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Zarz4dzenie Nr 29/10
WOJTA GMINY STARCZA

z dnia 30 sierpnia 2010r

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania bud2etu gminy Starcza za I
p6lrocze 2010r. oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji

kultury za I p6lrocze 2010r.

Na podstawie art. 266 ust.lpkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach
publicznych ( Dz. U. 22009r., Nr 157, poz. 1240 z po2n. zm.) oraz Uchwaty Nr
187lxxllll1l Rady Gminy Starcza z dnia 30.06.2010r. w sprawie: okre6lenia zakresu
i formy informacji o przebiegu wykonania za I polrocze budzetu gminy Starcza oraz
okre6lenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorzqdowej
instytucji kultury

WOJT Gminy Starcza
zarzqdza, co nastqpuje:

s l
Przedstawi6 Radzie Gminy oraz Regionalnej lzbie Obrachunkowej:
1) informacjg o przebiegu wykonania bud2etu gminy Starcza zal pctlrocze 2010r.,
2) informacjg o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury-Gminnej

Biblioteki Publicznej w Starczy za I pokocze 2010r.

s 2

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.



Informacja

z wykonania budzetu gminy STARCZA za I pol 2010 r.
Uchwalq Rady Gminy Nr 169/XX09 z dnia 30.12.2009r uchwalono dochody budzetu gminy w

wysokosci 6.430.000.-zt, wydatki w kwocie 6.930.000.-zl. Jako zrodlo pokrycia powstalego niedoboru
w kwocie 500.000.-2l zaplanowano przychody - nadwy2ke z lat ubieglych - 150.000.-zl. kredyt
komercyjny - dlugoterminowy - 350.000.-zl, (bez rozchod0w).
UchwalE Nr 170lxxll2010 Rady Gminy Starcza z dnia 26.02.201or.dostosowano budzet do wymog6w
nowej ustawy o finansach publicznych pozostawiajAc planowane dochody iwydatki w te1 samej
wysokoSci.
W wyniku zmian wprowadzonych przez Rade Gminy i Zarzqdzenia W6jta skorygowano plan
dochod6w do kwoty 6.707.538,99.-2l a plan wydatk6w do kwoty 7.527.538.99 zl zwiekszajAc
jednoczesnie niedob6r budzetowy do kwoty 820.000.-2l ustalajqc, i2 2r6dlem pokrycia bedzie:

1) nadwyzka z lat ubieglych w kwocie 120.000.-z+,
2) kredyt komercyjny - dlugoterminowy w kwocie 700.000.-zl

Na 2010 rok nie zaplanowano rozchod6w ( w tym: splat kredytu)
Dochody uchwalono wg 2r6del dochod6w z uwzglednieniem dzial6w klasyfikacji budzetowej,
natomiast wydatki z podzialem na dzialy i rozdzialy klasyfikacji budzetowej oraz kategorie wydatkow (
bez paragraf6w ). Natomiast Decyz.lq Nr 1 W6jta Gminy z dn. 05.03.2010r. ustalono plany finansowe
dochod0w i wydatkow w pelnej szczegolowosci (do paragraf6w)

Wykonanie dochod6w budzetowych zamyka siq kwotq 3.339.018,77 zl., co stanowi
49,78% wykonania planu. lch realizacja przedstawia siQ nastepujaco:
l. Dochody wlasne - plan - 2.984.534,00 zl, wykonanie - 1.230.714,78, tj. 41,00"/"
w tym:

* podatki i oplaty lokalne -plan 1.914.246,00 zl, wykon. 904.53,3021 tj. 47,00%
- podatkl (dochody realizowane bezposrednio pzez u?.qd Gminy i Uzedy Skarbowe: w Czestochowie,

Sosnowcu i warszawie) - plan - 466.080,002t wykon. - 276.091,66 zl, \. 5923%
- udzialy w podatkach ( w tym: udzialy w podatku dochodowym od osob prawnych oraz udzialy podatku od

osob fizycznych - plan - 888.740,0021 wykon. - 357.978,26, zl, t1.40,28o/o
- dochody z majqtku gminy - plan - 404.297,00 zl, wykon. - 174.001,73 zl, l j. 43,03%

oplaty i prowizje
pozostale dochody

- plan - 128.749,00 zl, wykon. - 76.975,78 zt, tj.59,78%
- plan - 26.380,00 zl, wykon. - 19.484,87 zl,1j.73,86%

" Srodki zewngtnne na dofinansowanie zadah biezAcych i inwestycyjnych - plan
1.070.288,00 zl, wykon. 326182,48, tj. 30,47%

- Srodki Unijne na zadania inwestycy.jne, plan - 988.018,00 21, wykon. 286.1 16,48 21tj. 28,95Yo,
. srodki unijne na realizacie Projektu " Przebudowa i rozbudowa budynku Gm. Osrodka

Zdrowia w Starczy" - plan 286,116,00 zl. wykon. 286.116,48 zl.
. Srodki unijne z PROW - na dofinansowanie projektu,, Budowa wodociqgu w ul. Jesionowej i

budowa wodociqgu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej - plan 166.857,00 zl. bez
wykonania

. Srodki unijne z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich 2007-2013 na realizaciQ prolektu
,,Budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy - plan
481.445,00 zl. bez wykonania

. Srodki unlne z PROW (OS LEADER) na realizacie proJektu ,, Budowa miejsca rekreacyjno-
wypoczynkowego i placu zabaw w m. Starcza - plan 23.600,00 zl. bez wykonania

. Srodki na realizacie projektu,, Swietlica wiejska w m. Starcza - Czas wolny inaczej" - plan
30.000,00 zl. bez wykonania

- Srodki z Powiatowego Utz ?du Pracy na pokrycie koszt6w zatrudnienia pracownikow na robotach
publjcznych, plan - 82.270,0021, wykon. - 40.066,00 zl,lj. 48,70o/o

ff. Subwencje - plan - 2.705.968,00 zl wykonanie - 1.565.234,00 zl.tj.57,84Yo

- subwencja na zadania oswiatowe - plan - 1.839.442,00 zl, wykon. - '1.131.968,0021, tj.58,39%
- subwencja podstawowa dla gmin - plan - 866.526,00 zl, wykon - 433.266,00 zl, tj. 50,00%

lll. Dotacje celowe na zadania wlasne izlecone gminie - plan - 1.017.036,99 zt, wykonanie -
543.069,99 zf, tj. 53,39%
w tym:



- dotage celowe na zadania bieZAce zlecone gminie ustawami
pfan - 620.365,99 zl, wykon. - 327.012,99 zl, t!. 52,71ok,

- dotacje celowe na zadania wtasne gminy
pfan - 396.671,00 zl, wykon. - 216.027,00 zl. ti.54,45Yo,

wykonanie dochod6w z podzialem na wazniejsze ir6dla i inslruqe pzedstawiono w ponizszej
tabeli.

L.p. Instytucje - poszczeg6lne dochody Plan llvykonanie %

1. Dochodv wlasne 29a181.tN I 230 71L78 11,U

Podatki i oplaty lokalne 1 911 216,00 904 53234 4i,08

Podatki 466 080.00 276 0v.6e
podatek rolny od os6b fizycznych i od os6b prawnych 80 800,00 52 011 ,76

podatek od nieruchomosci od os6b fzycznych i od os6b PraYYnyctl 230 900.00 135 154,23

podatek od Srodkd| tanspottouryctr 108 8m,00 un2,4
- podatek lesny od os6b fizycznych iod os6b prawnycfi 4 5€(),00 3 623,27

- Dodatek od soadk6w i darowizn 4 5m,00 884,00

podatek od czynnosci c)twilnoprawnych 36 mo,m 30 142,00

- karta podatkolva 500,00 0,00

udzialy w podatkach 888 740,00 357 978.26

- udzialy w podatku dochodowym od os6b fzycznych 888 265,00 357 128,00

- udzialy w podatku dochodowym od os6b prawnych 475,00 850,26

dochody z majqtku gminy ro4 297.00 174 001,73

- czynsze 128 000,00 5608�2.42

- wplywy z uslug: opbty za dostarczanae tody i odtior giekOd 265 947,00 112 574,O3

- wplywy z pozostalycfi ustug (tenuta za oh ody lo\ ieckie, przltlecza
wodociqg.)

6 350,00 3 61 t ,28

- oplata targowa 40m,00 1730,00

optaty i prowizje 128 749.00 76 975,78
- oplata skarbowa

'10 000,00 4 552,00

- opha za spzedaz alkoholu 34 900,00 25 306,97

- pozostale oplaty: za wpis i 2rniany w ervidencji dziatalnosci
gospodarczej, oplata eksdoatacyina, uply ry z r6znyci dochodotw

r s 599,00 6 785,61

- ophy za pobyt i wyzywienie dzieci w pzedszkolu 66 960,m 39 041,20

- oplata za zajecie pasa drogowego 't 290,00 1290,00

pozostal€ dochody 26 380,00 19 484,87
odsetki bankowe od Srodk6w na rachunku bankowvm 2A34,OO 't 7EE,94

prowizje i inne rozliczenia (np. z^trot podatku VAT) 10 976,m 10 973,91

odsetki -naliczone od sp62nionych wplat i koszty upomnienia 3 520,00 2 081,33

- darowizny pienie:ne 7 E00,00 4 000,00

dochody dla j.s.t. z'viEzane z talizaqqzadai zleconych -jntofiEcia

adresowa

150,00

wplywy z t)^ufu z,vrotu wyptaconych Sryiadczei z Funduszu
Alimentacyjnego

1 t 00,00 639,I 4

Srodki zewnetene na zadania bie2qce i inwestycyjne gminy 1 070 288,00 326 182,44 30,17
-Srodki U.E na Pzebudo\ & irozbudo\ fe budynku Gm. Osrodka Zdrowia w
Starczt'

286 116,00 246 1 16,4E

- 6rodki z Powiatowego Uzedu Pracy- retundaqa kosztdfl po{liesionych w
zwi?ku z zatrudnieniern pracownik&,v do rob6t pudicznycir

a2 27q& .lo 066,00

- Srodki U. E na, Budowa wodociEgu w ul. Jesionowet i budorva wodooEgu i
kanalizacji sanitamej w ul. Spac€ro'vej'

166 857,00 0,00

- Srodki U.E. na "Budo\€ budynku zaple.:2a boiska sporto'n€go przy ul-
Sportowe.j w Starczy' (PRO\iV)

,Al ig5,0o 0,00



- Srodki U.E na , Budou& miejsca rekreacyjno -wypoczynkowego a placu

zabaw w m. Starcza "(LEADER)
23 600,00 0,00

- srodki na realizacjq projektu , Swietlica wiejska w m. Starcza - Czas woiny
inaczei"

30 000,00 0,00

2. Subwencje 2 705 948.00 1 565 234.OO 57,81

- subwencia na zadania oswiatowe 1 839 442,00 13'1 968,00

- subwencja podstawowa dla gmin. 866 526,00 433 266,00

3. Dotacje celowe na rpdania tiasne i zlecone I 017 ur6.99 *t 069,99 53,39

Dolacie celowe na zadania zlecone 620 365,99 327 042,99
- dotacja celowa - zwrot podatku akcyzdf,€go zawartego w cenie oleiu 3 542,99 3 542,99

- dotacje celowe - Ewidenqa Ludn., bablmsc gosp, Akcja ku.ierska. 35 554,00 19 518,m

- dotacie celowe na Swiadczenia rodzinne. skbdki ZUS, 5n 000,00 300 0m,00

- dotacje celowe z Kraj Biura Wyborczego - Delegaiura w Cz-r|ie 4 210.0O 3 982,00

- dotaqa celowa na wydawanie decfzji pzez Wqta Grniny-gwiadczenia z

GOPS

59,m 0,00

Dotacje celowe na zadania wlasne 396 671,00 216 027,04
- dotacje celowe na usuwanie skutk6w klesk zywiolowych - powodzi 100 000,00 100 000,00

- Srodki Untne - na realizacje Proiektu ,Lepszy dart ' -Kapital Ludzki 67 099,00 20 436,00

srodki Unijne - na realizacie ProjeKu,Lepsze jutro' --Kaftta'l Ludzki 't 26 515,OO 3a 555,@

- dotacja celowa na zasilki stale i okresow€, skbdki na ubezpieczenie
zdrowotne

2t tm,00 | | 369,00

- dotacja celowa na utrzymanie GOPS 70 500,m 38 656,m
- dotacja celowa na dozy/vianie dzieci w szkole 5 834,00 3 992,00

- dotacja celowa na pomoc materialnq dla uczni6\, - stypendia 3 623,00 3 019,00

R A Z E M 6 707 538,9!l 3 339 018.77 /19,78

Jak wynika z powy2szych danych, najwy2szy wska2nik wyftonanych dochod6w slanowia
subwencje (57,811%) oraz dotacje celorv€ na zadania wiasne izlecone (53,39%)., Wtej grupie Srodki
otzyrnane jako doiaqe celowe na zdania zlecone gminie s'tanowia 52,72% wykonania, natomiast na
zadania wfasne 54,46%.

Nieznacznie slabiej zostaly zrealizowane podatki i oplaty lokalne (realizowane bezposrednio
przez Utzqd Gmin),gdzie na plan t 911216,00 wykonanie stanowi - 9o1 532,30 Ii 47,25% Niemniej
jednak dochody ,kl6re dotyczyly realizacti podatk6w ioplat lokalnych zostaly zrealizowane w 59,24o/o,
natomiast dochody z majatku gminy (czynsze, wrywy z ophl za wode i pob6r Sciek6w) tylko 43,047o

Stabze wykonanie odnotowano @czas realizac4 dotacji zewnetrznych (30,47%), g[ownie
Srodk6w Unijnych, kt6re gmina otrzyrna po rozliczeniu zadan w ll pd br. Dochody te, dotyczq glownie
takich zadan inweslycyjnych jak:, Budot € wodociEgu w ul. Jesiono\toej i budowa wodociqgu i kanalizacji
sanitamej w ul. Spacerowej', (PRo\rvL Budo'va budynku zaplecza boiska spo owego pzy ul. Sportowej w
starczy (PROW), ,Budowa mieisca rekreacyino -r,vtpoczynko €go i Placu zabaw w m. starcza' (LEADER)

Ouzy wplyw na realizaciQ ri,skaznika wykonanych dochod6w majq udziaty w podatkach
(dochodowym od os6b fizycznych iod os6b prawnych) z uwagi na wielko66 planowanego dochodu,
gdzie wskainik wynosi lylko 40,30%

Dochody budzetu gminy ( pogrupoxane w wyniku kcreinego podzialu na dochody majqtkowe i
biezqce) stanowia :
- dochody majatkowe, plan - 988.018,0021, wykon. - 286.116,48 zl tj.28,96o6
- dochody biezqce, plan - 5.719.520,9921 wykon. - 3.052.902,29 zl.1i.53,38%.



Reafizacja dochod6w z podziafem na dziry ( u{ podzialek klasynkacii hrdzetowej ) pzeslawia sie
naslepujqco:

Dz. 010 - Rolnictwo ilowiectwo ( plan - 675.794,99 zl , wykon. 3.593,52 zl , tj. -1'85% )
Zrealizowane dochody dotyczq:
Rozdz.Ol Ol O - Infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi (plan 166.857,0021- bez wykonania.)
- Srodki na dofinansowanie projektu ,Budowy u,odociqgu w ul. Jesiono,Yej i budowy wodociqgu
i kanalizacji sanitamej w ul. Spacero*€j - realizaqa po rozliczeniu zadania w ll p6l b.r.).

Dz, rt00 - Wytwarzanie i zaopatry't ranie w en€rgiQ ebktrycznQ, gEz i rvodQ ( plan - Itt5.362,00 zl'
wykon. 65.729,15 zl,ti. 15,21% |

35%

Dz. 600 - Transport i lecznosc ( plan 1.290,00d, wykon. 1.292,5E2t 9.f 00,2%)

Rozdz. 600 f 6 - Drogi putticzne gminne. ( plan 1.z.gp'Wzl, wyhon. 1.292,5621,lt.100,z%)
Zrealizowane

Rozdz. O1U1 Obszarorv Wieiskich20oT -20'13 plan 481.445,OOz.1, bez
5 Tre66 Wykonanie
6298 Smdki na dofinansowanie zedenie- irrcstycii pn. "Budowa budynku

zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportorvei w Starczy - b€z wykonania )
Zlozono wniosek o refundaqe poniesionych koszo,Y na realizacje
inwestycji w ramach Programu Rozlvoju obszat6w Vt iejskich, dziatanie
Odnowa i roaiv6i wsi

Rozdz. 01095 .Pozostah dziatalnosd ( dan 27. 3.593.52 zl ti. 13,07%
$ Tre66 WYkonanie
0750 Dochody z najmu i dzjerilwl skladnik6w majatkorvych skarh, pafstwa,

jednoslek samorzqdu terytotialn€go lub innyclt jednos{ek zaliceanych do
sektora finans6w publicznych oraz innych um6.w o @obnym charaKeze-
tenuta dzieriawna

50,53

2010 dotacja cefowa - z przeznaczeniem na zwrot Podatku akc)zowego
zawarteqo w cenie oleiu,

3.5.12,99

6298 Srodki na dofinansowanie zadania- itnrestycii pn. "BudGva mieisca
rekreacyjnego z placem zabaw - bez wykonania )
Zfoiono wniosek o dofinensowanie zadanie i zaplanonano Smdki unijne z
PROW - program LEADER.{o pozyskania w ll p6f br.

Rozdz.. 40002 - Doslarczanie urodv (Dlan 139.362,00 zl. wvkonanie 62.168,40 zl ,tl.M,61oh
5 Trc66 lft ykonanie
0690 wDlywy z r62nvch optat (kosay upomnienia) 8.80
0830 Wolvwv z usluq --optata za rozprouradzanie u,ody mieszkafcom 56.004.85
0920 oozostale odsetki - od nielerminourych wdal 16.6E
0970 zwrot naliczonego podatku VAT ( z nsrrg dot- rozprq,adzaria t$dy ) - 671,462.1,

-refundacja koszt6w poniesionych na usut\anie skutk6\w awarii sieci energetycznych
ozez ENION -5.466.6121

6.138,07

Rozdz. 40095 Pozoslala dziahlnosc ( dan - 6.q)0,m.-zl, wykon. 3.560,75 zl, tJ. 59
s Treii Wykonanie
0490 wplywy z innych lokalnych opht pobieranych pzez jednostki samozqdu

terytorialnego na podslawie odrebnych ustew - wplaty mieszkancow za
przvt,a,czenie do sieci ryodoci@ory€i

3.560,75 zl

wptywy z innych lokalnych opht potieranych Fzez iednostki semozqdu
na oodstawie odrebnv(fi ustaw - za

700 - Gospodarta -zl, wykon. -



Rozdz.70005-Gospodarkagruntamiinierudlornosciami(dan-133.100,00.-2l,wykon.-56.180,02'-2l'
% ) .

TreSe

*nt mr z r6invch oolat (koszY uoomnienia)

wykonanieI
0690
0750

8,80
.f icd^vrflE neiem lokali 56.OA2,42

-oozostale 
odselki -od niete@ 88,800920

Ponadto w dochodach tego dziatu zaplanowano kvtotQ 5.000,002t,- do pozyskania w ll p6l b r'-

* "vnit, rozliczenia koslt6w zu2ycia gazu - od lokatoro| z Domu Nauczyciela'

Dz. 750 - Administracja Publiczna - ( plan - 123.s19,00 zl, wykon. - 9.955,84 zl' tj' 52,460 l'

Rozdz. 75011 - Urzqdy wojewfizkie (plan - 35.554,00 zl, wykon - 19'518'00-2l' tj 54'90%')

-'--Jotaqe cetor"e ni 
-zaoania 

ztecone gminie - Srodki p"-rye-tf ̂ { Y"iewody 
Slqskiego

z orzeznaczeniem na administracjq rzqdovld - wykon' 19'51 8'00 zi

Rozdz.75o95 - Pozoslata dziatalnosd ( plan - 82.270,n zl, wykon - 40-066'00 zl' tj 48'70%
-'--SroOri z powiatowego uz€du Pracy refundorvane tytulem zatrudnienia osob bezrobotnych

Rozdz.75023 - Uzedy gnl!!.10)len - 5.995'00l, $rykon' -5'371'81 zl' ti' 90'21%

-
l^rrrknnanies 4.000,00

0960
2360-

rYDvrnena <na.lki Taosv l daft)wznv w oostacl plelngzllvl - lrit rzeu.9rrrrlll

@ ne-z.t@ri.ac,E,:adai.
rr""onyiri t =rrou admini;raqi ;zedo!vet--, nale2ny 5% doch6d dla gminy od

optat za udzielenie inbtmaqi
-zwrot nadPtaty -97,2921
-zr,lrot koszt6w poniesionych na usuwanie skuik6w awarii sieci

energetycznych pzez ENION -'1.2(x),0021
-provizia oo i"-int"o W*a4rranych zalizek podatku dochodow€go od

Vwnaqrodzefi -73,00 zl -

l 6 {

1.370,29

na 4n
TieSa Wykonanies

0970 40.066,00

D2.751 - Urzgdy naczelnych oEan6w uiadzy
sAdownictwa ( plan - 4.210,00 d' wytonanie -

Rozdz.751o1 Uzedy naczetnych organ6w rvladzy
462,00 zl, wykonanie - 234,00,00 zl tj. 50'65%).

celowa na

pafstwowej, kontroli i ochrcny prawa oraz
3.982,00 zl t. 94'58%).

panslurorvei, kontmli i ochronyprawa ( plan

-ZU.OO.-zl .

Rozdz.751o7 VWbory Prezydenta Rzeczypospolftei Polskiei ( plan - 3 748'00 zl' wykonanie

Dz. 754 - gezpieczeistiro puHiczne i ochrona prleciwpoierowa ( plan -100'000'00 zl'

wykonanie - 100.000,00 zl ti. 100%).

Rozdz.75478 - Usuwanie skutk6w ktgsk iywiobwyctt ( dan -100'(x)o'00 zt' wykon - 100'000'00 zl tj'

i-OO"Z"l. Otrz'rrno sro<tki od Wojarvody Stqsfiegona uiuwanie skutk6w pouodzi w pelnej wysokosci'

ot-zymane z bud2etu Pafstrm na
hacii nadorY€i oraz innYch zadaf

?. 7rR nl zrri I OO%'

s --Doucie 
celowe otzlmane z uuazFparisrr,va na realizacig zadali biez4cych z

zakresu adminisbacji rz

vwkonanie
3.748,002010

-

Saacre cemwe otrzvmane z hrdEufiristrva na realizacje s'lasnych zadan
biezacych gmin

lrrykonanies 3.748,002030



D 2 . 7 5 6 - D o c h o d y o d o s 6 b p ' a w r t y c h t o d o s 6 b f i z y c z n y c h i o d i n n y c h j e d n o s t e k n i e
posidagcycn osodowo:ici pnwnei (flan - Lrll0.2At,qld, wykonanie - 668.102,352L tj.47,38o6

Rozdz.756o1 - Wplywy z podatku dochodou,ego od os6b fizycznych ( plan 500,0021, bez wykonania).

Zaptanowano Ooch6Oi z tytutu @atku od dziahlnci€i gos@arczei osdb fizycznych, oplacany w

Rozdz.75615 - Wph/wy z podatku rotnego, podatku lesnego, @atku od czynnosci cywilnopraw-nych,
poO"tXOr" i op6 6{amycn od os6b prawnyctr i innych iednogek oganizacyinych ( plan 86.160'0021

Rozdz.75616 - Wplywy z @atku rolnego, @atku le6nego, podatku od spadk6w i darowizn, podstku

od czynnosci cywiinbpiawnycn oraz pgdan<Orr ioplat lokalnych od osob fizycznych (dan 386'820'002f

Rozdz.75618-Wp|ywyzinnychopbtstanowiqcychdochodyiednosteksemorzqduteMoria|nego

poAAeFE dfitaktoscl gospodarczej os6b fizycznycfi, optacany w formie

50 54 zl

5 Trese WYkonanie

0320 podatek rolny 2.154,00
n22n podatek le6ny 42,00

0310 Dodatek od nieruchomosci 47.632,40

0690 wDlywv z r6znych optat (koszty upomnienia) 61,60

0910 175,U

)29 6a1 '18 zl ti.59.36%
5 Tl€it

poOatef rotnV

Wykonanie

0320 49.857,76

0330 podatek lesny 3.581,27

03 t0
0340

;-ateldlnie-ruchomosci 87.525,83
54.272,40

0360 Dodatek od spadk6w i darovrizn 884,00

0430 wptywy z oplaty targowej 1.730,00

0500 ooo@Ycn 30.142,00

0690 wptyw z r62nych oplat (koszty upomnlglE 698,00

0910 oOse*i oO nieterminowy@ 989,92

/tR nOO 30.377 zl
s Tre66

wplywy z optaty skatbourej
Wptywy z optaty eksploatacyilgi

V\tykonanie
4.552,000410

51E,400460
0480 optata za zenvolenie na sprzedaz napoi6w alkoholorych 25.306,97

Rozdz.75621-Udziavgminw@atkachganowiqcychdocfi6dbtJdzetupais{wa(p|an888.740,0021
.tE-, o'f e l

-

oodatek dochodowy od osoD llzycznycn

podatek dochodowy od osob prglmych _

lfvykonanies 3s7 128,000010
850,260020

og6|emwykonaniedochod6wztytufupodatkot,,iop+attokalnychrea|izowanychbezposrednio
prz". ui*|l srioowe i uzqd Gminy iesil dobfe poinimo uttzymu,qcych sie zaleglosci. podatkowych.
' 

W;A/v podatkach powslaly ,i&a*; w wysokoSci - /t3'499,75 zl' z czego najwigkszq kwote

stanowi oodatei oo nieruchomod oo ofou nzycznycfr i prawnycfi - 19'76'1921' podatek od Srodk6w

transportowych - 13.907 zl i podatek rolny - 5.966,9621'
Fozokarc ialegrlo$i tego Oziattr wyddgriq w: podalk od . dzialalnosci gospodarczej od. os6b

htt-;;hycn opaianvt w iormie ranv iooJtt&ve; - 
'3'6a8,2o 

z.l-i w nodatku le5nvm - 251 '1o,zl- 
iV cei, Soiqgniecia po\flstary;h zooo#qAn wyslano 166 upomniei i wyslawiono 31 tytul6w

wykonawczych.



D2.758- R6ine rozliczenia ( plan - 2.708.802,00 zl, wykonanie - 1-557 -022,%'zl, g. 57,85%)
z na
s Treae Wykonanie
2520 c2956 oSwiatorvq subwencji ogolnei _ 1.131 .968,00
2920 czesi wvr6wnawczq subwencii og0lnej dla gmin 433.266,00
0920 wplywy z odsetek od lokat i Srodk6w zgmmadzonycfi na racfiunku tie2Arym

Urzedu Gminy
1 .788,94

Dz. 801 -OSwiata iwychowanae { plan - 262'571,00 zl, wykonanie - 98.191'20 zl' tj. 37,39% )
Rozdz. 80104- Przedszkole - plan 134.059,fl)zl, urykott- 59.177,2O zlli. 14,37% )

w dochodach tego rozdziatu zostav zaplanowane srcdki na realizacje projektu z udziaiem
Srodk6w unijnych ("Lepszy Sart." ) w hrccie 67.099,00 zl, oraz wptaty rodzic6w ( optaty stale i na

Rozdz. 80195 - Pozostala dziahlnosc- plan 128.515,m21, wykon. 38.555,0021.
w tym rozdziale zaplanowano $odki na realizacie pfoieKu ,Lepsze jutro" w kwocie 128.515,0021,

- tj. na zadanie realizowane pzez SzkolQ Podstamwq i Ginnazlwn w Slarczy.

Ponadto w ramach tego dzialu zogaly wykonane docho<ty, kt6re zostafy bezposrednio
zreaf izowane gtzez Wszc.ze{,fllne jednostki o*wiatowe - z tytuhr prowizji od teminow€go ptzekazania

Dz. 851-Ochrona zdrowia (plan - 316.175,00) - wykon- 286.116'48 zl tj.90'tl9%
Na dochody tego dziatu skladajq sie;
- srodki pochodzace z budzetu unii Eufopejskiej z orz:eznacz:eniem na zadanie inwestycyjne -

przebudowQ i rozbudowg Gminnego Osrcdka Zdrowia w Starczj
bochody tezoslaly zreaiizowane na zasadzie refundaqi koszt6w juz poniesionych i p2edio2onych do
rozliczenia kofcowego za 2009rok. SroCf ,nOre dotyczw ptatnoSci posrednich zostaly ponownie

zaolanovtane w dochodach budzetu gminy na 2010rok - w kuocie 286.116,48zj'

Ponadto zaplanowano Srodki z dotaqi celowych z ptzeznaczeniem na:
-pokrycie koszl6w wydawania decfzji przez Wqta Gminy ( 70'0021) - bez wykonania
-Srodki na reatizacje projepu , Swiettica wiejska w m. Starcza - Czas wolny inaczej' (30.000,0021) -

do realizacji w ll p6l b.r.

dzieci w w kwocie 66 kt6re zrealizotrrano w
s Tre6a Wykonanie
0830 wplywy z ugug 39.041,20
2008 Dotacle rozwolowe oraz Srodki na finansowanie Wsp6lnej Polityki Rolnej-

Srodki uniine - "Lepszy slart'
17.635,13

2009 Ootacre-rozwoiowe oraz Smdki na finansowanie wspolnej Pdffii Rolnej-
budzet oanstwa -"Lepszy start'

2.800,87

s Trcat WYkonanie
2008 @a finansowanie Wspohej Polityki Rolnei

Srodki uniine -" Lepsze idro'
32.771,75

2009 Ootacje rozwojowe oraz Srodk na finansowanie Wspolnei Polityki Rolnei-
budzet pafstwa - "Lepsze jutro"

5783,25

szkota oodstawowa- 59 - 5E.0021.

5 Tre36 Wykonanie
Rozdz. 80101, 80104, E0110 r59,00

0970 WdYwv z r62nych dochod6w 159,00

5 Tlr6f \rWkonanie
6298 @ab jednoslki zaliczone do sektora finans6w

pubficznych na finansowane lub dofinansowanie koszt6t v rcalizaqi intt es{ycii
i zakupow inweslycyinych jednostek niezalizanych do seKora finens6w
oublicznych

286.116,48



Dz. 852 - opieka spoleczna ( plan - 675.534,00 zt, wykonanie - 35t1.680'94 zl' ti' 52'50% )'
c{6\,vnym jmoem' ooctroOo,r" tego dzialu sq dotacie celowe otrzymane z budzetu palislwa na

realizacie zadan bie2acych z zairesu administracii zqdowej zleconych gminom i zada-n -wiasnych
gminy, K6rych dyspon'entem jesf gqski Urzqd Woiemdzki w Katowicach w kwocie - 640.942,44 zl.

D2.854 Edukacyjna opieka wychowawcza ( plan - 3'G23,lXt zl, wykon' - 3'019'00 zl' tj'..E3'33% )

OocnoOV tego ;iiatu slanowi dotacja celovya z przeznaczeniem na pomoc materialna dla uczni6w

Zrealizowane
s Trea6 Wvkonanie
85212

-awiadczenia 
rodzinne, Swiadczenia z funduszu alirnentacytnego oraz sxftldKt na

ubezDieczenia emerytalne i rentowe z ubezlieczenb spqfeq44E!9' -
0690 wplvwv z r62nych op+at - koszty upomnienis 8,80

0980 ti@phconycfi svviadczef z funduszu
atimentacyjnego - pJzekazane Wez komomika od dlu2nik6vv
alimer acvinvch

639,14

2010 dotacje celowe otrzytnane z budzetu paistwa na rcalizade zadafi
bie2dcych z zakresu administracii zdowej oraz innych zadan zleconych
ominie uslawami - na Swiadczenia rodzinne

300.000

85213 -mdIina uEFEczettFArowotne optacane za osoby pobieraiqce nieldorc
Swiadczenia z pomocy spotecznei, niektrlre Swiadczenia rcdzinn€ oraz za osoby
uczestniczace w zaieciach w centrum ir egracii spobcznej

2030

8521,4J

ooAde cetor@ na realizaqewlasnycfi zadaf
trieiac.vch omin z orzeznaczeniem na sktadke zdrowotnq

600,00

2030 dotade;@ na realizacje ufasnych zadaf
biezacych gmin z pneznaczenietn na zasilh oklesore

4.217,00

85216 Zasilki stale
2030

ssxg

alizacle u*asnYch zadai
bieiacvch omin z o(zeznaeeniem na zasilki stale

6.5s2,00

oSrodki Domocv sDobcznci
0970 inoYve Przekazywanie

oodatku dochodowego -

16,00

2030 @ na .ealizage_t*asnych zadai
bie2atych gmin z przeznaczeniern na tiezQce ritrzynanie GOPS

38.656,00

85295 o^.^orrlr Azidalno(i
3.992,002030 dotacje celowe otrzymane z budzetu pan$wa na tealzage wirsrry(tr zaudrl

biezAcych gmin - na realizaqe programu 'Pomoc pafstwa w zakresie
dozywiania"

@ na realizacie.rYlasnych zadan

bie2qcych gmin - na wypbtq zasilkov, szkolnycn i $ypendi6w dla uczni6w

D2.goo-GospodarkakomunalnaiochronaSlodowbta(pfan-1'7'035'md'wykon'66'152'7521'
tj. 44,99%)
Na te dochody sktadaja sie:
fi"ri.. 

-s0001_Co"poiirti 
Sciekowa i ocfirona ur{d - plan 141.381,0021, wykon. 61.430,8321.ti

.43.45o/o

ti@minnej oczyszczalni sciek6v' w

odsetki od

@ VAT -,2918,1721 usuwanie
s k u t k 6 w  a w a r i i  s i e c i  e n e r y e t y c z q f j . 1 9 1 7 q 7 z j . .

iel datwiznY Pieniezne
mieszkaic6w ( zategle uDiaty mieszkaic6tfl ,ako udzial $odk6w u'tasnych
w budowie inudstycii- kanalizacji i oczyszczalni Sciek6v{ w gm Starcaa )



Rozdz. 90019 - Wptywy i wydatki *riqzafie z gfomadzeniem $odk6w z opht i kar za korzyslanie ze
{rrYlnwiskt 5 65/t 1.721.9221 Vo

s ffi Wykonanie
0690 2.67 ,47
0970 @acja konta Gminnego Funduszu

Ochrony Srodowiska i Gospodafii Wodnej -------------------------'------'-----.--

2.654,45

og6 |newykonan iedochod6wbudze tugminy jes tdob .e ' choc iazs {anow i t y | ko49 ,78%
wykonania planu.'-'' 

2OJcyObwanie najwiekszy wpfyw na zanizenie wska2nika wykonania dochod6xt.maja Srodki

.;;td; oraz udzialy w p,oo"tialn dochodowych, gt6rnie za5 udzialy w @atku dochodowym od

oiOO i,ry".zny"tt, gdzie 
-na 

plan 888.740,0O2t t\tykonanie slanowi' 357 '978,2f'2+ lj 4O'28%-- 
wk6";;i" te6o dochoiu ma szczeg6lne znaczenie dta budzetu gminy z uwagi na wysoko56

zaf,aiwtanei u6ty. wtym roku odnot&ano du2y spadek doctrod6w z tego tytufu pomimo znacznie

nzsz"go ptanu oO iego 22009 roku ( - wytonania zaIp6l.2 x)r bylo 507'529'00 zD
oru6a'grupq, kt6ia przyczynila siQ do obni2enia wskainika wykonania dochod6w sq Srodki

,"r"nii,'ni, i drownie SroO-ri unqne ) W tym Onrgim _tuVOA$ wa2nym jednak jesl to,, i2 Srodki te

iasifa nuOZet ritt p6hoczu b.r. i iaperrvniq grninie u,la5ciwq realizacje mzpoczetych zadan.

Na 2010 rok zaplanowano wydetki w wysokosci - 7.5/1.539.* zl. kt6re zrealizowano w

kwocie 3.242.6i04,7 2 ll. 43,0Eo/o.

\rwdatki
osrodka Pomocy
informacjach.

@z_ jednostki .budzetowej 
- Gminnego

Spo,tecznej w Starczy zoslaly szczeg6bwo om6wione w za+qczonych

7 na
L.p. lnstytucje Plan llwkonanie oh

1 Uilinywstarczy 4.380.492,99 1.520.0'14,7134,70

!4ivdatkt btezqce i ! ' t iVm: rEizerwa il i i ' izpl.f,!\r; 2.057.190,99 1.051.888,2450,69

Wydatki majqtkowe 2.323.302,00 468.126,47 20,15

-Wvaa*i inwestycyine lednostek budzetowych 1 .054.327,OO 46a.126,47

-WVdatkf€ zaktryruwestycyjne Jednostek budzetowycf 39 738,00 0

-Dotacle na zadanla Inwestycylne 1.229.237,OO 0

2 GFinne Ginrnazitrm w sarczY

w.idatki bieiaie

632.556,00 346.655,78 s4,80

632.556.0U 34b.O)3, /O

C'minneFrzeGzkote w Starczy

Wv.iatl,. i  t l tezace

497.020.00 282.522,66 56,44

497.020,00 282.52z6
4 ffi

U,,'vda!k! bie:ac.:

1j91.22400 673.885,9956,57

1 .191 .224,OO 673,885,99
5 Gmtnny 66ro-dek Pomocy spolrecznej w starczy

Wvdaik t  b ie ia {e

kultury

Wvd a t k  I  t ! r e?a ( ' e

792.46,OO 394.175,5849,74

674.434,00 343_510,34

6 33.800.00 25.350,0075,00

33.E00,00 25.350,00

RAZEM 7.527.538,99 3.242.il4,72 43,08



\tuldatki uezqce i inweslycyjne budzetu gminy realizowane bezposrednio pzez urzqd Gminy
pzedslawiajq siQ nas{epriqco :
Dzial 01G Rolnictrno i lowiectwo 956.E1

Prace geod€zyino - na potrzeby rolnictwa
\'^l v tl d t k | \.1 i.. ) i t t :'.

na potrzeby rolnictwa- do realizacii w ll

tvsl

inwestycji (do rozliczenia koticowego z Urzedem Skarbowym w cz-wie)

1)"Budowa nodoci@u w ul. J€si'llo*ti w tySc! o.az wodoci{ti i kandiz{ii
sanlarnei w d. Spac€totti w Slaczts
-zakupiorio tablici pamiEtkorve d'o realizacji zadania z udzial'em godkdav uniinych -

660.0ozl
Zadanie to rozp@z€to w 2m8. g[tsie porilesbno fisY6ze wydatki na opracowanie
dokumentaqi teclnica|ej ;- 8.4fl).-r,

-akiualizacla mapy zasadnbzei - 1.4oo,m ,,
-opracowanie p.oieKu budorvy wodociqgu ut- J6ionoYvei - 7.(rco'm zt
W zoog rotu io:irno wnixe* o do(lraarsovtanie zadanh ze 6.odk6rv uniinFh, K6te
reallzowane be<tie w ll elaPaci

W 2010 r;ku zoctanie wy*oiany wodociqg w d- J€aionotYei w t yscu il'Yodoct€
v, ul. Spaerowq w $arczy
V\Monav,ca rob6t budowtano - moda2owFh ( .ltddatodtrc sanilame i co Jerzy
oirelef, przydain.) przldqFl do re.fzaci zadania i zafakluotnl czQ5c rvykonanych

605G
m5&
@59

2) W tyScu rozp@zdo drwie zdar* ini,esiycyire zwiQzatE z h'dotr{ riod@iigu
pn'' Budowa v{sdociqgu na osiedtu w t}icu--lla 

ten cel przezrczono 'l2.mo.(Ilr, z czegp wydano ktYo{Q 2'000,0@l na

t. gudowa budynku zaplecza boiska sportowego ptzy ul
Zadanie to, rozpoczelo w 2006 roku od pzygotowaniazaoinie to" rozpoczeto w 2006 roku od pzygotowania dokumenlacji' gdzie w

wydano - 8.906,m.-zl. natoriGt w 20{)6r. - 8.gO,0O -,

vi totelnycl laffr: 2()07 - 20@ ponieio.ro dodatkotYe kczty na Pzygotot 'anie

dokumedaqi w wFoko6.i 'l 3.786,06
N"r;i"d; ito tolu poni€sitro dodatkowe ko6zty {lit nb zl'li!.za're z

oddaniem otiektu do u4rttoiania w *ysokcli a.(X7'622t'
(No.: oDfata za q-zYtaczLnie do si€ci eoergetFztEi' opkaa z tyhlu wykonania
na&oni zapooiegairc:zego za oduo( hdynku, zakup ga6nic i trsbutcii-ppoz- )

w Xilg ror<u podfisano unowq (ff oml7.M-UMl200o19rm) o

donnansowanie P.ojektu ze SroA<O'w efAnOfV i wyiotiooo wykonarce rob6t

u.raor"r"no-tod;2ot;y"tt - Przedsa€ttordwo Hatldlowo-Ltsfi{m,SZYMBUII'
Je6zcze v, zoog iot<u utytornrrca zdizotrd rdQFlipy zak5 rylqt. I"bt'y

ziemne, fundamenty, *iany i Sr;arxi dzialovte - za fuzn1 kwotQ 165 86€,&' oraz
wykonal drch, ldriry iedmk zafaldworano w 2O1 ft. O 31 532'5621 ).

W z)1fi. fzgodnie z hamFnooramern) zealzowano pelny-.zakres rob6t
budowlanvch, w tYm: oba idravi, ilstabqe noan(an.' przlhpza wo+l(an' prztrpze

eleKryczne, irdalacie ebkbFaq i odgtomor+ tynld wdtEfrzE i-tlralorY'me oraz
p*.&ti, in"f"tu"ie wersacyinq i c o , derYacie i elefltenty zeiin?trzne uol(onano
!"qcod"rowanii'terenL oraz wytorano tql i place z atematywnym bobhem do

ldad,Owti I "iar"tti ( za h9zne krrct? 462 9C,58r).
iiadz6r nad robotaml budorvtano- moriazowymi Proradzilo Bitfo ugugplvo -

6050
6058
605S

."tri ni"zbQotv.rt niiteri.*trv ti,rowyct| zwhzaoych z ob6f4a ztlo&t podatku



-usuwanie niedro2no6ci drcnazu odlrdd|iafrpego pola
-ooda sadorrd i noaaiaha or-az o6a za trtEs z |ci.tgi wieczy€{ei

4430 Zwrot podatku akc\zoweoo zrrarteqo v, @nie oleiu napedo$€go da rolnikq! 3.473.52 3.473.52
lvydalki maiatkowe 56.730,00 3.050,00
605G I Budowa miejsca rekeacyino wypoczynkowego i Placu zabaw w m. Starcza W

Dl O roku gmina planuje ztealizotva6 nov'e zadaDe nEtycyine ( w c€ntrum gminy-
lolo przedszkola gnirnegp) z tdziabn 6.od(ovt zevnEfrznych-
W tym cell to2ono sr*Fek tY Ur2Qdzte MatEza{od(irn w Kdo$c*h o
lofinansow-anie w ramach Proqranu LEAOER

53 680,00

6050 z.'Budowa Po<kzastocfi owsldei sl]efy Akft{ncit G6podarcze, (PSAG}
ladanie inwestycine zodalo tozpoczete w 2007 roku i mial'o bt€ realizoivane
vsp6lnie z sFiednimi grfnami: Poczesm, Kolrcpbl(a i lbtnaen-a Pohka
-iderem tePe inwestycii zodala gniE P@esm, Ktira sldadah s*Ed( o
iofinansolyanie zadania ze 9odk6w uniinych.
rmiewa2 wnicek nie uyskal akced-i Uaz€du ila.szaf(ov6ldqlo i nie bedzie
totinansowany, lo jego reatzera (z uwagi na 6!d duze kosty ) z6tah wstrzymana-
'miesione przez gmine kcdy w tidqqyrn rol(u dotFzq wykorE *l sfate(,(znej
rcenv oddzialylania na Saodotyid(o.

3.050,00 3.050,00

3. "B(do$ra budynku 6wie[icy wieiddei \rq Wfa6nef
W kcztach inn€stlcyjntth tego dialu znaitqiQ sie rdwriez, te zadania
inn€stycyine, K6rych realizaia zeczoyra nast4ti w lataclt poztieiszych.
Z uwagi na ograni:zone Srodk bud2etu gminy nie zodaly ooe zaPlanoratE na 2o1o
ro|(_
Poniesione vvczeignb kcay (2(nB tolo dotyczyly gli{t*r przegoaffinia za&ria i
opracowania dokumentacii techni:znei, gdzie wydano - i 7.812 zl,
w tym: aKualiacia mapy zasad.*:zei - 831,00 r,
opracowanie proieKu budowy sr{etfcy -16.S8,m d.) /

Dzial 4OO - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiQ elektrycznq, gaz i wode (plan - 150'700'00
- 60.210.79.- d

Rozdz s Tr€66 Plan

4dn2 Dostarczanie wody 150.700.00 60.210,79
1i10.700.00 60.210,79

,1010
44
4110
4120

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen
( pracownika zatrudnionego do obslugi sieci wodociqgowej orcz
wynag.odzenia inkaset{a i pracotrtkd'w zatrudnkttych do zbbrania op*aty za
!/'rode ).

czesc
51.900,00 33.624,47

4210 Zahrp malerialow i tYFca2enia
w tym:
- czg.6ci na ujecie wody i oleju napedowego do ayegat6vt -1.727,74zl

/ W Ei l<ytocie zaplanowano Srodki na zakup wodomierzy /

8 2m.m 1 727 ,74

4n Zakup er|e gi eleldrFzrej (uiFie u,ody i staia rzdahb*r wody) 36.mO,m 11.s22,5s

4270 Zakup uslug remontoqlh - bcz wykonania 10.@o,m

€m Zakup uslug pozodatlEh
$/ tym:
{odawa i morta2 urzqdei zabe2ti.rza}fych na sfact tl"dadiaoh lvody
-uslugi koparkcladorrarkq podc6 awdrii deci lvod@itgowei w tFirt
-wyDozvczenie aqreqalu (podczas zimot€i awaaii sieci energetycznei)

9.500,00 6.092,00

4430-

4390

optaty i sktadki zwiqaane z hrlcionowaniem qgra wody

-ofata za gospodarcze kot-zyganie ze Stodorvid€ craz Wa a dozfi lecttr*,Ztly -

3.854,95
-zakup ustug obejmr*$ch v.ykorE $e e|(spertlz i atE*z (bede v,ody- bez
wYkonania

9.5m,00 3.854,95

,|54) poOatet Vet (nat*zony od zapbconFh fd(hr ( w tym : e.E di eHfilrcznei) dla
Uzedu Skarboweqo rv CzFtochowie - do roriczenia)

r2.000,00 1 .315 ,57

3020
4280
4410
44AO
4700

Cozo*ate tczty zwiq?ane z ddarczanbm wody da r*Fd(ab6w
w tym:
- Srviadczenia dla praclwnik6w wyrikai{e z przepis6iY BHP - 84,mzl
- zakup [6lug z&owgtnych - b€z wyton.
4/czalt!, samochodo've i deleggcF slu2bo!'ve -4l0,2ozt
-odE*s na Zakladowy Fundlsz Swiadczei Scialntrl}.1.174,cd
-szkolenia dla pracownik6'rY - bez tl'tor|anla

3.6{n,00 410,29

Wvdetki meiatkowe t0-000,00
6060 laplanowano Srodki na zakup pomp na ujQcie wody (2szt-rezerwo.{ych)

)o realizrcii Y, | | -dm D6k@zu br.
10.000,m

1 l



Dzial 600 - Transport i - 1.365.261 -37 73%
Rqdz s Tr€66 Plan Wykonanie

60014 Drogipubliczne powiatowe ' t.265.118.(x) 0
35.881,00 0

8070 zaplanowano odsetk od kredfuJt6ry grnina zamierza zaciqgnqd na wsp6lnq
realizacie zadania inwestycyinego ze Starostwem Poliatowym w Czestochowie

35.841,00 0

1,Zi

Realizacla zadarl inwestycinyc*l na terenie naszei gminy - w fo.mie dotaqac€lowycn

dla Powiatu z Fzeznaczencm r€:
f) Pzebudowa drogi pGriator|ej rr tott s na odcit*u od m lFi€c do -DP 1013
S w m. Rudnik Mdy' w ramacfr Witolehiegp Plogrami pod naan:4 'Narodowy
program przebudory dflig lol@hyci 2()(Bz)11
/ dan 489.11g,od - do realizacii w ll{im p6l br. /
2) Kortynuac.ie iovvestycii realiovtanei w m- Strcza pn- Przebrloea po+qgzenia
pomiedzy DK-l a planowanq A-1 .pq.ze. p.zeb.do.re DP '|(F3 S S'kcza (konkurs
RPO)
/D{an 3,f0.1 t E.o{Ll - do realiaii w f lgim pol b.. I -

1.2n.237,OO 0

60016 Drogi publiczne gminne 100.14:!,u, 37.265,E1
i15.800.00 37.255,81

4210 Zakupiono matenaty do utrzymania dr6g gminnych;
( ty tym:, mieszanka 6talowa do ttle2qgego mprfliada &in w naxderzc*ri

2.8m,00 1 .176,30

4270 Zalop (dug remontoYvlph
ft)ie2acv remonl / naprawa ('od qrirxtei tysiec - Whna)

'r o.000,m 7.320,O0

4300 Zakup uslug pozostalych z przezn&zeflem na:
- zimowe utrzymanie dn5g -72.974,51d
rflycinka galezi i drzerw przydroznydr - 5. I 24,q}t

32.900,00 2E.769,51

44{?o @ na ube4ieczenie dr6g gminnych

t Do realizacii w ll{im F 'l b..)
1.100,00 0

ydatki majqtkowe 53.3/t3,00 0

60il @cji ze srodk6w wlasnych bud2etu
gminy zidanie inwestycyjne pn- . Przebudowa drogi doiazdowei do grunt6w rolnych
wm Rudnik Maha

,|a.605,0o 0

W kGziadl inwedycytnych w d ym dqgu pozostah za&nh innestfcine do
realizacji w latach nastepnych q.:
1) ,BudouE cialu d6zo {owerortego w Rtjddh! r/Hyrn ( w ZXXI- FZen*Zatrc na
aldualizacje mapy z6adnieei, foiefd htdovvy dulu f*5zo{derortego
Kwote - 44.072,50 zl
2)"Przebrdowa dr€ gmhnych od miqscov.qij tFaec (ul. Zirona ) do m.eisco!rccl
Vihoa (ul. Na<rrzeczm) w o.r*dte Stacza . Po. edone wdatti dyczQ: wytonania
mapy do cel6w proie*tol'vy.*1, oprarYanb p.q.{tu pzeb.dowy ul Nadz€caeJ'
opriowania dr.rdium wykorahto&j db fzehdoryy dod gm. tFlilc{YbE w
tacznei kwocie 63.440.00 zl.

0 0

6060 ZaDlanowano Saodh na;
- zakup wiaty przydankorvei w m. lcep@/€
(Do realizacii w ll 961. b{. w ramch Furd(F44qElqlgl-

4.738,00 0

Dzial 7OO mieszkaniowa ( plian -7 -5.1

s Treii Plan \A/ykonanie

7000s Go6,'rd€lil<a grunmi i nienrchotts6ciarni 7.700,00 5.193,20
7.700,00 5.193,20

4210 @ wymiany sanitariat6w w budynku
wielotunkcyinym (przed6zkole) oraz
oaliwo do iGarki w cdu rYykaszanb ottelicia przy hrdFku dotnu nauczycxela

1.0m,00 267,30

4260 @ r@zneonw m-.uondriu b.. 4.5m.00 3.1&,22

/AO0 Zakup ustug pozo$alych - o.fite2afie dac+ru Domu atzF,.,a 1.850,00 1.761,68

4430 @redia; rylt{im F{. b..- m pokycie
k6zto.r roriczenia oozewanb w D.N.

350,00 0

Z&latrc, ano- €i.(l,n z paze2iraczenbm na wynagrodzenie bezGobowe ( za
spirz*zanie proitff6w decfzii o ustaletiu tr nkow zab.tdowy qaz Foie*tlt'w

1 2



Dziaf 75G Adminastracja publiczna ( glan - 9Z/.17100 d, wykon. - 491 .9tf2'85' ti. 50'48% )
Vltlrdatki tego dlalu ddycz4 dziatalnosci samorzqdowej gminy, w tytn: pracy Uzqdu Gminy' Rady
Gminy i zdrudnienia pracownik6w na mbotach publicznych.

z na
Rozdz $ Tr? Plan Ulvkonanie

7501t Urzedy Wojew6dzkie 67.020,00 31.727,50
67-020,00 31.727,50

40t 0
40�40�41
't0
4120

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzei dla pracownik6w zalrudnionych do
prowadzenia spraw z zakresu; ewadencji ludno6ci - I etat, ewiJencia dzialalno6ci
gcpodarczeF 1/3 etatu

54.670,00

4210

4740
4750

Zalorp malerialo'v i t rypca2ania
w tym:
-wydatki zeczovre zwiqaane z qgadeh J*ileuszu 50 - l€* PozFia
malieiskiego oraz zakup druk6w- Prenomerata ,Biuletynu USC itp.
-zakup mat€riaii,w papbtt*:zytfi do ?rzgtu dtf(addlgo (Fpi:t)
- zakuo akc€soriolr ko|nDiiefowyrh (( setffalo., tusze)

2.'t00,@ 881,08

4m Zakup energii ( w tym: enerdi ehftycznei ,r,ody) 1.050,00 525,00

4300
4350
,am
4370

Zakup ugug
w tym:
- rrslug pozo6faryctr ( seIwb infdmdFzny, znetd P@lm)F'l.€,7521
do€iepu do sieci ldernei -'l07,8021
- us,lug telekomunikacyjnychtelefofli korn6{koYei €76,76
- uslug tdekomurflGcyinych telefoni staciqEmei{8l,5,|

6.,130,00 3.135,62

3020
42ffi
4410
4440
47co

Pozodale l(6zty
w rym:
- iwiadczenia dla prac,ownikovr v|ydka,ege z przepis6w BHP - 56,002l
- zakup uslw zdrcyvotnFh - bez wykor.
- delegacje stu2borv€ -268, I }|
-odfis na Zatfddowy Fundlsz Swiadczeti Sdi.inlc|} 785,88d
-sd(olenia da Facowr*k6,w - bez *yko.tanh

2.770,O0 | . t '10 ,01

@ 17.449,50 zl ) pokt^o s.od€mi sl€kiego Urz€du wq. w Katowicach v\t ramach

dotacii cdowei m zadania decone.
7Em2 Rada gminy 63.000,00 32.144,,99

63.000,00 32.1i1,4,99

3030 RriZne wyaatXi na rzecz os6b fizycznych- diety dla Peewodniczqcego Rady Gminy
oraz czlonk6w Rady i Komisi za ldzial w pciedzeni&h i konbolach

61.500,00 31.800,00

4210
.141O
474o
47fi

Pozodafe wydatki t b2@ - zaCanoYfdlo z przeaeze.tiem na ob6lqQ
Rady Gminy
w tym:
-wydatk zeczorYe
-podr62e sluzborYe to-aioiYe
-zakup mate.iaft'w pattqr|bzldl do sFzetu dukarddego (papaer)
- zakuD alc€soritw komDderorycfi (( vrerffio{, tt6ze)

Kornbia |.5{n,00 v4,99

75m3 Urzedy gmin 730.352,00 361.767,24
69,a.910,00 361.f 67 ,21

4010
44
4110
4120

@d pracormkd,w samo.zqdovvych 574.1m,00 293.575,99

4210 Zakup materialolv i nyp6a:eir.
w tym:
- materid biurowe, d.uki aaz p.enumerata czcopisn i Fditiacii urzedowych'
6rodki czystcici. ooal. toIa do faru. ib.

73.372,W 14.VtJ,Z3

4740
475n

Pozodale wydatki rzeczo$e;
w tyrn:
-zakup mate.ialiiw papiernieFh do sFzetu druka.sldego (paPi6) SO4'47
- zakuD akce6o.idv, kofiiodero{'rc*t (( ytertvtator. tusze) -9.m2,S21

12.538,00 9.607,4{)

42ffi zakrp energii ( w tyft enerd efellbycznei ,wody) 5.300,00 3 .174 ,14

4430
R6ane oplaty i sldadh
-(oo+atv skarbowe. ube4teczetie ri.nft )

4.(m,00 3.9,16,,1O

4270

,1300

Zakup uslug

: zikup ustr.rg remontowych (konsgYracia i remor l(s€tol(ofiarki nap.awa cstrali
telefonbznej! 1.019,76
- usluq 9ozo6taidr ( s€{wis intonnatFzlty, znadd 9@tore}t8.6"r82621

38.700,00 19.698,02

I J



4350
21360
€70

Us&tgi teld(omurikacyine
w tym:
4odapu do sied lrte.n€t -215,6I}2l
- uslugi telekomunikacyiE telefonf komd,rtos€i -1.471,&!id
- usluoi telekommikacviE telefoni *imamei '1.6-t,U

6.900,00 2.745,23

3020
12g!
470

{700

pozostate tczty zwiezane z tunkcionowaniem UrzQdu Gminy - Sriadczone na zecz
Dracowtiko\t

- s';adczenia dla praclwrfk'tw wyrikai+e z przepts6'w BHP - 616,0(Ll
- zakro uslug zdorolnYch - bez w'ton.
- d€l€|-F sluiborre - 7. 1 5O,3S
-odpiJ na zakhdowy Fundusz Swiadczefi Socialnych- 7.858'8021
-szkolenia dla pracownik6w - 1 .521.602l

30.000,@ 17.146'79

Wydatki maj4tkowe 35.442,0O 0

6050 Realizacja zadania' E - Powaat ".

Zaplanowano 6.odkiiako udzial gminy w ko6dach tego przedtietYziecia'
fiderem i€st S'taro6{wo PowiatovG w Czdocho\ri

K6rego
21275,W

6050 nealaia zaaar*a' E - negion'.
Zaplanorano godki iako udziat gtriny w kczHt tego przedsig.rziecia'
lderem ied Mido Cze$odro!*?

Kofego
t4 t67,m

7AOCE Pozostata?mtatnog6
t!"Jalt lki "tt"rt-

114.100.00 60.303,12
I'l il.100,00 60.303,12

4010
&4
4110
41m

@ p.acownik6w zatrudnionych na
rototitr puottzryctr (wynagrodzenie podega t€tundacii do wysokqi'i ktt/d
obe6lonych w zawatq/ch urpwadl)

103.750,00 9.213,79

3020
4210
4280
4440

PozoJate wyda*l trie:qge zwaitaatF z z*udfe{iem b.ztobotl}ttl

- Swiadczenia dla pr&ownik6tv wytikaFpe z przepis{t'w BHP - 328,46
-Zakup materialow i wyposaZenaa - bez qkonan€
- zakup u€lug zdtololnlth - 2(D,oel
-odlis na zakladorvy FmdEz swh&zeri soqahYctt- 3 17627d

6.1m,00 3.7U,73

43m Fow ot-az udleszczenle

ich w schronisku)

3.750,00 2.384,60

,1430
R6Cne optaty i sktadki
{ sldadka czlonkov6ta za 2()'l&.na qE? q!?4E-6g?!!L

500,00 0

Dziat 751 - UrzQdy naczelnych organ6w vrHzy paistvsouei, kontroli i ochrony prawa oraz

sqdownictwa ( pian - +.Z1O,OO zt wykonanie - 2.tf65'3E zl g.5E'56 %)'
WyOatt<i tego'dziatu slanowiq wynagrodzenie bezosoborve wraz z pochodnymi od wynagrodzef z

tytutu' p.rJO."nia i apualizaqi s*a,iego releSru spisu wyborc6w - 461,OOzl, oraz wydatki ,".,1,azane z
przepr6waOzeniem wyborctf, piezyOenta nzeczypospoliej Pobkiei.- 2.231,36,zl..yy1ykazane wydatki

Wvdatki teqo rozdratu danowiq wynagrodze*t bezcobo| 'e wraz z p@hodnymi od

*v'nig,od.e"'i t tytutu, poraazei*r i anuaiza;i stalego .ei€stu spi;! rvyborcttn

VWbory Rzeczypospolilei

fzycznyctr- diety dla czlonk6w obwodowej

wyrEgodzetF bezoGobffi i ddadd od ri$ nalilzane (od r'ni*' 'ecer*e
pracorxnik'ta, zatnj&iony{fi do obct4i infdmatyaznei tr!&or6w)

w tym:
-wydath rzeczo$e-298, | '{d
-zakup energii - bez wlr(on.
-zakup ustrg poz&lYcft -247,2&l
optaty z tytifir zatupti uslug telelonunikacyinlch tel'eforii stacionamg- b€z wykon
-podr62e sluzbotye kaiotG-2()9,38,
-lakuo materialrlw pafiericzytlt do spt-zQnr d*a.ddego (Ft*t>l 1'mzl
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Dzial 7g Bezpieczef stwo puHiczne ochrooa przeciwpoierowa plan - 155.9E6,00 zl,
- 139.139.76 zL ti. Eg.Al*

Rozdz TreSC Plan Wvkonanie
7&n1 Komendy wojew6dzkie Policji tt.000,00 4.000,00

' . 4 ' i ' ra l ;  f  r - ,  , i1.000,00 ,a.000,00

3000 Pzekazano dotacje celowq - jako wplate jednostki na fundusz celowy Komendy
Woiew6dzkiej Policji - z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Policii
w Poczesnei

4.000,00 4.000,00

7Ul2 Ochotnicze straie poiarne 30.000.00 19.092,57
30.000.00 19.092.57

41 10
4170

urnowv-zlecenia oraz sKadki od nich naliqane - dla kiero\,rc6w jednostek OSP 4.705,00 2.32,97

421O wvdatki rzeczowe (Daltuvo. umund.roranie. rveze p.poa lp. ) 13.m0,00 9.440.60

4270
4300

Zakup uslug
w tym:
-zakup uslug remorddvyctt (refitor st-a,'ay OSP tFi€c -2,ffi,2o
-zakup uslug pozodahrcfi (naFatYa urzqdzer*t raditncgo, BaFawa
hamulcow€qo..) - 3.212.8o d

uldadl

9.845,00 5.909,00

44'�10
,1430

Pozodate kGzy uFzynania Hl i€rlrtostek OSP
w rym:
-podr62e duZbory€ l(raFtre bez wykon.
{o2ne oo+aw i sfadh (ubez]*:czeria sfa2ak'iry, s.|tt@lEdort b(*l4pD-)

2.,150,00 1.360,00

75421 Zatzqdzanie kryzysowe 726,00 726,00
726 726,00

4210 Zapfanowano *odki $i6ne na zara4lzall.i,e kBsvJe-lderowanie akc.iQ
rzec|wDowodzirva

726,@ 726,00

75478 Usuwanb skutl6w klqsk iyutiolowych {11.750,00 111.752,19
 1.760.00 111.752.19

4210 Wydatki eeczowe - zwiezane z akci4 pzeciwpowodziowq

#liuto -1.597,6>l
-motopompa pltwaiqpa - 3.,1$,glzl
-we2e ssawne i tloczne , hietto. - 3-519,O&l

8.615,55 8.615,55

43n Pozostale uslugi- Uslrlgi zwiqaane z usr.twadem skUkdtY poirodzi:
{rslrrgi koparko - hdowalkl w m. Lyliec, Whna i St{cza - 1 0.'l92,o0d
-w]rwdz nieczFtaii plynnFh z FzePofipowtli na czFzczalrie _ 2.849'm,
- odmulanie i udra2nianie rct ptv w m. loepaczta - 12-alO,(xts,
-odtworzenie royu odlrradniaiqg€gp i trzepudow - m. SldEza I 9.764,u1d
-przekopanie dodatkowego rowu , tio2enie rur w m. Slarcrd -2O.7tlO,Od
- wykonanie odwodnieoia zalany.*l budynkd'w i pcesi - 27.901'gzt
-wvkonanie rowu odradriai€o b.dynh w m- StdEza - 8.5'lo.q)zl -

't 03.'1 44,45 ' t  03.136,64

6d'oeg9r4 l<4!q4934'

Dzial 756 - Dochody od os6b prawnych, od os6b ltzycznych i od innych !9q!9sk
nieposiadajqcych osoitowo5ci prawnei oraz wy<latki zviezane z ach pobotem ( plan - 20.000.- zf'

-1 61 51.17
Rozdz s Treit Plan Wykonanie

76U7 Fob6 Fdatk6lt, opfat i niDodafiqivych nabino5d btdrdow! 20.000.00 10.893.61
20.000,00 10.893,61

4100 Wpagrodzenia agencyjno +rowizyjne dla inkasenl6w podatkowych
(oodatek od ni€nrchomq6ci, tolny i le's|ly)

14.m0,00 7.1E5,00

4210
43)O
4740

Fozodate kGdy oHlgi i r@hzeda po(H(6u (znard p@doue i dt*t' ot**a
serwlsowa, ophty za anoty fstti poleco.qFh, fcdy ko.tF.r*:ze

6.000.00 3.708,61

Dzial 758 - R6ine rozliczenia - plan t0.920,1X1 zl - budzetowa uchwalona na
do

wydatki z Dzialu 801 - oswiata i wychowanie otaz dzialu - 854- Edukacyina opieka
rvychowawcza, kt6re byly realizowane przez jednostki oswiatowe zoslanq om6wione w zalqcznikach
dotyczacych dziatalnosci os,lviatorvej.
tlaiomiisl w zakresie realizowanym przez U12q6 Gminy w Slarczy zostaly om6wione ponizej.
\ ^datki dziatu 801 dotyczq 916 nie realizaqi dw6ch projekt6w:
1)"Lepsze jutro.. , plan 118.99,0021wykon. 58.774,94 tj. 44,00%

Reze]wa

Rezerwy i celowe
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2)"Lepszy Start, dan 57.255,0021. wykon. 33.933,53 q. 59,37%
oraz

wydatk6w biezAcych zaplanowanych w kwocie 14.640,0021 na wykonanie odwodnienia obiektu - sali
sportowej w Starczy, a tak2e wydatk6w maj4konrych w kwocie 10.fiD,0021 na ,TermomodemizacjQ
budynku Szkoly Podstawowej w Starczy"

W zakresie wydatk6w biezqcych dziafu 854 Edukacyina ofieka wycftowawcza zostaly zaplanowane
Srodki na stypendia szkolne dla uczni6,tv. Srodki na ten celgmine otzymuje od Wojewody Slqskiego.

Poniesione w tvm zakresie slanorYia : 101.73i5.17?.1
Rozdz \ Tre66 Plan Wykonanie

80101 Szkoty podstawowe 10.000,00 8.967.00
wydatw majatkowe t0-000,00 8.967,00

Kontynuowane j€t zadanie intY€fycyile .T€rmomodetriz&ia budynku Szkot)
Poddarowei w ga.czf
Zdanowane S.odh qrtano na oF&owata Shtdum wyl(onaflei.

Pienysze wydath na pzygqto.ranie dokumentrcii tectniztei z6taly
poniesione w 2007 rol(U w lQocie I O.86ll,m zt Gi.; akt€liz{ia mapy zca<hizei -
8t1,oo Z, op.acov{anie p.qe[u go6poda*i deplEi bsdyr*u 10,000.00

w 2oG roku wydatkoydno 8-go,fi)d za w)'konanie ptoiektu m remo'
ir}dalacii eleKnczEi - rrcs|et-tt€t.

10.000,00 s.967,00

&t1e6 Pozostala dzialalnose 133.59./r,00 5E.774.94
\'y',!i!atki tJ?zi)t.. 133.59i1,00 64.771,94

411&9
412&9
417&9

Wynagrodzenia i pochodne od wynagtodzei oe6b zarzldzaiqpych p.oieKem
oraz wynagro<tsenia narEyde|i Fwadzapyctt zaisja: .Przytoda wd(ol ciettie"'
Zar-riafuii de z mdem#a', -w.Em i r@utiem', .E|o|( tnbdego in4ll|!!?'

54.362,00 42.4€�z6

421&9
424&9
474&9
4754-9

Zat<up niezbqOnyct pomocy nauko.vycfi i ffiKlcztych da nauczFieli i dla
uczniriw (podreca&6'w, slowildiY, paansz-,) 6az .naterialdiY bturotYych' tuszy'
patter6w, dtugottaei\Y.. -

19.217,00 9.727,94

430&9 Pozodale udugi :Prorvadzedle zaigi z i(ry*a dEi.ltdd:gp F-zez frme zc l|Qt-4|.t
-LEARNING SYSTEMS POtJ\Ntt z Wdsav|y

45.375,00 6.565,00

ll3m Zakup uslug pozosfarych - do realizacji w ll- dm pd . b{. 14640,00

utu

8Ul6

PJzedszkola 57.255,00 33.993.53
; l t i l i l t k t  t i  te / -a ta 57.255,00 33.993,63

41 '! &9
4128-9
4178-9

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzei cF,6b zatz4dzaiqpych projeKem -
oraz wynagro@enia narczycieli ProwddzqgFh zaigia z przedszkolakami (zaiQc,€

ogdno.ozytojowe, zaj$ia .yln*ae, zaiFr.t z logopedq)

19.970,00 13 .936 ,17

421&9
424&9
474&9
4754-C

Zafup niezUeOnyc*r pom@y naokwych i dydahlcztfDh da nat'Ezt'cbl i da
uczni&v (podrecaik6w, ptalFz. giet ) ol-az rdedaStx iitowFh' ' Flxxu'
bedek, dtugods6w. . .

7.9(X,m 5.879,57

430&9 Pozostal'e (rslngi :Proradze.ie zai(a z jgyka angi{dd*ge przez finne zewnetrznq
-LEARNING SYSTEMS POLANy z Waszawy

29.381,m 14.177,79

iu o dane zalvade $e rr*Flach o dofinansotvanie i pr4rzef,�zone

i oAii poo S"ro17lqO riVqewOOAwa StCtieio. ffiy6qahce ste foceOq podf*sanh uft5,w o dofinansotYanie przyczynily sie dc

ip":iii!ii" ,""ri.*iiproi"iio'r. *"r €,,;t6i1 z aia.l titczeii "*a neg;ty ny rrptlw na realizacie finansowe obu projeK6w

dgranizono sie d6 ivyiatk6ry mib€r&ig niztqdttcli - tor*ecaft. w oFciu o 5.od( rt{asne bud2etu. gminy W cel(

zrEalizowania pilnych iataes6w proFnOn (eoOde : harmonograma.ri) rYyg.lltiono do Urz'du Marszalko\'rskiego z pro5b4 (

dokonanie koniecznvch zmian.
ffi 3.623,00

3r4c Stypendia dla uczti6w - do realizact ll<im F l b.. Gok sr(olny 2o1 O20t 1 ) 3.6'23,m

Razem 2O1.172,ln 101.735,47

na zakup sprz?tu USG do Zdrowia v/ Starczy - do
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4210 Zaplanoryano wydatki rz€czoy€ w ratnac*t dzialania G.nh.Ei Komisi RozttiQzyrania
Problen6rv Af(ohobirfh. (&i*.ia FlnaadyEa|e)

soo,00

E61U Przeciwdziatan-re alkoholizmowi 84.'100.00 12.182.t0
8ir./O0,00 't2.182,30

3030 diety za udzial w posiedzeniach Gm. Komisji Rozwiq3ywania Problem6w
Al(oholo{vrEh

2.'t@,00 850,00

4210 wydatki rz€czorve ( np. : nagtody i p.bary da &bci a .r&bl w zaliodach
wedkarskrch. tumieiu D o noinei.

23.600,@ 10.212,m

.A(n
4410
4170

-zakup ustug pozodalych ( Fofi|o*l gmiry na .zecz &iafan prz€ciwalkotFldvyctF
p.ogram profilaldyczny Zachowaj fzetwy umysf,
-lmowv zecenia (wdanb orir|. ps}chob(tizuch)

6.650,00 1.025,10

3 1 1 0
4750

Pozo€bfe ryydatti ttreieg. diSadrE z (ffiE6ch G|n. Kctati Rrrigttan€
Problem6vi Alkoholowrch

2G50,00 95,m

4170
4210
4260
4280

Pozostale wydatki bierege, w tym: qdatti rzeczo$e oraz rttnagrodzeda atiqaaft
z realizacjq notiego zadanaa .Czas wolny in&z{ +ofegaiqg€go m utlrcrzeniu
Swietlicy gminnej dla died i mHzk2y.
/Do realizacii w ll{im e6l, b.. z dziakrn s.oddr . Woie'odv ShFld.igo- 3o.dn--zy

50.(m,00

E6r95 Pozostala dzialalnoSc 59,00 0
WvrJatY-t  i l i l tMr: , i9,00 0
,t300 Zaplanowano Srodki ( K6re pozostaly b€z realizacii) na pokycie kca6w

ariqzany€h z wydaf,anixn i przelGzyrranitn @i !'zfzw8a Graoy (e,tzip
pr z'rafrpe prfio do korzfEtarg z" arvia(Ecri ofilki zdqtdnd lktansdranFrt
ze Srodkovr publicztlt'ch

59,m 0

Dzial goGcospodarka komunalna i ochrona atodowista - ( plan - 299.7t15,00 zl, wykon.
161.1/t6,9721) tj. 53,76%
Na dziatu

Rozdz I te6c Plan \,A^/konanie
90o,1 cospodarka Sciekowa i ochrona w6d 180.200.00 97.879.63

r80.200.00 07.879,63

4010
44
4 1 1 0
41m

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzei pracownika
zatrudnionego do obslugi gminnej oczyszczalni Sciek6w i pr2epompowni
oraz zbierania i roalbzania opbt.

Sciek6w
,|6.450,m 17 570,47

4210 Zakup matedalow i r.rtpca2enia
w tym: materialy do pruepornpowri i Gzyszczaki Sdt(6u m.in. sterwr*, ol€i
naoedowv. lozlska.

'r 8.000,00 15.759,76

42€o Zakup energia ( w tym: er€rg{ elekb E2.500,m 4a.130,63

4270
,$m

Zalqlp usaug
w rym;
-zakup u$rg remor owyrh (naFawa i modenia*t st€totl*€
- uslug pozodatFh (FatEpo.t, wft6z o@6w - sas-dlc( fzeghd ga6.rb)

1t.000,00 9.,1€9,28

,1430
R{i|2ne optaty i sldadk
-(oo+atv ska.bot,ve. oDtata za q@odarcae ktrzlstatie ze Saodowbl€)

3.6{x},00 1.33't,23

4i'90 Zakup uslug ob€jmujqgFh vrykonanie elGpertyz, analiz i orttti 2.0@,00 0

4530 Podate* od tow.row i ustug (VAD - do rceIcz€r*t z Wa a a.i*i 't2.700,m 3 89S,56
3020
4280
4440
47co

Pozostale wydatki tieZTe;
-ek'viwaler{ za odzie2, zakup udr8 zdoivotnt'ch, sd(oler*a Feownikdry, podo2e
sluzbowe |cajorrc, odfris m ft'|d.lsz Sryiadczeti socFhyctl

3.550,00 1.71E,70

gxn2 Gospodarka odpadami 14.*r5,00 7.168,27
I'1.6,46,(x! f J�6a,27

,130O Usbgi pozostal,e -seleKywna zbi6rka odpad6w komunalnych (REN, REMONDIS) 14.545,m 7.&,27

90016 Oswietlenie ulic, plac6w i d169 104.000,00 55.339,44
'.t r'!.1tl..i bi(zd .. 10i0.00o.00 55.339,i|it

4260 zalGp energii elekbycznei 86.000,m 46 823,84

4.210
,l3X)

zalstp usf€ pozo6taFr d'az irdedaltry i xrypcai€nia- Swiadczenie ust€,
o6wieabnia rdebc o.trtcanrch oraz d.6o rla tere.ie oninv

18.m0,00 8.515,60

9tto96 Pozostala dziafalno6e 1.000.00 1.000,00
1.000,00 1.000,00

4210 Zakup materialow i wyposa2enia (zakup zylki tnEcej, paliwa do kosiarek) 500,00 259,63
,1300 Zakup uslug pozostalych 500.00 200.00



Dzifil g21- Kultrra i ochrona dziedziclwa natodowego (plan - 76.86/t,00 zl, wykon - 34.678,00 21.

tj. /15,10 %. )
dziatu

Tre Plan Wykonanie

9i21o�5 Foloffi zaoania w zatesie tutturY 10.800,00 6./180,00
t0.8tt0,q, 6i80,00

4170 vryn'agrodzenia umowa-zlecenie za prowadzenie dzieciQcego zespolu
folldo.y€tycznego -starczanie'

10.800,m 6.440,00

9214l9 Domv i oslodka kultury 14.824,00 2.848,00
. : l  ld  a l  k I  t te!1c ' : 11.8i21,8 2.8/|a,00

4210 z;kuD materiat6w ' wyposa2enia-W ramach Funduszu soleckiego zaplanowano
5roaii na wyposa:enie swkllicy wiqshej w Rufiiku Matym (zakupiono dd do
blarda i rr$orzYld)

14.824,n 2.8,18,00

gi2ttE Biblioteki 33.800,00 25.350.00

Wvda{kt . . } ,az, t i ,a 3:1.800,m 25-350,00

2M Ootacta podmiotowa dla semorzldowej instytuqi kultury- biblioteki gminnej w
Stdczv

33.800,@ 25.350,00

92195 rozosrara ozrantnoss 17./f60,00 0
7.431,00 0

42tO ZaDlanowano 6rodkr na zakup material'6w i wyposazenia w ramach poszczeg6lnych

furduszy soleckith:
-Furd(lsz solecki t(e94zka - p|a 2.831 - na zakl.p kdd b.ukorei)
F',ryl,E ciila:ti Wlasna-dan 2 €In (x)d I|a zal(rD kogado

5.631,00 0

4170
4210
43m

@i wyF6a2eria or-az Fowla&enie i
przygotowanie attlgFz€ GntuFg|o Ko*a Gqodyd W'EiJdtt
zakuD usluq pozodairch (przew6z na do2ynh powiatose)-

t.800,00 0

Wydatki majatkowe 10.029,00 0

6050 Wydatki mal4tkowe zaplanowano w ramach poszczeg6lnych tunduszy soteckach;
Fundusz solecli whna- m rozbudosg deisca rekreacyFego
Do rc*za v Nl br.

10.029,m 0

Dziat 926 - Kultura tiryczna i sport - ( plan - 73.450,00 zf, wykonanie - 12.535,88 d, tj. 17 ,O7o/o I
Na dlalu

Rozdz TreSC Plan Wvkonanie

9i2601 Obiekty sportowe 41./150,00
ryydatki majalhow.

zt1./60,1X)

6050 Zaplanowano Srodki na rozpoczecie zadania inwestycyinego -Budowa szkolnego
bdska sportowego w Starczy

8.600,00 0

6050 Zotanowam sroO*i m oglo&etie f€terx! pod plac zabqw tt raflEch Furduszu
solcddego niei!.otito&t LFiec

't2.68,m 0

d)50 Zaptanffanonh na ogodzenie bdd€ spod.irego przy d. spodowei w starczy
w ra |ach Fl.r|d.|sal sobcttqp stacza

n.79z@ 0

wtg6 Pozostala dzialalnose 32.000.00 12.535.EE
'tivt!ttkr b.Pr,r.. 32.m0,00 r2.5:t5,88

4170 wymgrodzenia bezo€obode - ( wynagrodzenie tenefa i gGpodarza oraz
deleoaqe sedziotrskie ..)

16.200,00 7.99E,21

4210 @dk6rY, ttawa i nawdz na kisko
sDortorve. laki€r. dh. Srodd czYEtc{.i ) -

2.400,00 888,97

,AOO Zakup uslug pozo6t#r (fzerv6z zdwotrdri m t!q9.9!E9l9g!!e
'r 0.4)o,00 3.64t|,70

4430 nciane optaty i stCaAfi (ophty sfartoYve, ubezpieczenie zawodnik69 3.000,00 0

Dodatkowo na dzialalnos6 sportowq klubu zoslaly wydane 6rodki z Gminnej Komisji
Roz,viqzywania prootemarv Akoho|of]rcfi w |sirrb 7.457.- d. gl6\trnie na zakup odziezy, obuwia i

spzetu sPonowego.' ' 
Na koniec-l-szego p6hocza gmina wykazytYah qczne zobolYi+ania w kwocie 43 337,0421'

Z tej kwoty najwigksz! bozycjq stanotYiE 2 iotuttqanre. za rrrottadzutie iezyka angielskiego pzez FirmQ
LEAi?NfNd G1:.O{B.-A- r.i d;tyczq reatizacii proteKu ,Lepszy start , i ,Lepsze jutro". Taka sytuaga zostata
soowodowani oczekiwaniern ria siodki z urigau Uarsza*orvskiego, poniewaz zadanie realizolvane bylo tylko

na poziomie minimum ze Srodk6w t/Ylasnych budzetu gniny. - .
Natomiast wykazane nale:nosci sanolvily l(iYotg 303.64n,1121, w tym zaleglosci 51 684'9321

Nale2no6ci wynikaj4 z dokonanlch przypis6w na podsrawie: declzii podatkowych, dekhraqi podatkowych, faktur

i sprcwozdah z uzgd6w skarbowych.
ZalegloSci wykazaie za l-sze p6lrocze b.r. sq na podobnyYn pozioc*e iak w tym samym okresie roku ubiegiego,

leOnik w wyniku zastosowanei egzekucii z l$voty 51.396,8621 spadt na koniec roku bud2etowego do Kwoty
42.856,1821.
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Stwierdzone

Wytwarzanie i zaopat4/wanie w energie elektrycznq,

Dochody z najmu i dzjerzsvi'! sk?adnik6w maj4kowych-

Dochody od os6b prawnych, od os6b frzycznych i
od innych jednostek nb poshdajqcAch osobowosci

podalek od dziatalnosci gospodarczej os6b fizycznych,

wplywy z podatku rolnego, @atiu
czynnosci cfnihopfarilych, @ad(6tfl i opfat lokalnych

spadk6vy i d,ar@yizn, podatftu od czynnosci cywilno-
prawnych oraz po(Hl(dAr a opH lolalnych od os6b

Zachodzi wiec realna pzeslanka, iz podobnie bedzie w roku bia-,t yrn.

Jak wynika z pot{yzszq tabeli naiwieksze zalegtosci dotyczq podatk6w, w tym podatku od nieruchomosci
od os6b fizycznych( 1 5. 753, 1 ) oraz podku od 6rodk6v, Fansporto\ Vcn (13.907,0021 ) idochoddrv z najmu i
dzieriawy sktadnik6w majqtkowych - czynsz:6w dzierZawnycfi ( 6.535,8221 ).
W tej grupie zaleg{osci najwieksze sq b,y. ,slare zabgb<,ci', gdzie iciqgdnose jest utrudniona z powodu
likwidacji dziatalnosci gospodarczej lub nieureguldvanych praw ulasno6ci.

Na tym zakonczono realizaqe wydatk6vy tteiqcycfi i inryestycyjnych bud2etu gminy.
Realizacia wszystkich wydatk6w wynosi /$,08% icfr danu i uksztaltowah sig na nieco ni2szym
poziomie, niz realizacja docfiodfi,v, K6rycfi wsketnik wynosi 49,7E96 planu .

Vwdatki tie2qce posiadajq iednaK wy2szy wska2nik wykonania (53,31%), a na .iego
uksztaftowanie majq wplyw wydatki Fdnosilek oswiatorvych. W l-szyrn p6lroczu br. wyptacono
dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) oraz jednorazowy dodatek wyr6wnawczy do
wynagrodzeri za 2009 rok.
Slabiej zrealizowane dochody, a wigksze vvydatki tie2qge mialy uplyw na ni2sze wydatki inwestycyjne
( 20,15o/o,) Z pzyj€tych za|o'zeh i temin6w zawariyctr w umowach na wykonanie zadai
inwestycyjnych wynika, i2 ich yurosl nastqfDi i w ll{im p6lroczu br. Wgksze wykonanie wydalk6w
inwestycyjnych bedzie mo2liwe twvfl.iP'z z cflwilq cnrzymarlia danowanego kredytu w wysokosd
700.000.-zl, oraz pozyskania planowanycfi srcdkolf, zewnetznych (po rozliczeniu zadaf
inwestycyjnych)

Na tej podstawie mo2na styrierdzid, iZ rcalizaciq hdzetu, w tym: zadari inwestycyjnych,
pftebiega bez wiekszych pmblem6w i nie jesil zagrozona.



INFORMACJA

z wykorzystania planu wydatk6w bud2etowych jednostki bud2etowej-

Gminnego O6rodka Pomocy Spolecznej w Starczy

za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2010r.

Dzial -852- Pomoc Spoleczna

W Gminnym O6rodku Pomocy Spolecznej w Starczy na 2010 rok zaplanowano wydatki

og6lem w kwocie 792,446,O0 zl, w tym z dotacji od Wojewody Slqskiego 574,434,0O21,

Na dziei 30 czerwca wydatki zamknQly siq kwotq 394,175,582t (49,74o/o planu), w tym

z dotacji 343.5LO,3421 ( 50,93olo planu). Od Wojewody otzymano 5rodki w kwocie

354.0I7,002l".

Rozdzial a52L2- Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

spolecznego.

-Plan wydatk6w og6lem:
-Wykonanie wydatk6w ogo.lem :

w tym:
- Plan z dotacji

Wykonanie

Srodki otrzymane od Wojewody Sl.

- Plan ze Srodkow gminy

-. Wykonanie

596,102,OO zl,

303,567,09 zl. (50,920lo planu),

576.500,00 zl.

292.846,66 zl. (50,80%)

300.000,00 zl.

19.602,00 zl.

10.7 20,43 zl. (54,690/o)

Wydatki tego dzialu realizowane sE ze Srodk6w wlasnych bud2etu gminy oraz z dotacji

celowej otrzymanej od Wojewody, kt6ry przekazuje gminie 5rodkl na wyplatQ 5wiadczeri

rodzinnych, funduszu alirnentacyjnego, op,lacenie skladek na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe oraz 3o/o od wyplaconych 5wiadczeri na ich obslugQ.



Struktura poniesionych wydatk6w bie2qcych za pierwsze pdlrocze tego roku pzedstawia

Donizsza tabela.

Nazwa wydatku

Swiadczenia rodzinne

i fundusz alimentacyjny

Wydatki z dotacji
Wojewody

281.196,87 zl,

Wydatki z budietu
gminy

Razem

281.796,87 zl,

emeMalno-

rentowa od 6wiadczeri

pielQgnacyjnych

wynagrodzenia

i n.i.h^.lno .'rl

wynagrodzeri - l osoba

3.714,06 zl 3.114,06 zl

8.039,072l 7.463,982l. 15.503,05 zl,

zakup energii 487,5I zl, 487,51 zl,
zakup pozostalych uslug:

znaczkow pocztowych,

serwisu aplikacyjnego do

obslugi programu

Swiadczen rodzinnych i

funduszu alimentacyjngo

zakup druk6w

84,16 t.251,72 1.335,88 zl,

23,4221 23,4221
zakup materialow

papierniczych do

drukarek i programu

aplikacyjnego slu2qcego

do generowania danych

na potzeby urzgdu

etAh/<h/ .7nan^

324,002l. 324.0021

oplaty za

telefoniczne

rozmowy 252,5021 252,5021,

Kra]owe

slu2bowe

delegacje 295,922t 295,92 zl

szkolenia pracownikow 190,0021 190,00 zl,
wydatki osobowe nie

zaliczane do

wynagrodze6 (herbata,

mydlo i reczniki za

pierwsze p6lrocze br)

58,0021 58,0021,

odpisy na fund.

Swiadczeh socjalnych-

l osoba

4I2,502l 373,3821 7B5,BB zl.

Razem: 292.846,6621 IO.72O,43zl 3O3.567,O921



Na wyplatQ Swiadczeh spolecznych pneznaczono kwotq 284.310,9321, natomiast na lch

obslugq kwotq 79.256,7621.I tak na:
- zasilki rodzinne: 106.005,0021 ( 1262 5wiadczei),

dodatki do zasilkow rodzinnych: 59.150,1721 (454 5wiadcze6),

Swiadczenia opiekuricze: 64.528,8O2l ( 367 6wiadcze6),
jednorazowa zapomoga z fftulu urodzenia dziecka: 22.000,00 zl ( 22 swiadczef);

- Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego i 29.572,90,00 zl ( 84 Swiadcze6)
- skladka emerytalno-rentowa za 3 podopiecznych pobierajqcych 5wiadczenia

pielqgnacyjne: 3.LI4,062l" ( 23 6wiadczei),
- obsluga 6wiadczeri rodzinnych: t8.37O,77 (3o/o)

obs+uga funduszu alimentacyjnego (3% wyplaconego funduszu): 885,39 zl.

Rozdzial 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby
pobierajece niekt6re Swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re Swiadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integradi

spolecznej,

Plan wydatk6w og6lem 2,10O,O0 zl

- Wykonanie wydatk6w og6lem 589,58 zl (28,080/o)

w tym:
- Plan z dotacj i  2.100,00 zl

Wykonanie 589,6821 (28,08o/o)

Srodki otrzymane od Wojewody Sl. 600,0021

W ramach tego zadania zaplacono skladkq w wysoko6ci 589,6821. na ubezpieczenie

zdrowotne 3 os6b pobierajqcych zasilki stale (18 5wiadczei). Jest to bie2qce zadanie

wlasne, na ktore gmina otrzymuje dotacjq (plan 1.500,002.1).

W tym rozdziale zaplanowano rownie2 z dotacji 500,0021 na oplacenie sk.ladek zdrowotnych

za osoby pobierajEce niekt6re 5wiadczenia z pomocy spolecznej i niekt6re 6wiadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczEce w zajqciach w centrum integracji spolecznej. Nie mniej
jednak, nie ma zapotrzebowania na takie 6wiadczenia.

Rozdzial 45214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

-Plan og6lem og6lem: L2.7OO,OOzi,
-Wykonaniewydatkowog6lem: 4,O4L,OOzl. (31,82oloplanu),



w tyml
- Plan z dotacji 6.200,0021.

Wykonanie 2.676,0021. (43,160/o)

- Srodki otrzymane od Wojewody Sl. 4.277,0021.

- Plan ze Srodk6w gminy 6.500,002t.

Wykonanie 1 .365,002t .(21o/o)

Poniesione wydatki dotyczq nastQpujEcych zasilkdw :
- zasilk6w okresowych w kwocie 2.676,0021, wyplaconych z dotacji celowej od

Wojewody (B Swiadczeh),

zasilk6w celowych w kwocie 775,002t, wyplaconych ze 5rodk6w wlasnych

( 3 Swiadczenia),

zasilk6w specjalnych celowych w kwocie 650,0021, wyplaconych ze 5rodk6w wlasnych

(2 5wiadczenia).

Rozdzial 85215

- Plan wydatkow og6lem: 13.300,0021,
- Wykonanie wydatk6w og6lem: 6,552,0021. (49,26Vo),

w tym:
- Plan z dotacji 13.300,0021

- Wykonanie 6.552,0021. (49,26ok)
- Srodki otrzymane od Wojewody Sl. 6.552,0021.

W rozdziale tym wyptracono zasilki stale dla 3 podopiecznych, to jest 18 5wiadcze6.

Rozdzial 85219 Ogrodki pomocy spolecznej

- Plan wydatkow og6tem 151,50O,O0 zl
- Wykonanie 72.375,64 zl (47,74ok)

w tym:

Plan z dotacji 70.500,0021,

w tym 1.500,0021 dla pracownika socjalnego z rezerwy celowej pozycja 25,

Wykonanie 38.656,0021 (54,83o/o),

w tym 1.500,0021 dla pracownika socjalnego,

Srodki otrzymane od Wojewody Sl. 38.656,0021

w tym 1.500,0021 dla pracownika socjalnego.



Plan ze 6rodk6w gminy

Wykonanie

81.100,0021.

33.7 19,6421.(4I,58o/o)

Wydatki w tym rozdziale dotyczq bie2qcego utrzymania GOPS, a ich realizacjq

orzedstawia Donizsza tabela.

Nazwa wydatku RazemWydatki z
dotacji

Wojewody

Wydatki z
dotacji

Wojewody-
pracownik
sa€jalny

Wydatki z
budietu gminy

wynagro0zenra

i pochodne od

wynagrodzen - 3 osoby

34.362,63 1.500,00 30.s20,67 66.383.30

zakup energii

zakup pozostalych uslug:

usluia serwisowej do

programu finansowo-

ksiqgowego

397,68 802,r7 1.199,8s

956,04 956,04

zakup Srodk6w czystogci 20,77 20,7r
zakup materia16w

papierniczych do

drukarek i urzEdzef

kserograficznych

145,46 145,46

oplaty za rozmowy

telefoniczne i INTERNET

qqq 6q ) 1 4  7 A 815,48

Krajowe

slu2bowe

delegacje L33,76 t33,76

szkolenia pracownik6w 190,00 190,00
wydatki osobowe nie

zalczane do

wynagrodze6 (herbata,

mydlo i reczniki za

pierwsze polrocze br)

t74,00 174,00

odpisy na fund.

Swiadczeh socjalnych-

1 osoba

1.800,00 557,64 2.357,64

Razem: 37.156,OOz1 1.500,0021 33.7L9,6421 72.375,64



Rozdzial 85295 Pozostala dzialalno56

- Plan wydatk6w og6lem
- Wykonanie

- Plan z dotacji

Wykonanie

16.644,OOzl

7.O50,l7zl (42,36% planu)

w tym:

Srodki otrzymane od Wojewody Sl.

Plan ze Srodk6w gminy

Wykonanie

5.834,0021 rezerwa celowa pozycla 27

2.190,0021. (37,54o/o)

3.992,0021.

10.810,0021.

4.860, 17 zl.(44,960/o)

Na wykonanie wydatkow skladajq siq:

. do2ywianie dzieci w Szkole Podstawowei, Gimnazjum i Gminnym Przedszkolu

w Starczy z RzEdowego Programu,,Pomoc Paistwa w zakresie do2ywiania" 2.!90,002t

. do2ywianie dzieci w Szkole Podstawowei, Gimnazjum i Gminnym Przedszkolu ze

5rodkdw wlasnych 2.091,002/-

. zasilki celowe na zakup zywno5ci ze 6rodk6w wlasnych 1.140,00 zl ( 5 Swiadczerl)

. specjalistyczny transport 2ywno6ci w ramach Europejskiego Programu Pomocy

Zywno6ciowej PEAD 2010, 1.000,00 z.l

o obsluga programu PEAD 620,372+

. krajowa delegacja slu2bowa 8,B0zl.

Z posilk6w ze 6rodk6w wlasnych oraz dotacjnych kozystalo 25 dzieci, w tym

z calodziennego wyZywienia w przedszkolu 1 dziecko- 100 posilk6w, a w szkole podstawowej

i gimazjum z jednego dania gorEcego 24 dzieci - 2.460 posilk6w.

W ramach Europejskiego Programu Pomocy Zywno5ciowej PEAD skoaystalo 95 rodzin, to
jest 523 osoby, wydano 6.140 kg 2ywnosci.

Na koniec pierwszego p6lrocza 2010r. na koncie nale2no5ci na rzecz GOPS z tytulu

wyplaconych 5wiadczeh z Funduszu Alimentacyjnego, od dlu2nik6w zostala pzypisana

kwota 140.470,0421. Ztego zadlu2enia dla Wojewody Slqskiego pzypada kwota 85.039,292t,

dla gmin dlu2nik6w f!.779,5121, natomiast dla Gminy Starcza kwota 43.651,242t. Wobec

wszystkich d.lu2nikow alimentacyjnych toczy siq postQpowanie egzekucyjne, na mocy kt6rego

komornicy sAdowi w miarq mo2liwo6ci Sciqgajq zadlu2enia i pzekazuja na nasze konto.

Wydatki w Gminnym O5rodku Pomocy Spolecznej w Starczy za pierwsze pdlrocze bie2qcego

roku realizowane byly zgodnie z planem.



Informacia z wykonania planu wydatk6w jednostki budzetowei - Gminnego

Przedszkola w Starczy zal pohocze 2010 roku'

Plan wydatkow jednostki budzetowej - Gm innego ̂Przedszkola 
w Slarczy za 2010 rok

stanowi kwota 49i.020,00 it. Jego wykonanie 2a I pokocze 2010 roku wy.losi 282 522'66 zl' co

stanowi  56.84% planowanych Srodkow

Wydatki na place i pochodne od plac wykonano na kwote 215 899'7121 stanowiqcq 55 29%

planowanych wydatkow

Wydatkowanie Srodk6w finansowych w poszczegOlnych paragrafach przedstawra si? nastepujEco:

Nagrody iwydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeh tj dodatki mieszkaniowe wiejskie

ekwrwalent za pranle oozlezy na kwot? 8 083,20 zl co stanowi 48 45 % planu'

W drugiej polowle roKu w tym paragrafie nastEpl realizacia Srodkow z zakresu bhp oraz

wyplata ekwlwalenlu za odztez ochronnA

Wynagrodzenra osobowe pracownik6w stanowi  kwota -  159 309 17 z l t j  51 837:{1n!-

w p"rrgr"ii" t"y. wyplacono rowniez Jednorazowy dodatek wyrownawczy w kwocle - 19 272'03 z\'

W drugiej polowle roKu w tel grupie wyiatkow opr6cz mresiqcznych wynagrodzen polawla si? rowniez

wydat[i 
'z 

tytulu wyplaty 
'nagrody 

jubileuszowej, nagrody wojta i dyrektora oraz dodatKow

motywacyln}/ch.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw 13-stka) - Srodkr w caloscl zostaly wyplacone

w kwocie - 23.168,34 zl

skladki na ubezpieczenia spoleczne i fundusz pracy ( tzw pochodne od wynagrodzen) -

s tanowia kwotQ 33.422,20 z l ,  t j  56,23 % planu

Wynagrodzenla bezosobowe - Srodki w kwocie 500,00 zt zaplanowano do realizacji w drugtm

pOlroczu br

Zakup matef la low lwyposazenia -  w kwocie 1 500.49 21,  co s tanowl  30 0 1% planowanych

Srodkow w tym
- materialow blurowych, kwitarlusze polka biurowa - 2Q7 53 zl
- Srodkow czYStoSct - 582'29 zl
- pr"nrt"r"i" uzupelnien prawa oswiatoweg o - 242 4A zl ("Menegament w Przedszkolu Jest

to zbior przepisow oswiatowych adresowanych do placowek przedszkolnych
-  wkiady do mopow -  103,00 z l
- szafa - 341 .60 zl
-  ks iEzka zdrowia -  9 '33 z i
-  czQsci  hydraul iczne -  14 '34 z l

Zakup Srodkow zywnoscl  -  wykonanie 19101,1121 t )  5527 % planu Srodkr  na cele zywteniowe

;;;ildt4 , oplai wnoszonych przez rodzicow , czqsciowo sE dofinansowywane przez osrodKl

pomocy spoleczneJ.



Zakup pomocy naukowych, dyoaktycznych i ksi4zek' zaplanowano 200'00 zl Srodkow lch reallzacl?

orzewiduie sie na drugie polrocze br'

zakup energii(energia elektryczna, woda' gaz) wykonano na kwotg - 23 931 '69 zl 11 77 '20"/o '

d;fi ;ffi parigraf'e ksztaltowaly srq nastepujqco
- ioszt zakuPu gazu - 17 596 63 zl'[ot.tzar,tlp, 

"nergii elektryczne1 - 5 923'75 zI
-  koszt zakupu wody -  41 1 31 zl

Zakup uslug zdrowotnych (badania lekarskie pracownikow) - zaplanowano 600 00 zl Srodkow

Ln "vron"-n," nastqlcl w drug'm polroczu br

Zakup uslug pozostalych -  4 159'91 zl  t l  86'67% planu

-il)& + instalacji gazowej ikontrola przewodow kominowych - 368'60 zl

- 
'p,=zegfdO 

sprz?tu ga6nrczega.- 164 70 zl
- lo-#")rni" oacnu na budynku - 2 806 00 zt
- wvw6z Smieci - 320,00 zl
- kanalizacja - 447 '17 zl

,Iiro'-0"*t"*" (znaczki koszt wysylki)- 49 00 zl

- ;;;*ffi;;;;tf*atu kwalirikowjneso - koszt do1azdu - 4 44

Zakup uslug dostQpu do sleci Internet wykonano na wartosc 324 '00 zl tl 41 00% planowanych

Srodk0w

op la tyz ty tu luzakupuus lug te lekomun ikacy jnych te |e fon i i s tac jona rne j - � 419 '622 | ]es t l Lo2797o /o
planu

Rozne optaty i sktadki ( za doz6( techniczny utzqdzei w przedszkolu) - plan zrealizowano na Kwote

376,00 zl  tJ.75,20% Planu

Odpis nas Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych stanowi kwotQ - 7 978'0021 tJ 97 55%

olanowanvch srodkow. oop r" jolonuno w miesiEcu'maju br. odpis na nauczyciela emeryta nastqpl

w drugiel Potowre roKu

szkolenie pracownikow nie bQdacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej - zaplanowano 700 00 zl

i.oi"*, ri"tv.n *ykonanie przewidziano na drugie polrocze br

Zakup materialdw papierniczych do sprzQtu df 'k1',:!-":"^i,Y.ttqdzen kserograficznych - planowane

ilori to r*ot" aod,ob zl. tchiealrzacla nastEpi w drugrm polroczu br.

Zakup akcesorrow Kompulefowych w tym pr?9j?,T:^w rlrcencli - wykonanie 366'93 zl ' 4587%

olanowanych SrodLow Srodl l  przeznaczono ra zarua
- tuszu do drukarki  -  274'62 zl
.odnowieniecertyf ikatut .* , t . i f i ro*un"go,Um02| iwia]Ecegoskladaniepodpisu
elektronicznego -  92,31 zl

Wvdatki na doksztaicanle I doskonalenie nauczycieli - Srodki w tym paragrafie w kwocie 382 0Q zt

st ;nowlq 38 20 planu Przeznaczono le na
- *"i..tltv ooti"nalqce ,,Tance slqskie" - 240'00 zl

-  szkolenr;  Rady Pedagogrcznej w zakresie,^ ^^ - ,
, ,Ewa luac la  dokumentac j i  p rzedsz l (o la  -  t4z  vu  L l



Informacja z wykonania planu wydatk6w budzetowych jednostki
budietowej - Szkoly Podstawowej w Starczy za pienivsze p6liocze 2010roku.

Plan wydatk6w jednostki budzetowej - szkoly podstawowej w starczy na dzien 30 czerwca
2010 roku wyni6st 1.191.224,00 zl, a wykonano na kwote 673.995,99 zl, co stanowi 56,s2% planu.
Zaplanowane na 2010 rok Srodki przeznaczono na nastepujace dzialy:
801 Oswiata i wychowanie - 1.099.224,00 zt w tvm:
- 80101 - Szkota Podstawowa w Starczy
- 80113 - Dowozy uczni6w do szk6l

1 .031 .624,00 zl
17.000,00 zt

92.000,00 zl

- 80146 - Doksztalcanie idoskonalenie zawodowe nauczvcieli 1.000,00 zl- 80195 - Pozostala dzialatnosC 49.600,00 zt:
(zfss emerytow - 1.60021, Srodki na utzymanie sali sportowej _48.0002t )

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 92.000,00 zf
- 85401 - Swietlice szkolne

- - wydatki na place i pochodne od plac w dziale g01 oswiata i wychowanie zaplanowano na kwote
930.262,00 zl, a wykonano na kwote 522.147,19 zt, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracownikow - pla n 729.627,00 zt, wykonanie 3g7.426,a4 zl co stanowl

53,1 % planu. Przekroczenie 50% planu spowodowane zostalo wyplaceniem 100% jednorazowego
dodatku uzupe.lniajEcego dla nauczycieli.

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 53.635,00 zl, a wykonanie 53.634,g0 zt- skladki na ubezpieczenia spoleczne ifundusz pracy - plan 146.000,00 z!, wykonanie go.6gs,ss zt
co stanowi 55,26 % planu.

- wynagrodzenia bezosobowe - plan iwykonanie 1.000,00 zl. Kwota ta pzeznaczona zostala na
zaplacenie umowy o dzielo wykonania instrukcji p. poz.

Pozostale paragrafy zaplanowano na kwotg 168.962,00 zl, a wykonano na kwote 100.334,04 zl
co stanowi 59,38% planu. wydatkiw poszczegolnych paragrafach pzedstawiaiqsig nastepuiqco :- Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i bhp - plan 50,000,00 zt,l wvkonanie 23.lBi.2S )t- Materialy iwyposazenie - ptan 10.300,00 zt . a wykonanie 2.9i5,93 zt w tym:'

a) opal - 819,99 zl
b) materiaty biurowe i dzienniki i Swladectwa - 587.47 zl
c) prenumeraty - 226,41 zl
d) Srodki czystosci - 1.074,76 zl
e) matenaly do remontu- 267,30 zl

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiEzek - plan 200,00 z!- zakup energii(energia elektryczna, woda, gaz) - plan bs.\^o,oo zt, wkonanie 31.716,89 zt w tym
zuzycie energii w budynku szkoly-4.992,63 zl, wsali sportowei _2d724.26 zl- Zakup uslug zdrowotnych - plan 1.000 zt

- Zakup uslug pozostatych - plan 39.AO0,OO zt, wykonanie 16.945,A8 zl w tym:
a) dowozy uczni6w do szkoly - plan 17.000,00 zl, wykonanie 10.571,2A zl
b) zakup uslug pozostalych w sali sportowej pzy szkole podstawowej _ plan 20.S00,00 zl, a

wykonanle 4.365,77 zl w tym:
- kanalizacja - 284,87 zl
- odsniezanie dachu - 4.080,90 zl

c) zakup uslug pozostalych w budynku szkoly - plan 2.300,00 zl , wykonanie 2.00g,g3 zr w tym:- RTV -139,66 zl
- znaczKi pocztowe 50,00 zl,
- kanalizaqa - 233,87 zl
- wyvvoz odpad6w komunalnych 271,20 zl,
- remont spzQtu p. poz -352,58 zl
- wyrobienie legitymacji nauczycielskich - 100,30 zl
- usluga w zakresie p. poz. i probnej ewakuacji _ 189,00 zl
- odsniezanie dachu w sali gimnastycznej - 672,22 zt

- Zakup uslug dostepu do sieci Internet - plan 1.9OO,OO zt , wykonanie 915,00 zl- oplaty z tytulu z-algnu uslus tetekomunikacyjnych tetefonii stJcjonarnej - ptan 2.000,00 zl ,
wykonanie 579,65 zl

- R62ne oplaty i skladki - ptan 500,00 zl



- Odpis na zffJs dla pracownik6w - plan iwykonanie 22.662,00 zf,- Odpis na zfss dla emeryt6w - plan 1600,60 zt
- szkolenia pracownik6w nie bedEcych czronkami korpusu sruzby cywirnej - pran l.soo,oo zl- 7-akup materiat6w papierniczych do sprzQtu drukarsiiego t uzqazen ts6rograricznycn - fian1.000.00 zl
- zakupakcesori6w komputerowych, w tym programow i ricencji - pran 1.500,00 2! ,wykonanie756,/U zt w tym:

a) pzedluzenie waznosci podpisu elektronicznego _ 276,94 zl
b) ljcencja programu place OPTIVUM _479,50 zt

Plan wydatkow w dziare 8s4 Edukacyjna opieka wychowawc za na dzteh 30 cze*ca 2010 rokuwyniosl 92.000,00 zl. Wykonano na kwote 50.804,76 zi w tym:- place,i.pochodne od plac - pran a7.600,00 zt, wykonanie i8.568,56 zr. Jest to 55,44 % pranu. Na raKwysol(i procent wykonania planu ma wplyw wyplacenie 10070 planowanych srodk6w na dodatkowewynagrodzenia roczne i jednorazowy dodatek uzupelniajqcy dla nauciyciela.- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i BHp - plan 3.600,00 zt, uiykonanie 1.d36,20 zl- zakup materialow i wyposazenia - plan 2OO,OO zt,
- odpis na ZFSS dla pracownik6w - plan iwykonanie 600,00 zt,

w planie budzetowym uieto dochody wlasne jednostki na 2010 rok w wysokosci 58.000 zl, kt6rewykonano na kwote 34.6s1,00 zr oraz kwota 8]r9,2i zr pozostale srodii oo wyoattowanri z'ioxu2009. Dochody pochodzEz oplat rodzic6w na wyzywienie dzieci w stor6wce sz[ornej -2+ 3a6,00 zi rdochody z wplat za korzystanie ze sari sportowej po zajgciach szkornych - 10.315,0d zr. sr;I t;ptzeznacza sig w calosci na zakup artykul6w spozywciych (dochody z zywienia), czesciowe pokrvctekoszt6w utrzymania sari (dochody.z sari gimnaityc2neil. witonanie uuvo'aikill"Uil6r#;,";20.1!::_4!-.499.,!9 zt w tym: zywienie na xwoti zttetlz zt, a k":;ri;;t;".i, .Jri g]t;-"rryil""J- 17 .615,06 zl. Na rachunku bankowym dochod6w pozostara iwota gig,ae'.t io *vx,,:il;; ;'*nastepnym kwartale 2010 r.



Informacja z wvkonania pr'"':ldr"::i,:#1ffi-i:li:"towei -Gimnazlum w starczv

Plan wydatkdw jednostki budzetowej -Gimnazlum y SF:TV na 2010 rok zamyka sie kwota

632,556,00 zl. Jego wyKonan't l-"-r"pbr'oi'" zoio rot<u wynosr 346 65578 zl co stanowr 54 80%

olanowanvch Srodkow Zaplano*un" iu 2010 rok Srodki  przeznaczono na nastQpujEce dzlaly:

bot os* i i ta i  wychowanre^- 618 040 00 zl  w tym: 
606 640,00 zl

- 80'1 10 - Gimnazjum w Starcz,
- 801 13 - Dowozy uczniow do szkoly 9 000 00 zt

- 80146 - Doksztalcanle , oo'*on"i"ni" zawodowe nauczycieli 1 000'00 zl

- 80195 - Pozostala dzialalnogi ( ZFSS emetytow) . 
1 400 00 zl

asa iOuxacylna opieka wychowawcza - 14 516'oo zl
-  85401 -  Swiet l rce szKolne 14'516 00 zl

Wvdatki na place I pochoone od plac wykonano w Gtmnazlum na kwotQ 300 506 82 zl co stanowi

54.61% planowanycn wydatkOri  l " t " t i l t i  *  s* iut t i "y gimnazjalnel  wyditkr  na place ipochodne od

Dtac wyniosry 7 767.s2 zt. ,'"ir."*'iv se ao% piaiu wydatki w poszczegolnych paragrafach

przeostawralq s '9 nastgoulaco

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen tl dodatki mieszkaniowe wielskle

ekwiwalent za pranle oozlezy wykonano nu !ryo-tg.i odpowiednio
- * Ci.natjut - 13 445'94 zl co stanowi.45 05,7: 

!]?nu
* S*i"liiv' Gimnazjalnej - 411'12 zl \' 42 17a/a planu

W drugiel polowle roku w tym paragfafie nastqpi realizacla srodKow z

ekwiwalentu za odztez ocnron nE

Wvnaqrodzenia osobowe pracownlKow
-A;;";i-. - stanowi kwota 222 389 85 zi tj 5'1 44 % planu

- iwret t ica Grmnazla lna 5 63 '1 10 z l  u  55 47 % planu ^ . r^^ \ r , io . rn,^  ,^ /  crmna
W paragrafie tym wyplacono |.o*'ii"i 1"dno'"'owy dodatek wyrownawczy' odpowiednio w Gimnazlum

w kwocie _ 31,874,A4 n"ron],".i* #Ltticy gimnazjalnel w krff-ocie - 1,158'60 zl

il";;;, plio* " ior.,, * t"j 
'giup'" 

*v6aiko* 
'oproiz 

^mresrecznvch 
wynagrodzerr' polawra srq

rowniez wvdatki z tytutu wyplal nagrod lubileuszowych' awansu zawodowego nagrod dyrektora I

wojta oraz dodatkow motywacylnych

Dodatkowe wynagrodzenla roczne ( trzynastka) - Srodki w caloscl zostaly wyptacone

; ffi;;;lr; '; iwocie 30 gqo or )i, n'atom,ust w swietticy Gimnaztalnei 1 012,76 zl

Skladki  na ubezpieczenia spoleczne i fundusz pracy ( tzw pochodne od wynagrodzen)  s tanowiq

kwotg w Gimnaz. lum 46.176 go ' t l  t i  s i  Og " / '  pranu a w Swiet l icy  Gimnazla lne1 1 123 66 z i

i  s tanowiq 53 13 % Planu

Wynagrodzenia bezosobowe -  '100000 z i  t l  100% .p lanowanych 
srodkow wykorzystano na

oolacenie umowv o dzlelo zawartej w celu wykonania instrukcli p poz

Zahup mater ia low I  wyposazenia -  w kwocie 1 '553"12 t l  45 '49 p lanuw tym

- J . i "nn 'n,  swladectwa arhusze ocen -  340 75 z l

-  sr  czvstoscr  -  1  153 38 z l
-  o 'enumerata Doradcy -  58 89 z l

Zakupu w tvm paragraf ie  dokonano w g imnazlum'  natomiast  w swiet l icy  g imnazja lnej  wykonanie

nastqpi  w drugte j  Polowie ronu

Zakup energrr  2  130 58 z l  tJ  66,58 % planu Srodki  p tzeznaczono na zaKup

- ene'q l l  e leKtrycz^e)  -  '  7A1 48 z l
-  gazJ-  332,55 t i
-  wody -  96,55 z l

zakresu bhP oraz wyPiara



Zakup uslug zdrowotnych (badania lekarskie pracownikow) - wykonanie nastali w drugim

p6lroczu br.

Zakup uslug pozostalych - 595,69 zl l) 49 '64% ptany ^ y lyt'
lwyrobien16 iegl tymai j i  szkolnych dla nauczyciel i  -  5 '1 '98 zl  .
- doiazd w celu odnowlenra cerryfikatu kwalifikowanego - 4'44 zl
- ozeqlad ksero - 97 60 zl
- ianal't'acla i wywdz nreczystoscr - 203 '1 1 zl
- obsluga p poz. w zakresie probnej ewakuacli - 175 68 zl
- abonament rtv -62,88 zl

Zakup uslug dostqpu do sieci Internet - 907 68 zl \ 47 77% plan-

Op la tyz ty tu tuzakupuus lug te lekomun ikacy jnych te le fon i i s tac jona rne j -197 '5?z l s tanow i2 '1 '95%
Dlanowanvch Srodkow

Odors na ZFSS -  w maju dokonano 90 35 % planowanego

C*n"t iu t ,  Swiet l icy  Gimnaz;a lne1 Odprs d la nauczycie l i

poiowre roKu

Szkolenie pracownikow nle bQdEcych czlonkami korpusu sluzb] cywilnej Wartosc zaplanowanych

lt"Oro*-.i"""*i kwotq 300.0b zi'Wykonanie przewidziane na drugie polrocze Dr'

Zakup materiatow paplernlczych do sprz?tu drukarskiego i urzEdzen kserograficznych zaplanowano

na kwote 400,00 zl. Wykonanre nastqpl w drugim polroczu

Zakup akcesoriow komputerowych w tym programow I llcencji - 1234'20 zl stanowi 82 28%

olanowanvch Srodkow
- t , . "n"tu broqrarnu Place Opttvum - 215 90 zl
- progrirn Belpteczna Szkola- 559 98 zl
_ certyfikat kwalifikowany (oono,,iien-ie) umoztiwiajEcy skladanie podpisu elektronicznego - 92 32 zl

- toner - 366 00 zt

Budzet Gimnazjum 2010 r' stanowia rowniez wydatki^ na^dowozenie uczniow do szkol' ktore na

[oni"" pi"*.t"go pokocza br' wyniosty 4 543,59 zl' tj 50'48% planu

Wydatki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczvcieli Zt?9i"-Y^11"^ 
I 

0-1?10 I

srodk6w, natomiast ,cn re"r,ra"i"'l[a"*i zs"z planu. Srodki przeznaczono na oplacenie szkolenta

RaOy eeOagogicznej w zakresie "Jat *dt"za" ocenlanie ksztaltujEce w szkole

odpisu t j .  13 1 12,00 zl ,  d la pracownikow
emerytow zostanie dokonany w drugrej



Informacja zwykonania planu finansowego instytucii tultury -Gminnej Biblioteki Publicznel

w Starczy za I Pohocze 2010 roku

Przvchodv Gminnej Biblioteki Publicznel w Starczy w 2010 roku stanowi dotacja z budzetu

Gminy Starcza w wysokosci 33 800,00 zl
Wie|kosc otrzymanycn sroot.o* na koniec I polrocza zamyka Sie kwotq - 25 350.00 zl tJ 75,00 %

planowanych srodkow L\^/^ra 33 800 o0 zl a rch wvkonanre na
Przewidvwane przez Inslylucl? Koszty na 2010 rok stanowiE kwotQ 33 800'00 zl' a ich wykonan

ir;;;;;;t;Js;-po,ro"ru or wvniosto 18 448'6s zl tj 54'58% planu

Poniesione przez InstytucJ? kosztv dotvcza
i  
- l r t rpu 

tut" t ia lOw iwyposazenra -w iwocie 119 00zl t j  14'88%planu

ZakuPtone materraly to-iu.t 
oo utzadzenta wlelofunkcy;nego- 119 00 zl

2 Zakupu energii - 2 39? 01 zl tl 82,48 % planu

koszty w tel  grupre zw'azane sa z zakupem
oazu. ' -  Lgi iJo zl ,  energi i  e lektr  -  407 85 zl  wody -  12'0o zl

e.  Zufupu uslug obcych- 784 87 l )  57'00% planu

sa to:
- u;luqr kana|zacy lne - 12 96 zl
-  ustuor telefoniczne -  635 16 zl
-  badJnia lekarskie -  40,00 zl
- certyfikat kwalltlKowany, umozliwiajqcy skladanie,bezpieczneoo oodptsu - 96 75 zl

W ramach ,,Programu nx"o"rnil 
'oiiitdel" 

przewidziane sq * J"g'm polroczu srodkr dla biblrotekl

xior" oiJq t"t*oowac koszty zwtEzane z opiatq za Internet

4 Wynagrodzen -  10 676,75 zl  t i  i  50,63% planu (  w tym nagroda wojta 1 000'00 zl)

5. Narzutow na wynagrodzenla (sE to skladkl emerytalne', rentowe' wypadkowe oraz fundusz pracy)

- na KwotQ - \ 828.4321 wskaznik wykonanra planu 4t I t1a

6 Zakupu ksiazek -  2 539 15 zl  t i  90,68% planu

W drugtm polroczu 2010 roku przewidziana jest dla instytucji dotacja' ze Srodkkow BlbhoteKI

t'laroO6wej ktdra zwrgkszy plan Srodkow przeznaczonych na zakup kslQgozoloru

7 . Podtoze sluzbowe - 69 94 21 tj 60 94 % planu

S.Pozostale koszty - 38,5021 Srodki wykorzystano na oplacenre polisy

PZU i  stanowiq 4,48 % PlanLr


