drogi

dojazdowej do grunt6w w m. Rudnik Malym
- naprawa nawierzchni d169 gminnych
- usluga notarialna ioplata sqdowa

szyby do wiaty przystankowej,
-  1.034,98 zl ,
-  33.597,09 zl

- 19.912,49 zl,

- 7.320,00 zl,
-  6. '100,00 zl ,

264,60 zl.

'wydatki majetkowe zaplanowane w kwocie - 601.815,0021.,wykon. - 14.182,50 zltf.2,36%
Wydatki zaplanowano na nastepujace inwestycje gminne:

- przebudowe drogi gminnej w Klepaczce, ul. Zachodnia ( plan - 310.83521 ) - wykon. 6.710,002l'.
Poniesione wydatki w kwocie - 6.710,00 zl stanowiq koszty opracowania projektu remontu tejze
drogi w Klepaczce.
Zadanie rczpoczeto w 2007roku od przygotowania dokumentacji tj.: opracowania aktualizacji mapy
zasadniczej - 9.82'1,0021, natomiast w 2008roku opracowano dokumentacje tecnnicznq-24.400,00z.,'.
i studium wykonalnosci dla inwestycji ( 3.660,0021 ). t eczny koszt - 37.881,00 zl.
W wyniku przetargu nieograniczonego zostal wybrany wykonawca rob6t budowlano - montazowych,
ktory do realizacji rzeczowq zadania przystA)i w ll- gim pol b.r.

- przebudowe drogi t-ysiec - Wlasna ( plan 35.620,00 zl ) - bez wykonania
Srodki zaplanowano na opracowanie dokumentacji technicznej.

- budowe ciqgu pieszo -rowerowego w Rudniku Malym ( plan 45.020,00 zl ) , wykon. -7.472,50 zl
Wydatki poniesiono na aktualizacje mapy zasadniczej. Zlecono opracowanie dokumentacji
technicznei.



- pzebudowQ drogi gminnej (ul. Nadrzecznej )wraz z budowEchodnika w m. Wasna (plan 24.400,0021)
- bez wykonania. Srodki zaplanowano na opracowanie prolektu budowlanego.

- zakup wiaty przystankowej ( plan 5.000,0021 ). Zadanie Jest w trakcie realizacjl, a koszty zostanq
uregulowane w ll - gim p6l b.r.
oraz

- zaplanowano dwie dotacje celowe dla Powiatu Czestochowskiego w kwocie - 180.940.00 zl
z przeznaczeniem na wsp6lna realizaqe zadah inwestycyjnych:
- na wsp6lne wykonanie dokumentacji projektowej na realizacje inwestycji pn.

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1054 S na odcinku od DW904 -Nierada -
DP 1023 S w m. Rudnik Maty o dlugosci 5,0 km" w ramach Wieloletniego
Programu pod nazwq,,Narodowy program przebudowy dr6g lokalnych 2009-2011
- 27.940,00 zl / Do realizacji w ll - gim pot. 2009r.

- na realizacje inwestycji pn. ,,Pzebudowa polqczenia pomiedzy DK-1 ,a planowanq
A-1 poprzez przebudowg DP 1053 S Starcza (konkurs RPO) ,, - 153.000.-zt.
Do realizacji w ll - gim p6l. 2009r.

Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa (ptan - 15.600,00-zt, wykonante - 10.142,86 zt , tj. 65,02o/o. \.
W ramach tego dzialu poniesiono wydatki na:
- pokrycie kosztow zakupu energii ( gazu w Domu Nauczyciela )- wydatki neczowe ( materialy na adaptacje pomieszczen w budynku przedszkola

na tymczasowy OSrodek Zdrowia)

- 2.960,2621,

- 2.350,96 zl
- zakup uslug pozostalych ( rozliczenie kosztow co w Domu nauczyciela,

publikacja ogloszelt w celu dokonania wyna.jmu lokali oraz uslugi zwiazane
z adaptacj4 budynku na dzialalnosc sluzby zdrowia ) 4.831,64 zl

Dzial 710- Dzialalnos6 uslugowa ( plan - 6.000,00 zl, bez wykonanla )
Wydatki tego dzialu zaplanowano na: wynagrodzenie bezosobowe (za sporzqdzanie projektow decyzji
o ustaleniu warunk6w zabudowy oraz projektow decyzji lokalizacji i inwestycji celu publicznego)
- 2.000,00 zl
oraz
na wynagrodzenie bezosobowe tytulem opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego - 4.000,00 zl.
Do realizacji w ll - gim pol b.r.

Dzial 750- Administracja publiczna ( ptan - 934.0'15,00 zt, wykon. - 441.334,j9, t). 47,25V" )
Wydatki tego dzialu z podzialem na rozdzialy przedstawiajA sie nastepujEco :

-Rozdz. 75011- UrzEd Wojew6dzki ( plan - 67.750,00 zt, wykonanie - 35.765,01 zl.- zl, tt. S2,79o ).
Wydatkowane 6rodki dotyczq gl6wnie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzen dla pracownik6w
zatrudnionych do prowadzenia spraw z zakresu; ewidencji ludnoSci - 1 etat, ewidencji dzialalnosci
gospodarczej- 'll3 etatu - 26.802,99 zt.
Pozostale wydatki biezace to;
- wydatki materialne, (wydatki rzeczowe zwiqzane z otganizowaniem jubileuszu - s0lecia

po2ycia malzeiskiego, zestaw komputerowy, opal , ,,Biuletyn USC" , materialy biurowe,
Srodki czystosci. Krzeslo obrotowe, druki, mapa topograficzna itp. )- zakup akcesorii komputerowych (program do przesylania danych )- zakup uslug ( serwis informatyczny ,zakup znaczk'w pocztowych ) -

- zakup energii elektrycznej

- ::[i3Hil3flH:ilJliillinycntereroniistacjonarnejikom6rkowej -
- podroze sluzbowe krajowe (glownie odbi6r dowod6w osobistych)
- pozostale wydatki biezEce (odpis na zakladowy fundusz 5w. socjalnych, ekwiwalent

za Swiadczenia rzeczowe wynikajqce z przepis6w BHP)

CzgSC tych wydatk6w (w wysokosci- 19.136,30 zt ) pokryto Srodkami StEskiego Uzgdu
Woj. w Katowicach w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.

-Rozdz. 75022-Rada Gminy ( plan - 67.800,00 zt, wykonanie - 2g]63,67 zt tj 42,42% l.
Wydatki tego rozdzialu stanowia glownie diety dla Przewodniczqcego Rady Gminy oraz czlonkow

3.900,38 zl,
305,00 zl,

2.131,44 zl ,
525,00 zl,
118,O0 zl,
740,00 zt,
329,77 zl,

902,43 zl.

Rady i Komisji za udzial w posiedzeniach i kontrolach 28.325,00 zl,



Pozostale wydatkj, to,
- zakup materialdw papierniczych do urzEdzei kserograficznych
- zakup materiatow iwyposazenia (materialy biurowe do obslugi Rady)

-  212 ,77  z l
- 225,90 zl.

- 283.122,39 zl,

- 9.672,49 zl,
-  2.704,11 zl ,

3.720,92 zl,
1.380,00 zl ,

1 .783,00 zl,

-Rozdz. 75023-Urzqd Gminy ( plan - 718.475,0021, wykonanie - 342.167 ,94 zl, tj. 47 ,62ok ).
Wydatki tego rozdzialu dziela sie na;

. wydatki bie2qce ( na plan 701 .970,00 zl )zrealizowano w kwocie - 342.167 ,94 zl, kt6rc przedstawiajq
sie nastQpujaco :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzed
- zakup material6w iwyposazenia ( w tym: materialy biurowe, druki oraz

prenumerata czasopism i publikacji urzgdowych, Srodki czystosci, opat,
folia do faxu, kalkulator , Swietlowki. itp.)

- zakup energii (woda, energia elektryczna)
- zakup uslug pozostalych (np.: znaczki ioplaty pocztowe, wywoz Smieci, prowizje

bankowe, obsluga prawna, uslugi serwisowe, utrzymanie strony internetowej -BlP
i konta wirtualnego - www, czyszczenie i konserwacja kserokopiarki, oprawa
dziennik6w, publikacje ogloszen )

- oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych
- delegacje sluzbowe krajowe iryczalty samochodowe
- r62ne oplaty iskladki (oplaty skarbowe, ubezpieczenie mienia.. )
- odpis na fundusz Swiadczen socjalnych
- szkolenia pracownikOw i ekwiwalent za Swiadczenia zeczowe wynikajEce

z ozeoisow BHP
- zakup akcesoriow komputerowych, w tym program6w i licencji
- zakup uslug dostQpu do sieci lnternet
- zakup material6w papierniczych do sprzetu drukarskiego iuzEdzen kserograficz

. wydatki majetkowe - ( plan. - 16.505,0021 , bez wykonania.)
- z przeznaczeniem na realizacjg inwestycji " E - Powiat Czestochowski". Zaplanowano Srodki jako udzial

gminy w kosztach tego przedsigwziqcia, ktorego liderem jest Starostwo Powiatowe w Czgstochowie'16.505.00 zl,

- Rozdz.75095- Pozostala dzialalnos6 ( plan - 79.990,00 zl ,wykon. - 34.637,57 zl. tj.43,30%)
Wydatki te stanowiq glownie koszty zatrudnienia pracownik6w na robotach publicznych;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - 33.262,52 zl,
- odpis na zakladowy fundusz. Sw. socjalnych - 1.375,05 zl.

Dzial 751 - UzQdy naczelnych organ6w wfadzy pafstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sqdownictwa ( plan - 3.049,00 zl wykonanie - 2.816,00 zt tj. 92,36 %).
- Wydatki tego dzialu stanowiE wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeri z tytulu:

prowadzenia i aktualizac.ii stalego rejestru spisu wyborc6w -228,0021
oraz
wydatki zwiqzane z przeprowadzeniem wybor6w do Parlamentu Europejskiego - 2.588,00 zl
w tym:

- diety Komisji Obwodowej - 990,00 zt,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi ( zwiqzane z obsluge Komisji \ - 673,54 zl,
- pozostale koszty (delegacje, flagi unrjne, papier do urzqdzef, kserograficznych.) - 924,46 zl.

Realjzacja tych wydatkow odbywa sie ze Srodk6w KBW ( Delegatura w CzQstochowie )w ramach zadan
zleconych gminie.

Dzial 754 - Bezpieczefstwo publiczne i ochrona przeciwpoZarowa ( plan - 43.500,00 zl, wykonanie -
13.495,88 zl .  t j .  31,03%).
Do poniesionych wydatk6w tego dzialu nalez4
- koszty ulzymania trzech jednostek OSP ( Rozdz. 75412 | w kwocie 9.200,88 zt, t1. 35,39o/o

( plan 26.000.-zl ),
Srodki wykorzystane pzez OSP stanowiq gl6wnie;
- zakup materlal6w i wyposazenia (pila spalinowa, paliwo, oleje, wydatki rzeczowe

zwiqzane ze zorganizowaniem konkursu wiedzy pozarniczej
- ubezpieczenie strazak6w i samochodow bojowych
- zakup uslug pozostalych ( lakierowanie samochodu strazackiego Star 244,

wyklejenie numer6w operacyjnych

- '16.1'14,05 zl ,
- 2.882,36 zl,
-  6.331,33 zl ,
- 1 .967,00 zl,
-  7.500,30 zl ,

- 1.376,47 zt,
-  9.987,19 zl ,
- 256,00 zl,
.- 254,25 zl.



- umowy-zlecenia dla kierowc6w stanowiE kwote
- skladki na ubezpieczenie spoleczne

Dzial 756 - Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych
osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem

i od innych jednostek nieposiadajqcych
(  p lan -  23.000.-  z l ,  wykon.  -11.051,57 z l ,

-  2.215,00 zl ,
-  101,96 zl .

- koszty zwiEzane z dzialalno5ciq,,Obrony cywilnej" ( Rozdz.75414 ) w kwocie 4.29S, OOzl, t:1.45,21o/o
( plan -  9.500,00 zl  ) .
PowyzszE kwote stanowiq koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4.295,OOzl zwiqzane z

bie2qcym utrzymaniem magazynu oc.

W ramach tego dztalu zaplanowano dotacje celowE ( jako wplatQ jednostki na fundusz celowy Komendy
wojev6dzkiei Poliqi - z pzeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy policji w poczesnei -
8.000,00 zl. Zadanie jest w trakcie realizacii.

tj 48,05%).
Wykonanie wydatkow tego dziatu dotyczy poboru
budzetowych z przeznaczeniem na:

podatk6w, oplat i niepodatkowych naleznosci

- wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne dla inkasent6w podatkowych od zbieranych
podatk6w ( podatek lesny, od nieruchomosci i rolny) - g.OZ7,OO zt,

- koszty obslugi i rozliczenia podatk6w (znaczki pocztowe idruki, opieka serwisowa,
program do przesylania danych dla GUS, oplaty za zwroty list6w poleconych) 3.024,57 zl .

Dzial 758 - R62ne rozliczenia - plan 28.813,00 zl - Rezerwa budzetowa, pozostala do dyspozycji w6jta
( na nieprzewidziane wydatki ) w kwocre 28.813,00 zl, w tym: rezerwa celowa na zarzqdzanie kryzysowe -
913,00 zl .

Dzial 801 - O6wiata i wychowanie - plan 2.189.664,00 zl wykon. 1 . 162.345,39 zl
oraz
dzial- 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 116.903,0021 , wykon. 59.385,76 zt
Wydatki biezace realizowane pzez jednostki oswiatowe gminy zostanA om6wione w zalqcznikach
dotyczecych dzialalnoSci oSwiatowej.
Niemniej jednak (nieznaczna) cze5C wydatkOw biezacych i wydatki majAtkowe realizowane sE bezposrednio
pzez Urzqd Gminy. Wydatki, te przedstawiajE sie nastepujaco:- wydatki bie2ece:
- Realizacja projektu ,,Lepsze jutro" - wyr6wnywanie szans edukacyjnych uczniow z gminy Starcza i

Blachownia w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego, Projektu Operacyjnego ,,Kapital Ludzki" .
Na plan 114.746,0021 wykonanie wynosi 82.080,59 tj. ZS,89o/0.
Zadanie zostalo rozliczone, a niewykorzystana czesC Srodk6w zwr6cona.
Realizacja Projektu polegata na;
- przeprowadzeniu z dziedmi klas podstawowych i gimnazj6w dodatkowych zajeC z matematyki
- przeprowadzeniu kursu z jQzyka angielskiego,
- obslugQ finansowE i koordynacjQ og6tnE projektu.
- zakup material6w i pomocy dydaktycznych (tablice, plansze, slowniki)
- promocji projektu (ogloszenia w prasie, wykonanie folder6w)

Ponadto w dziale 801 ( Rozdz. 80195 ) zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie
pracodawcom koszt6w ksztalcenra mlodocianych pracownik6w kwocie 2.216,00 zl.,
Wydatki te, planowane se do realizacji w ll - gim p6l b.r.

- wydatki majqtkowe
Zaplanowano Srodki na ,,Termomodernizacje budynku Szkoly podstawowej w Starczy" - ptan

18.600,002t,
wykon. 8.540,00 zl g. 45,91o/o
Poniesione wydatki dotyczE kosztow opracowania projektu instalacji elektrycznej, natomiast do
opracowania pozostalo Studium wykonalnosci - dla projektu modernizacji szkoty.
Pierwsze wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej zostaly poniesion e w 2007 roku w kwocie
10.854,00 zl (tj.; aktualizacja mapy zasadniczej - 854,00 zt, opracowanie projektu gospodarki cieptnej
budynku 10,000,00 zl)

Dziaf - 851- Ochrona zdrowia - ptan - 1.057.805,00.- zl, wykonanie - 139.527,44.- zt t1. 13,19o/o.

Na wydatki tego dzialu skladaJq sie:- wydatki bieiqce w kwocie - 7.475,78 zt ( plan -31.170,00.- zt )
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Poniesione wydatki dotycza
- koszt6w biezEcej dzialalno6C Gminnej Komisji RozwiEzywania Problem6w Alkoholowych

w kwocie - 7 .475,78 zl kt6re stanowi4
- diety za udzial w posiedzeniach Gm. Komisji RozwiEzywania Problemow Alkoholowych - 'l.000,00 zl,
- wydatki rzeczowe ( np. : nagrody i puchary dla dzieci za udzial w zawodachi wedkarskich,

turnieju solectw, konkursie; ,,BEd2 sobe i b4d2 piekna" , zabawki na impreze SrodowiskowE - 6.075,78 zl
- zakup uslug pozostalych ( promocja gminy-na rzecz dzialaf' przeciwalkoholowych

- program profilaktyczny - "Zachowq trzezwy umysl", - 400,00 zt
W wydatkach biezEcych tego dzialu zaplanowano r6wniez Srodki w kwocie - 500,00-zl na realizacj?
programu zwiqzanego ze zwalczanrem narkomanii.
oraz
Srodki w kwocie 70,0021 na pokrycie kosztow zwiqzanych
W6jta Gminy. Srodki te, zaplanowano na pokrycie oplat
otrzymania ich jako dotacji celowej Wojewody Slqskiego.

- promocji projektu ( tablice informacyjne, foldery )
- rob6t budowlanych (fundamenty, Sciany nadziemia)
- nadzoruinwestorskieoo

z wydawaniem i pzekazywaniem decy4i pzez
pocztowych, a ich realizacja nastAci z chwilE

- 2.464,40 zl
-  127.672,17 zl
-  1 .915,09 zt

- 48.270,51 zl,

- 15.622,79 z+,

- wydatki majqtkowe w kwocie '132.051,66 zl ( plan 1.026.635,00 zl ) na przebudowQ i rozbudowe
budynku Gminnego Osrodka Zdrowia w Starczy.

Decyzja o modernizacji Osrodka zdrowia zapadla juz w 2004rok, gdzie poniesiono koszty w wysoko6ci
1.o72,0021 ( w tym na: inwentaryzacjg przewod6w kominiarskich -340,00 zl, aktualizacje mapy zasadniczej
732,002t ) Przez kolejne lata na przygotowanie dokumentacji technicznej wydano 32.191,8021 ( w tym;
aktualizacja mapy zasadniczej - 427,00 zl, wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy
Gminnego Osrodka Zdrowia w Starczy - 28.060,00 zl, opracowanie Studium Wykonalnosci dla projektu
pzebudowy i rozbudowy Osrodka Zdrowia w Starczy - 3.660,002t, pozostale oplaty - 44,80 zl ).

W biezacym roku zorganizowano przetarg nieograniczony na wykonanie rob6t budowlanych i nadz6r
inwestorski. z uwagi na najni2szA cene ( 951.604,8421 ) przetarg wygrala flrma; "Budownictwo Inzynieria
Lqdowa P.P.H.U. ,,Maksel-Styl" Leszek Nems , ul. Kozieglowska 7, 42-311 Zarki - Letnisko,, Przystapiono
do realizacji neczovtq zadania - z udzialem Srodkow unijnych RPO. Poniesione wydatki dotycza:

Dzial goo-Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska - ( plan - 421.305,00 zl, wykon.
194.354,66 zl, \ 46,13%. \
Na wydatki tego dziatu skladajA sie :

- koszty eksploatacji oczyszczalni Sciek6w ikanalizacji ( Rozdz.90001 - Gospodarka Sciekowa i
ochrona w6d, plan - 159. 100,00 zl ) - wykon. - 92.263.01 zl.

- wydatki bie2ece - ( plan -149.460,00 zl, wykon. 83.023,01 21tj.55,55%)
Z tej kwoty znaczna czeso wydatkow przypada na zakup energii elektrycznej
( zuzytel Wzez przepompownie i oczyszczalnig 6ciek6w ).
Pozostale wydatki stanowiE
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzen pracownika

zatrudnionego do obslugi oczyszczalni Sciek6w i pzepompowni
- wydatki tzeczowe ( materialy do przepompowni ioczyszczalni Sciek6w;

nypel, sterownik. smar )
- oplaty za gospodarcze kozystanie ze Srodowiska
- zakup uslug remontowych (naprawa imodernizacja sterownika
- zakup uslug pozostalych ( transport, wyw6z odpad6w - skratek
- podatek od towar6w i uslug (VAT )
- pozostale wydatki biezEce ( odpis na zakladowy fundusz sw. socjal.- 'l.125,05 zt,

swiadczenia neczowe wynikajqce z pzepisow BHP - 52,40 zl, podr62e sluzbowe
krajowe - 436,88 zl )' wydatki malqtkowe - plan 9.640,00 zl wykon. 9240,00 zl tj. 95,85%

Zakupiono 2 szt. pomp, klore zamontowano w mielsce pomp wyeksploatowanych
na przepompowniach Sciek6w.

koszty o6wietlenia ulic plac6w id169 ( Rozdz.90015 - OSwietlenie ulic, plac6w idr6g - plan
238.210,00 zl, wykonanie w kwocie - 99.697,97 zl.1j.41,85'/o.
Wydatki tego rczdzialu dzielq sie na:

- wydatki bie2qce ( plan 124.600,0021, wykon. 48.541 ,47 zl tj. 38,96% )

2.886,62 zl,
2.102,87 zl ,
1.000,00 zl ,

987,00 zl,
10.538,89 zl ,

1.614,33 zl .
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w tym:
- zakup energii elektrycznej - 41.514,27 zl
- zakup usluj pozost;lych ( koszty eksploatacji oswietlenia ulicznego ) - 7 027 '20 zl

'  wydatki  inwestycyjne w kwocie -  51,156,50 zt  (plan 113.610,00 21 )
z pzeznaczeniem na realizacje dwoch zadan inwestycyJnych w
w tym:-- 

,,Budowa oswietlenia ul. Targowej w Starczy" wykon - 51 132,49 zl ( plan 51 133,00 zl )
Do,,Budowy oswietlenia uliCznego ul. Targowej w Starczy,, przystqlciono w 2008 roku-
Poniesione wowczas koszty w wysokosci - 6.039.-zl dotyczyly opracowania dokumentacji
projektowej i kosztorysu oraz wykonania aktualizacji mapy zasadniczej'

poniewa2 realizacje rzeczowqzadania zaplanowano na 2009rok pzystElciono do wytonienia
wykonawcy' Wybrano firmg: P.P.U.H ,,FEN|X' Sebastian Fenig z Czestochowy, u|. Lube|Ska 19'

Zadanie zostalo ju 2 ztealizowane, a wszystkie faktury uregulowane'
Laczny koszt zad ania to 57 .171,49 zl, z czego na wydatki poniesione w 2009 rok przypada kwota
51 .132.49 zl
w tym:

- wykonanie oswietlenia ulicznego - 49898,0021
- nadzor inwestorski (Firma ,,|NEL" z Cz-wy) - 997 '96 zl
- pozostale oplaty (za uzgodnienia ioplata pzylEczeniowa) - 236,53 zl'

- ,,Budowa oswietlenia ul. Granicznej w Rudniku Malym" wykon. - 24,01 zl ( plan 62.477,00 zl)
W bie2acym roku przystqpiono do realizacji rzeczowq projektu ,,Budowy oswietlenia ulicznego ul
Granicznej w Rudniku Malym"

W celu wytonienia wykonawcy na realizaciQ tego zadania dokonano rozpoznania
cenowego ofert iwybrano flrmg: ,,Uilugi budowlano instalacyjne ,,ELEKTROBUD" z m. Kolonia
Klepaczka (gmina Kamienica Polska) za cene 60.912,2621.' 

Pierwsze wydatki w wysokosci 5.185.-zl nastqpily w 2008 roku ibyly przeznaczone na:
opracowanie dokumentacji p;ojektowe.i i kosztorysu oraz wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej.

Do wydatk6w tego dzialu naleza r6wnie2:
. wydatki biezqce zaplanowane w kwocie 4.995,002l. z przeznaczeniem na:

- gospoOarkg iomunaln4 iochrong Srodowiska ( zakup kosy spalinowej, zylki tnqcej, paliwa..)
(Rozdz. 90095 - plan 2.500,00 zl, wykon. 2.393,68 z)

- gospodarke odpadami - bez wykonania (Rozdz 90002 - plan 2.495'00 zt)
. tiAatfi majEtkowe zaplanowane w kwocie 19 000,00 zl ( do rcalizacii w ll -gimpdl br ).2

prieznaczeniem na; ,,Budowg punktu odpad6w niebezpiecznych ,, w ramach Systemu selektywnej
zbi6rki odpad6w komunalnych.

Dziat 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ( plan - 45.400,00 zl, wykon - 31 110,00 zl.

ti. 68,52 %. )

Wydatki tego dzialu stanowi4
- iotacjq [odmiotowq dla Gininnej Biblioteki w Starczy ( plan - 33 800,0021 ), wykon - 25 350'00 zl
- wynagiodzenie bezosobowe (za przygotowanie iprowadzenie szkolnego zespolu

toiklofustycznego ,, Starczanie" -ptan - o.aoo,oozi; - 5 760,00 zt'

Srodkiw kwocie 1.800,00 zl zaplanowano na zakup material6w i wyposazenia oraz prowadzenie
i przygotowanie artystyczne dminnego Kola Gospodyn Wiejskich - do realizacji w ll - gim p6l. br'.

Dzial 926 - Kultura fizyczna i sport - ( plan - 54.000,oo zl, wykonanie - 16.613,6221, t).30,77o/" )
Na wydatki tego dzialu sktadaja sie:

- wydatki biezece zaplanowane w kwocie - 29 000'00 zl, ( wykon - 16 613,62 -zl , \'57 ,291o )'
kt6re dotycz4 dzia{alnoSci sportowej Gminnego Klubu Sportowego ,,Czarni-Starcza"
Podzial tych wydatk6w pzedstawia sie nastQpujEco:

- wydatki zeczowe ( napoje dla zawodnik6w' trawa i naw6z na boisko sportowe,
lakier, pilki ) 

- 1'884,10 zl
- uslugi ( przew6z zawodnikdw na mecze, oplaty pocztowe) - 4 886'72 zl'
- wynagrodzenia bezosobowe ( wynagrodzenie trenera igospodarza oraz

delegacje sqdziowskie ..) 8 166'80 zl'
- r62ne optaty iskladki ( skladki czlonkowskie. uprawnienia licencje

i ubezoieczenie zawodnikow, elektroniczne karty identyfikacyjne dla zawodnik6w ) 1 676,00 zl
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I Dodatkowo na dzialalnos1 spoftowEklubu zostaly wydane Srodki z Gminnej Komisji Rozwiqzwania
Problem'w Alkoholowych w kwocie 3.670.00 zl. gl'wnie na zakup odziezy i obuwia spoftowego /

. wydatki inwestycyine ( plan - 25.000 zl, bez wykon. - )
Zaplanowano Srodki na budowQ szkolnego boiska sportowego w Starczy - z przeznaczeniem na

adaptacje projektu ,,Moje boisko - Orlik 212".
Wstepnie oszacowano koszt zadania
zaplanowano na 201 1 rok.

Na tym zakonczono realizacje wydatk6w biezqcych i inwestycyjnych budzetu gminy.
Realizacja v,/ydatkow ( wykon. 36,84% ) ksztaltowala sie na nieco nizszym poziomie niz realizaqa
dochod6w ( wykon. 43,97% ) Wydatki biezqce posiadajE jednak zblizony wskaznik wykonania do lat
ubiegtych, kt6ry ksztaltuje sie na poziomie 48,97 %. Ogolny wskaznik wykonania wydatkow zanizajq wydatki
inwestycyjne, kt6re zrealizowano tylko w wysokosci 10,05%. Wplyw na taki wska2nik wykonania mialy
glownie te zadania inwestycyjne, kt6re wymagaly przeprowadzenia pzetarg6w na wykonanie rob6t
budowlano - montazowych. Ponadto, wiQksze wydatki na zadania inwestycyjne ( zgodnie z
harmonogramami robdt ) zostaly zaplanowane na ll - gie polrocze b.r..
Okazuje sie.iednak, iz taka zaleznose (dochod6w i wydatkow).iest wlasciwa, poniewaz pozwala zgrcmadzie
czesd Srodk6w finansowych na skomasowane wydatki inwestycje w ll - gim polroczu b.r.
Niepokojqcym zjawiskiem mo2e byd tylko slabsze wykonie dochod6w z tytulu udzialu gminy w podatku
dochodowym od osob fizycznych ( wykon. 40,35%), poniewaz z uwagi na duZE kwote, dochody te, maje
znaczny wplyw na wykonanie budzetu.

Niemniej jednak, nalezy stwierdzic i2, rcalizacja budzetu ( w tym: zadari inwestycyjnych - do realizacji
ktorych gmina przystEpi dopiero w ll - gim polroczu ) przebiega prawidlowo.
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Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury -Gminnej Biblioteki publicznej
w Starczy za I polrocze 2009 roku

Pzychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy w 2009 roku stanowi dotacja z budzetu
Gminy Starcza w wysokoSci 34.931,94 zl, w tym 1.131,94 zl- to wartosc niewykozystanych erodkow
roku popzedniego.

Wielkose otzymanych Srodk6w na koniec I polrocza zamyka sie kwotq - 26.481 ,94 zt t1. 75,81 yo
planowanych Srodk6w
Pzewidywane pzez insq/tucjQ koszty na 2009 rok stanowiE kwotg 34.931,94 zl, a ich wykonanie na
koniec pierwszego pdlrocza br. wynioslo 19.577,0521 tj. 56,04% planu.
Poniesione pzez insq ucjQ koszty dotyczq:

1. Zakupu materialow i wyposazenia - w kwocie 256,75 zl tl. 4731%
Zakupione materialy to:

- gasnica - 115,29 zl
- leki do apteczkt - 22,46 zl
- tusz do drukarki - 1 19,00 zl

2. Zakupu energii - 1.979,10 zltl 82,46 %
koszty w tej grupie zwiqzane sE z zakupem
gazu, - 1.704,03 zl, energii elektr.- 264,2721,wody - 10,8021

3, Zakupu uslug obcych- 734,71 t|.45,92o/o
sa to:
- uslugi kanalizacyjne - 12,00 zl
- uslugi telefoniczne - 658 zl
- badania lekarskie - 40.00 zl
- pzeglqd ga6nic p.poz. -24,71 il

4. Wynagrodzen - 10.351 ,99 zl tj.i 49,77% ptanu ( w tym nagroda w6Jta 1 .000,00 zl)

5. Nazut6w na wynagrodzenia (sq to: skladki emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz fundusz pracy)
- na kwote - 1.908,73 zl, wska2nik wykonania 49,48o/o

6. Zakupu ksiazek - 4.158,27 zl tl. 88,470lo planu.
Instytucja w drugim polroczu 2009 roku otzyma dotacjQ:z Biblioteki Narodowej, kt6ra
zwiekszy plan Srodk6w pzeznaczonych na zakup ksiegozbiorL.

7 . Podftae sluzbowe - 72,00 zl \. 40,45 o/o planu

8.Pozostale koszty - 115,50 zl. Srodki wykozystano na oplacenie polisy
PZU i stanowiq 13,43 % planu



Informacia z wykonania planu wydatk6w iednostki bud2etowej - Gminnego
- 

Przedszkola w Stirczy za I p6lrocze 2009 roku'

Plan wydatkow Jednostki budzetowej - Gminne-g-o Pzedszkola w Starczy za 2009 rok

stanowila kwota 48b.951 zl. jego wykonanie za I p6lrocze 2009 roku wynosi 251.221,93 zl' co stanowl

52,23o/o planow anYch Srod k6w

Wydatkinap' laceipochodneodplacwykonanonakwotelS23T3'32zlcostanowi52'000/0
planowanych wydatk6w.
frvo.tr,o,i"ni. 

'srodk6w 
finansowych w poszczeg6lnych paragrafach pzedstawia sie nastepujEcol

Nagrody iwydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen ti {o9.at1i mieszkaniowe' wiejskie'

ekwiwaleniza pranie odziezy na kwotg 7 609,08 zl zl co stanowi 46 '77 o/o planu'
- 

W drugiej polowie roku w tyh paragrafie nastapi realizacja Srodkow z zakresu bhp oraz

wyplata ekwiwalentu za odziez ochronna

Wynagrodzenia osobowe pracownik6w stanowi kwota - 1132 009 '92 zl tl 48'29

w orugieii;J":*i; rotu w te1 grupie wydatk6w opr6cz miesigcznych wynagrcdzei' pojawia-sie.rowniez

wvdatki z tvtulu awansu zawooowego' nagrody w6.ita i dyrektora oraz dodatk6w motywacyjnych

ooa"t*on""wynagrodzenieroczne(tzw'13.Stka)-srodkiwca|oscizostalywyplaconew
kwocie - 20 .994 ,22 zl

Skladki na ubezpieczenia spoleczne i fundusz pracy ( Ew pochodne od wynagrodzeh) -

stanowiq kwote 25.743,13 zl, tj. 51,28 7o planu

Wynagrodzenia bezosobowe - stanowily wydatek 1 100'00 zl zlozyla sie na niego umowa

zlecenia dotyczaca zajec logopedycznycn.

Odpis nas Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych stanowi kwote - 13 300'0021 w tym

700 zt dla nauczyciela emeryta, tj 75% planowanych Srodk6w odpisano w miesiEcu maju br'

Pozostale wydatki zamykajA sie kwotE 46 539'53 zl ' co stanowi 32'40% wszystkich

wvdatkow.
Siodki pieniezne z tej grupy wydatkowano na :

Zakup material6w i wyposazenia - w kwocie 2 689,07 zl co stanowi 75'58% planowanych

Srodk6w w tym:
- Plot betonowy - 1 016'00 zl
- materialow biurowych - 87'08 zl
- Srodk6w czysto6ci- 382,68 zl
_ prenumerata urup"rniun bi"*" oswiatowego - 

.327,60 zl (,Menegament.w Przedszkolu" jest

tb iuior pzepisow oswi;towych adresowinych do plac6wek pzedszkolnych
- dzienniki - 24,40 zl
- dzbanki- 36,58 zl
- gasnice - 345,87 zl
- krzesta - 243,95 zl
- orenumerata ,,Blizej Pzedszkola'- 134'00 zl
- karta nauczyciela - 49,00 zl
- reczniki 41,91 zl

Zakup Srodk6w zywnosci - wykonanie 20 2g5,2.8 zl.l:1 54'1 ,1 
% olanu Srodki na cele zywieniowe

pochodzE z oplat wnoszony "n''pi"i iodzic6w , bEd2 sE dofinansowywane przez osrodki pomocy

spolecznej.

Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i ksiazek - wykonanie 143'8821 71'94% Zakupiono

ksiqzeczki 'CoS dla zucha i malucha" oraz "Zabawy wlosenne '



Zakup energii(energia elektryczna, woda, gaz) - plan i wykonanie - 20 978'28 zl \. 65'97%
- koszt zakupu gazu - 16.409,81 zl
- koszt zakupu energii elektrycznel- 4.273,83 zl
- koszt zakupu wody -294,64 zl

Zakup uslug remontowych - wykonanie nastqpi w drugim polroczu

zakup uslug zdrowotnych (badania lekarskie pracownikow) - wykonanie nastq.pi w drugim p6lroczu

Zakup uslug pozostatych - 1.131,39 zlt|.54,92'/o
w rym:
- przeglad instalac.ii gazowej i kontrola pzewodow kominowych - 346,47 zl
- wyw6z Smieci - 379,00 zl
- kanalizacja - 326,92 zl
- uslugi pocztowe - 79,00 zl

Zakup uslug dostQpu do sieci Internet wykonano w 48% na wartosc - 336,00 zt

oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 479,63 zl jest to 33,54%
planu

R6Zne oplaty i skladki ( za doz6( techniczny utzqdzef w pzedszkolu) - plan zrealizowano na kwote
376,00 zt \.75,20%

Szkolenie pracownik6w nie bedEcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej - wykonanie nastqpi w
drugim polroczu br.

Zakup material6w papierniczych do spzetu drukarskiego i utzqdzeh kserograficznych - wykonanie
nastqpi w ll p6lroczu

zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w i licencji -wykonanie 170 zl ti. 27,42Yo
planowanych Srodk6w. Srodki pzeznaczono na zakup tuszu do drukarki.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Srodki w tym paragrafie pzeznaczono na
wyplate czesnego dla dw6ch nauczycieli na wartosc 1.400,00 zl t1. 7O%.



Informacia z wykonania planu wydatk6w iednostki budzetowej -Gimnazjum w Starczy
za I polrocze 2009 roku.

Plan wydatk6w jednostki budzetowej -Gimnazjum w Starczy na 2009 rok zamyka sie kwotE
574.378,00 zf. Jego wykonanie za I polrocze 2009 roku wynosi 296.639,39 zl co stanowi 51,650/o
planowanych srodkow. Zaplanowane na 2009 rok Srodki pzeznaczono na nastepujqce dzialy:
801 Oswiata i wychowanie - 499.8 10 zl w tym:
- 801 10 - Gimnaz.ium w Starczy 542.222 zl
- 80113 - Dowozy uczni6w do szkoly 4.000 zl
- 80146 - Doksztalcanie idoskonalenie zawodowe nauczycieli 1.000 zl
- 80195 - Pozostala dzialalnosc ( ZFSS emeryt6w) 6.405 zl
854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 20.751 zl
- 85401 - Swietlice szkolne 20.751 zl

Wydatki na ptace i pochodne od plac wykonano w Gimnazjum na kwote 244.443,23 zl, co stanowi
50,81% planowanych wydatkow natomiast w Swietlicy gimnazjalnej wydatki na place i pochodne od
plac wyniosly 9.394,74 zl, i stanowily 52,25o/o planu. Wydatki w poszczeg6lnych paragrafach
przedstawiaja sie nastepu.jaco:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen tj. dodatki mieszkaniowe, wiejskie,
ekwiwalent za pranie odziezy wykonano na kwote i odpowiednio
- w Gimnazjum- 12.940,03 zl co stanowi 47,49 % planu
- w Swietlicy Gimnazjalnej -636,30 zt tj. 46,79% planu.

W drugiej polowie roku w tym paragrafie nastqpi realizacja Srodk6w z zakresu bhp oraz wyplata
ekwiwalentu za odziez ochronna

Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
-Gimnazjum - stanowi kwota 179.562,37 zl ti. 47 ,31% planu
-Swietfica Gimnazjalna 6.808,44 zl tl.48,6370 planu.
W drugiej potowie roku w tej grupie wydatk6w oprocz miesiecznych wynagrodzen, po.iawiE siQ
r6wniet wydatki z q ulu wyptat nagrody jubileuszowej, awansu zawodowego, nagr6d dyrektora i
w6jta oraz dodatk6w motywacyjnych.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne ( trzynastka) - Srodki w calosci zostaly wyplacone
w Gimnazjum w kwocie 26.500,99 zl, natomiast w Swietlicy Gimnazjalnej 1.083,95 zl

Skladki na ubezpieczenia spoleczne ifundusz pracy ( tzw. pochodne od wynagrodzefl) stanowiE
kwote w Gimnazjum 38.379,87 zl lj. 51 ,12% planu , a w Swietlicy Gimnazjalnej 1 502'35 zl i stanowi
51,91% planu

Odpis na ZFSS - w maju dokonano 75% planowanego odpisu dla pracownik6w Gimnazjum, Swietlicy
GimnazJalnej oraz dla nauczycieli emerytow.

Pozostale wydatki zamykaja sie kwotE 9.524,55 zl, ktdra stanowi 46,80 % planowanych wydatk6w.

Srodki pieniezne z tej grupy wydatk6w pzeznaczono na:
- Zakup material6w iwyposazenia - w kwocie 4.352,7521tj. 58,04 w tym:
opal (mial)- 2.940,0021
materialy biurowe - 124,54 zl
dzienniki. Swiadectwa, arkusze ocen - 299,02 zl
wqz hydrauliczny - 124,38 zl
sr. czystosci - 864,81 zl
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek - na wartosc 49,00 zl co stanowi 9,8% planL
- Zakup energii -
Srodki pzeznaczono na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 2.115,16z',., ti 52'88 %
- zakup uslug zdrowotnych (badania lekarskie pracownik6w) - wykonanie nastqpi w drugim p6lroczu



- Zakup uslug pozostalych - 800,7521t1. 45,76ok
w tym:
zakup znaczkow, uslugi pocztowe - 53,66 zl
przeglqd ksero - 97,60 zl
kanalizacja i wyw6z nieczystoSci - 241,06 zl
badanie ciSnienia wody - 82,14 zl
konseMacja gasnic - 202,21 zl
abonamnet rtv - 63,16 zl
abonament ,,Doradcy" - 60,92

Zakup uslug dostepu do sieci Internet - 980,88 zl, tj.47,66%
Oplaty z $rtulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 332,67 2l.tj.32,30%

Podr6ze sluzbowe kralowe - 31 ,30 zl lj. 8.72o/o planu

Szkolenie pracownikow nie bedEcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej. WartoSC pzeprowadzonych
szkolen to 240,00 zl co stanowi 38,10%

Zakup material6w papierniczych do sprzetu drukarskiego i uE,qdzef' kserograficznych - wykonanie
nastqpi w drugim p6.lroczu

Zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w i licencji 621 ,94 zl, stanowi 46,41%
- licencja programu Place Optivum - 222,95 zl
- program Cenzor- 330,00 zl
- zestaw multimedialny - 68,99 z.l

Budzet Gimnazjum 2009 r. stanowiq r6wniez wydatki na dowozenie uczni6w do szk6l, kt6re na
koniec pierwszego polrocza br. wyniosly 3.750,54 zl, tj. 93,76% planu.

Wydatki pzeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie w tym paragrafie
pzewidziane jest na drugie potrocze 2009 roku.



-. :: i . Sprawozdanie z wykonania planu wydatk6w bud2etowych jednostki
bud2etowej - Szkoly Podstawowej w Starczy za I p6lrocze 2009 roku,

Plan wydatkow jednostki budzetowej - Szkoly Podstawowej w Starczy na 2009 rok wyni6sl
1.113,140 zl, a wykonano na kwote 578.249,24 zl, co stanowi 51,95% planu.
Zaplanowane na 2009 rok Srodki przeznaczono na nastepujEce dziaty:
801 Oswiata iwychowanie - 1.O21.74O ztw tym:
- 80101 - Szkola Podstawowa w Starczy 923.720,00 zl
- 80113- Dowozy uczni6w do szk6l 9.700,00 zl
- 80146- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1.000,00 zl
- 80195 - Pozostala dziatalnosc 87.320,00 zl:

(zfss emeMow-7.32021, Srodki na utzymanie sali sportowej 70.000 zl oraz zakup
aparatury naglaSniajqcej - 10.000 zl )

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 91.400 zl
- 85401 - Swietlice szkolne 91 .400,00 zl

Wydatki na place i pochodne od plac w dziale 801 Oswiata i wychowanie zaplanowano na kwote
827.3O0 zl, wykonano na kwote 418.956 ,32 zl. co stanowi 50,64 % planu, w tym:
a) Wynagrodzenia osobowe pracownikow- plan 650.160,49, a wykonanie - 303.820,80 zt
b) Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan i wykonanie 49.139,51 zl
c) Skladki na ubezpieczenia spoleczne ifundusz pracy - plan 128.000 zl, wykonanie 65.996,01 zl
- Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i bhp - plan 47.500 zt, a wykonanie 22.652,60 zt
- Odpis na zfss dla pracownikow -plan 22.780 zl, wykonanie 17 .090 zl
- Odpis na zfSs dla emeryt6w- plan 7.320 zl, wykonanie 5.490 zl

Pozoslale paragrafy zaplanowano na kwotg 116.840 zl ,a wykonano na kwote 65,605,58 zl
Wydatki w tych paragrafach przedstawiajq sie nastepujqco :
- Materialy iwyposazenie - plan 21.500, wykonanie 18.351,05 w tym:

a) opal - 5.880 zl
b) wyposazenie sali sportowej w spzet naglasni4qcy - 9.962,86 zl
c) materialy biurowe i dzienniki i Swiadectwa - 517 ,62 zl
d) prenumeraty - 231 ,08 zl
e) Srodki czystosci - 863,39 zl
f) materialy do remontu- 435,64 zl
h) paliwo do kosiarki - 41,50 zl
i) leki do apteczki -31,55 zl
j) wyposazenie szkoty- 387,41 zl

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiE2ek - plan 200 zl, wykonanie nast4ti w drugim
p6lroczu

- Zakup energii(energia elektryczna, woda, gaz) - plan 71.685,60 zl, wykonanie 32.882,S1 zl w tym
sala sportowa - plan 64.285,60 zl, wykonanie 28.192,86 zl

- Zakup uslug zdrowotnych - plan 1.500 zl, wykonanie nastqpi w drugrm polroczu
-Zakup uslug pozostalych - plan 13.300 zl. (wtym: dowozy uczniow do szkoty - plan 9.700 zl),

wykonano na kwote 10.267,65 zl
- Zakup uslug dostepu do sieci Internet-plan 2.'100 zl, wykonanie 980,88 zl
- Optaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - plan 1.850 zl, wykonanie
704,94 zl

- Podr62e sluzbowe krajowe - plan 100 zl, a wykonanie 31,40 zl
- R62ne oplaty i skladki- plan iwykonanie 714,40 zl
- Szkolenia pracownik6w nie bedecych czlonkami korpusu sluzby cywilnej - plan 1.500 zf, wykonanie

460 zl
- Zakup materialow papierniczych do spzetu drukarskiego i u,z.qdzefi kserograficznych - plan 54021,

wykonanie nastqpi w drugim polroczu
- Zakup akcesori6w komputerowych, w tym programow i licencji- plan 1750 zt, wykonanie 1.212,77 zl
wrym:

a) oprogramowanie - 740,32 zl
b) licencja programu Place OPTIVUM 472,45 zl



- 2 -

Plan wydatkow w dziale 854 Edukacyjna opig!1-wycloqay'7a na dzief 30 czeMca 2009 roku

wynosi b1.400,00 zl, a wykonano na kwote 48.454,72 I J9s]-t9 53% planu w tym:
- place i pochodne od flic - plan 83.503 zl, a wykonanie 43 682'12 zt
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i BHP - plan 3.460 zl' wykonanie 1'572,60 zl
- odpis na ZFSS dla pracowirik6w - plan 4.262 zl, wykonanie 3 200 zl
- zalup material6w i wyposa2enia - plan 175 zl, wykonanie nastqpi w drugim polroczu

w planie budzetowym uiQto dochody wlasne jednostki na 2009 rok w wysokosci 52.000 zl' kt6re.do

dnia 30 czerwca 2Ob9 roiu wykonanb na Xwoig 29781,00 zl otaz kwota 597,76 zl pozostale Srodki do

*VJ"ito*"ni" r roku 2008. Dochody pochodzqz optat rodzicow na wy2ywienie dzieci w stol6wc€.

s;kolnej -17 b7 zl idochody z wplat za korzystjnie ze sali sportowej po zajeciach szkolnych-12 210 zl'

SioOii t'" ptzeznacza sie wcalo5ci na zakui artykul6w spo2yvvczych (dochody z Zyvvienia) i cze5ciowe

fokrycie koszt6w utzymania sati (dochody z saii gimnastycznej) Wykonanie wydatk6w na dziefr 30

"."*"" - 28.279,53 zlw tym: zywienie na kwotQ 17 211,90zl, a koszty utzymania 9?! -- .
girn"it"-"i _ 1'1.067,63'7rl. Na rachunku bankowym dochodow pozostala kwota 2.099,23 zl



INFORMACJA

z wykorzystania planu wydatk6w budietowych jednostki budietowej-

Gminny O6rodek Pomocy Spolecznej w Starczy

za okres l stycznia do 30 czerwca 2009r.

Dzial -852- Pomoc Spoleczna

Plan wydatk6w og6lem 801,812,00 zl.

Wykonanie wydatk6w og6lem 356.831116 zl. (44,5o/o planu)

w tym:

P/an wydatkriw z dotacji Woj. Slqskiego 684,577,00 zl,

Wykonanie wydatkdw z dotacji Woj. S/Eskiego 298,86411O zl. (43,660/o planu)

Srodki otrzymane od woj.SlEskiego 370,909rOO zl.

Rozdzial 85212- Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjnao oraz skladki na

ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia spolecznego,

-Plan: 604,O84,O4 zt,

.,,, -Wykonanie: 258,055,98 zl. (42,72o/o planu)

Wydatki tego dzialu realizowane sE ze 5rodk6w dotacji celowej otrzymanej z bud2et,

paistwa na realizacjQ zadari bie2qcych z zakresu administracji tzEdowej oraz ze 6rodk6w

wlasnych bud2etu gmlny.

Poniesione wydatki bie2qce w kwocie 258.055,98 zl dotyczq:

. 6wiadcze6 rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 240.054,50 zl,

. skladki emerytalno-rentowej od od 5wiadczeri pielQgnacyjnych 1.929,24 zl,

. wynagrodzeh i pochodnych od wynagrodzei 13.241,75 zl,

.  zakupu energi i  281,40 zl.

. zakupu pozostatrych us+ug 1.276,16 zl (znaczkow pocztowych, obslugi programu do

wyplaty 6wiadczei rodzinnych i funduszu alimentacyjngo)



. oplat za rozmowy telefoniczne 200,002i-.

. delegacji slu2bowych 61,64 zl.

. szkole6 pracownik6w 200,00 zl.

. odpis6w na fund. 5wladczerl socjalnych i wydatkdw osobowych 811,29 zl.

znaena czei6 wydatk6w tego rozdzialu jest realizowana ze irodkriw od

Wojewody it4skiego, kt6ry przekazuje gminie dotacje cetowA na wyptate

Awiadczei rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oritz 3o/o na obsluge od

wyrtaconych iwiadeei.

Zadania z/econe:

- Plan 586.693,OO zl,

- Wykonanie 249.24257 zl. (42,49o/o)

lrodki otrzymane od Woj. i/. 258.OO4OO zt.

Na uvykonanie bie27cych vvydatk6w skladaja siq:

. I/U/platy iwiadczefi spolecznych: 240.054,50 zl, w tym :
- zasllkdw rodznnych: B5.24400 zl ( 1.420 iwradczei), .
- dodatkrjw do zasilktiw rodzinnych: 69.026,50 zl ( 589 iwiadczei),
- iwiadczeh opiekuiczych: 54.684,00 zl (326 iwiadczeri),

jednorazowej zapomogi z tytulu urodzenia dziecka: 13.00Q00 zl ( 13 iwiadczen);

funduszu allmentacn'nego: 18.100,00 zl (62 iwradczefi)

. skladkQ emerytalno-rentow4 z 3 podopiecznych pobieniqcych lwiadczenta

pielqgnacyjne: 1.929,24 zl (18 iwiadczen),

. obsluga iwiadczeri rodzinnych (3o/o) : 6.720,83 zl,

. obsluga funduszu alimentacynego (3o/o ,yyplaconego funduszu): 543,00 zl.

Rozdzial 85213 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby

pobierajEce niekt6re Swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re Swiadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczece w zajeciach w centrum integracji

spolecznej,

Plan

- Wykonanie

1.996,00 zl.

589,68 zl. (29,54ok)



W ramach tego rozdzialu zap.lacono skladkQ w vvysoko6ci 589,68 z.l. na ubezpieczenie

zdrowotne 3 os6b pobierajqcych zasilki sta+e (18 Swiadczei). Jest to zadanie bie2qce

z zakresu administracji rzqdowej zlecene do realizacji gminie.

RealizaQa tych wydatk6w nastepila w 70oo/o ze irodktiw dotadi celowej

otrzymanych od Wojewody it4skiego.

- Plan 1.996O0 zl.

- L4/ykonanie 589,682L (98,28%)

Srodki otrzymane od Woj. g/. 6O4OO zl.

Rozdzial 852L4 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe

- Plan: 26.571,0O zl,
- Wykonanie 12.052,85 zl, (45,360/o)

Poniesione wydatki dotyczq nastqpujqcych zasilkow:

o zasilkow stalych w kwocie 6.552,00 zl., wyplaconych ze 6rodk6w z dotacji celowej

od Wojewody 5t. 1z q zOtO;-t8 5wiadczeri ,
o zasilkdw okresowych w kwocie 3.485,85 zl., wyp.laconych ze 6rodkdw z dotacji

celowej od Wojewody St. 1z g ZO:O;- 11 5wiadczefr,

o zasilkow celowych w kwocie 7t5,00 zl., wyplaconych ze Srodk6w wlasnych - 3

Swiadczenia,

o zasilkow specjalnych celowych w kwocie 1.300,00 zl., wyptaconych ze Srodk6w

wlasnych- 2 Swiadczenia.

Realizacja zadafi zleconych przedstawia siq nastqpuj4co:

P/an 78,O77,0O zl, (zas.stale 13.18!00: zas.okresowe 4.886,00)

-ttllkonanie 10,037,8521, (55,55%), (zas.stale6.552,00: zas.okresowe

3.485,85)
-Srodki otrzymane od Woj. 5t. IZ.SA&OO, (na zas,stale 6.988,00, na zas.okresowe

4.400.00)



Rozdzial 85219 OSrodki pomocy spolecznej

- Plan 152,297,9621
- Wykonanie 79,LOO,62 zl (5L,94o/o)

Wydatki w tym rozdziale dotyczq bie2qcego utrzymania GOPS, a ich struktura przedstawia
- : ^  ^ ^ ^ r ^ ^ , . i ^ ^ ^ .rrE I rosLqPulqLU.

. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzei | 63 273,t2 zl

. wynagrodzenia bezosobowe: 4 380,00 zl

. wydatki zeczowe: 205,72 zl

. zakup energii, wody i gazu: 99L,59 zl

. oplaty za rozmowy telefoniczne i dostqp do sieci Internet: 969,13 zl

. delegacje slu2bowe: 706,26 zl

. odpisy na fundusz 6wiadczeri socjalnych iwydatki osobowe: 2 808,87 zt

. zakup papieru do sprzQtu drukarskiego: !42,76 zt

. zakup akcesoriow komputerowych: 4 672,00 zl

. zakup pozostalych us.lug: 1551,17 zl (min. uslug serwisowych do programu

ksiQgowego, uslug pocztowych)

Znaczna czqii wydatk6w tego rozdzialu jest realizowana ze 6rodk6w

otrzymanych od Wojewody St4skiego

- Plan 72 414,00 zl w tym na prac. socjalnego 3 000,00 zl
- ItI/ykonanie 36 196,00 il ft9,98%) w tym na prac. socjdlnego 1 500,00 zl
- Srodki otrzymane od Woj. Sl. 37 696,0O zl w tym na prac. socjalnego 3 000,00 zl

Wydatki z otrzymanej dotacji przedstawiajq slq nastqpujqco:

. wynagrodzenia i pochodne od t/rt/nagrodzeh: 33 291,51 zl, w tym dodatek dla
pracownika socjalnego 1 50q00 zl (250,0021 miesiecznie)

. wydatki rzeczowe: 205,72 zl

. zakup energ , wody igazu: 46J70 zl

. oplaty za rozmot4/y telefoniczne idostep do sieci Internet: 433,07 zl

. odpisy na fund. lwladczeh socjalnych: 1 80400 zl



Rozdzial 85295 Pozostala dzialalno5t

- Plan 16 863,00 zl
- Wykonanie 7 O32,O3 zl (41,70o/o planu)

Na wykonanie wydatk6w skladajE siQ:

. do2ywianie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Gminnym Pzedszkolu w

Starczy: 3.988,50 zl - z RzEdowego Programu ,,Pomoc Panstwa w zakresie

do2ywiania" miesiqcznie pomoc otrzymywalo 25 dzieci ( 2.324 iwiadczefi)

. zasilki celowe na zakup 2ywno5ci 1.200,00 zl -zgodnie z RzEdowym Programem

,,Pomoc Paistwa w zakresie do2ywiania" ( 5 5wiadcze6)

. specjalistyczny transport 2ywno5ci w ramach programu PEAD: 1 500,00 zl

. obsluga programu PEAD: 343,53 zl

irodki dotaQi cetowej na pozostate dziatalno66 przeznaczone sA na doiywianie

w ramach Rz4dowego Programu ,,Pomoc Paistwa w zakresie do,Wiania".

- Plan
- L4/ykonanie

;  , , .  , , . ,  L- 5rooq orrzymane oo vvoJ. 5t.

5 33200 zl

2 793,00 zl (52,33o/o)

3 225,OO zl

Pomoc w zakresie dozywiania przeznaczono dla:

o dzieci ze Szkoly Podstawowej, Gimnazjum i Gminnego Przedszkola w Starczy w

vtysokoici: 2.013,00 zl

c podopiecznych w formie zakupu zywnoici w vrysokoici: 780,00 zl.


