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ZARZADZENIE NR 12106
WOJTA GMINY STARCZA

z dnia 17 marca 2006 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania bud2etu Gminy Starcza
za 2005r

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzqdzie gminnym (Dz. U- z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z po2n. zm.
oraz art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
( Dz. U. Nr 249, poz.2104 z p,62n.zm.l

W6jt Gminy Starcza
zarzqdza, co nastepuje:

s 1 .
Przedstawi6 Radzie Gminy Starcza ,,Sprawozdanie z wykonania bud2etu
Gminy Starcza za 2OO5 rok" stanowiqce zalqczntk Nr 1 do niniejszego
za?qdzenia.

s 2 .
Przesla6 sprawozdanie, o K6rym mowa w 51 Regionalnej lzbie
Obrachunkowej.

s3 .
Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa
Slqskiego.

s4 .
ZarzAdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

I{A t_l r. l./7 ;' I r lrwNY
t  , , f  , .  ) .<ecLLrt-6!5ez



SDrawozdanie
z wykonania budietu gminy STARCZA za 2005 r.

Uchwala Rady Gminy Nr 98/X|V/M z dnia 29 grudnia 20M roku uch\"/alono dochody
bud2etu gminy w wysokosci 3.972.000.-2l' , wydatki w kvDcie 3!Z9lq4+!- oraz rozchody w ku/octe
496.000.12l. i pzeznaczeniem na splate 2aciEgnietych po2yczek w Wojewodzkim i Narodowym
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Jako 2rodlo pokrycia powstalego niedokloru w
k' ocre 1OO.OOO.-Z| wprowadzono do bud2etu gminy wolne Srodkr z lat ubieglych
Dochody i wydatki uch$/alono M€ szczegolou,ej klasyfikacji budzetowej tj -z podzialem na dzialy'
rczazidiy i paiagraty. Uklad wykonawczy bud2etu gminy zostal zatwierdzony Zazqdzeniem Wdjta Nr
1/2005 z dnia 03.01.2005r.
w wyniku zmian wprowadzonych p.zez Rade Gminy i Zarzqdzenia W6jta lwiekszono plan dochod6w

do kv,/oty 4.234.310.- zl. a plan wydatk6w oo twoty og6lem 1929J!4+4. wprowadzajac przv
tym do 6uOzetu gminy aooatkou c \,!olne Srodki z lat ubieglych w ku,ocie 25&842'-zl' 

wytoiani6 aochod6w budzetowych zamyka sie kv,otq 4'259.569 zl , co stanowi 100,60%
wykonania planu.

Dla zobrazowania realizacji tych dochod6w dokonano ich podzialu na; dochody v'{asne, subvlencje I

dotacje, co przedstawia sie nastepujqco:

l. Dochody vr{asne - plan 1 421.630.- zl, wykonanie 1.475.966.-' tj. 103,82%

- 
'dochodv 

realizowane bezposrednio przez Uzqd Gminy (podatki, czynsze oplaty lokalne)
8'16.43i.- zl \ plan 787 .737 .-zl ),

- dochody realizbwane bezposrednio ptzez Uzedy Skarbo\i€( Cz-wa' W-wa, Myszkdw, Bytom)
27.711.- zl \ plan 24.589=zl I,

- udzialy w pod;tku dochodowym od os6b fizycznych realizowane przez Ministerstllo Finans6w
- 631.82'1.-zl +qqznie 2 wpt'ami w m-cu stlczniu 2006r, ( plan - 609 3M.-zl-)
ll. Subwencje i Srodki uzupelniajqce subwenciQ og6ln4 - plan 2'076 889 -zl wykonanie
2.076.889.- g. S9,40%

- sublvencja na zadania oswiatou/e ' 1302128 - wykon. 100%
- sub' €ncla podstawowa dla gmin - 774761 - wkon 19o% . ----^,
lll. Dota{e teiowe i Srodki n: dofinansowanie zadaf wlasnych - plan 735 791'- zl, wykonanie
706.714, q. 96,05%
|| rym.
- dotacie celowe na zadania biezqce zlecone gmrnle usta\taml

plan 367.533.- zl.  wykon. 365333 -zl t j  9940%
- doiacie celo$,e na zadania ldasne lub Ealizowane na podstawe porozumlen

plan :202.808.- zl, wykon. 175.931.-zl. tj. 86,75olo,
- irodki na dofinansowanie zadai inv€stycyinych i zadan ',\iasnych (dolacja celow€ na zadanie

inwestycyjne budowe wodociqgu i kanalizaqi sanitarnej z pr2ylaczamiw mieiscowoscr KepaczKa' ul
lopolowa. Srodki na wykonanie Screzki dydaKyczno - prlytodnrczel )
plan 165.450.- zl), wykonanie 165 450 - zl tj. 100%

Jak wynika z po\4yzszych danych, realizacja dochod6w w 2OO5r' pzebiegala dobrze pozwalajqc

osiqgnq6 
'ogotny 

r,,el;2nl( wyt<on;nia dochod6\t w wysokosci powyzej sJ1l� procent Realizacja tych

oocf,oo6w i poJzralem na poszczegdlne insb ucle jest bardzo do siebie zblizona - . ̂
Naiwiekszy wskaznik wykonania dochod6w przypada na Uzedy Skarbowe i'112 70o/o') tednak z

,*gi-;uli#" tendencje ;padkowe dochody te' zaplano\/lano na nizszym poziomie niz w latach

ubieatych, to teZ mozna uzna6 ich wykonanle tylko za zadawalajqce ^
fr' orzecrwienstwe do dochod6w leallzowanych ptzez UtzQdy Skarbo$€ Srodki otrzymane od

woierJOv-Slast'ego ' Innych instytucji dotulacich i dofinansulqcych - wykazuJq stabsTe wska2niki

t pirnizil'foo"t' ). to Jedn;k nale2y iznaa je za \raSci\"/e PeyczynE takrego uksztraltowania si9

Gfa2nitow byl zlwot nielvykorzystanej czescr Srodk6w dotacyinych
Zi r*"s"iuiq realizacjQ dochod6w \'daanych w 2OO5 roku nalezy uznac.ror /niez te' K6re byly

uezposrednio r,iatito*a# pzez Ue{ Gminy ( 10364%-) -9te p77 lvlinisterst\^,o Finans6w
( 10b,84% -sub\,\€ncje i udzialy w podatku dochodowym od os6b fizycznych )'

Realizacje dochod6w z podziatem na \aa2niejsze 2r6dla i instytucje przedstawiono w ponizszej tabelj



L. Insqducje - poszczeg6lne dochody Plan Vtfykonanie Yo

Unqd Gminy 787.737 E16.1U 103,61

- darowiznv 83.340 83.877
- Oodatkr {rclny, lesny od nieruchdno6ci. od 6r trarsp.rl ) od o66b ftyen}th 284420 287.258
- podatki (rolny, lesny, od nieruchomoSci.) od os6b prawnych 67.250 69.494
- czvnsze 72.505 72.534
- wplywy z uslug (w tym: tenuta lowiecka, optety za dostarczanie
wodv i odbi6r 3ciek6w, oplatv z pzedszkola, ksero, specytikacje)

203.580 226.407

- oolata za zezu,olenia na spzeda2 alkoholL 28.800 27.471
- oolata skarbowa 5 .100 5.645
- odsetki bankov€ 10.254 9.565
- og*y za zajecie pasa drogo',r€go oraz likwidacja Srodka
sD€ctalneqo

7.380 7.394

- pozostale oplaty (np. optala taqo,Ja, .Plaia administftvjha I 8.500 8.563

Pozostale dochody,(pfowi+, odsetki iraliczone ad spqinionvch wprat,
ozvleze wodai&@€)

16 604 17.422

2. MinisleBawo Finan$w 2.686.193 2.708.710 llN,U

- sub\ ,encia na zadania oswiatolve 1.302.128 1.302.124
- sub\ encia podstawowa dla gmin. 774.761 774.761

udFw oodatku dochodowYm od osob fizycznych 609.304 631.821
Thski Uzqd Wojew. w Katowicach /t81.519 158.1U' 91,55

;t - Opreka spoteczna - GOPS, zasilki stale i okresowe,
6wiadczenia rodzinne, skladki ZUS, dozywanie dzieci

390.224 388.294

-// - Urz4o Wojew - Ewidencja Ludn., Dzialalnos6 gosp Akcja
kurierska.

40.816 40.816

--l/- - oswiata iwychowanie.
-clota.ia cek\ve na poktycE koszbw kondtt egzaninacvirei +wans rat@vcieti
'tutdcie calowe na zadanb $+asre (zakLq podtpcznk6w dla ueniow )
'tota;ia cebta dta acod'a@dfl na dorha6owanb kosztdw ksztabetie
nkrt@Envch orcco@*6*

25.588
100

1.004
24.480

1 .108
100

1.008

Edukacyjna opieka wychowawcza
.totbh cebwa z pdeznaczenin na Prr& nateiattq dla ucznbw - supenac
zasl i s?*ot@

27.491 27.891

1 Utzedy skahowe 21.589 27.711 112,70

- kaata Dodatkowa 1.890 2.358
- ocdatek od spadk6w i darowizn 1.800 1.507

nodatek od czvnnoscr cvwilnoorawnvch. 20.850 23.672
- podatek od osob Pralvnych 49 174

5 Pozoslare instytucie / dotacie cetowe i Srodki na
dofinan@wanie zadai wlasnwh gminY

251.272 u8.605 98,93

f uncacja Centrum eaukacji Obywatelskiej
-Slrd,ki M El€adzaciQ ptoqanu "Szkota M1E9I

31.574 31.569

SEiostwo Powiato',re w Cz-wie - dotacja celowa w ramach
oorozumienia. na dziatalnosd z zakresu Obrony cywilnej

6.000 6.000 100,00

Kraj. Biuro Wyborcze. - Delegatura w Cz-wie
.hlaqa cek>wa na n upelnene stabgo F:,estu wy&nc&t
&6tscta ceb@ ne otzepodadzena wybdnw tuervdenckbh
4otacia cebwa na zep'a adzqb trybo!6w .to Sejnu i Senatu

7.428
436

4 223
2 769

7.158
436

3.953
2.769

96,37

ttrzqd Marszalkolrati woj. Slqskiego:
?ptsrr'ia cebwa na 7adare nwesvcwe I ze sEdk6w FuNus?u na Eecz

Rozwiu kftdsntktury LoIahEt SkbrowEl tE Rorv'i pdeostqbbeosct
Kon po@nl dolacii k@ sly cyt ttY c h
- stdki frMsowe na n**mizack d@ eiaz@! !9 pl:ujq-

166.780

158/@

7.320

166.780

1593@

7.i20

'100,00

W6jfundusz ocnrony Srod. i Gosp. Wodnej w Katowic€ch
- dofinansowanie zadaoia wkon Scie2ri dydaktqnGpzyttdnieej w Sla6zv

5 990 5.SS0 100,00

Powiatowy Urzed Pracy-€ruidrcj, k6zt6, Po.i6ionv.h w di?ku z
zalrudn€nrsn p€cornrkd't do rob{l pubxenych

33.500 31 .108 92,86

R A Z E M 4.231.310,- 4.259.559 1!u.bu



Realizacja dochod6w z podzialem na dzialy (\a€ podzialek klasyfikacji budzetowej) pzestawia sie
nastepujqco:

oz. OIO - Rolnictwo i lowiectwo ( plan 159.660.-zl, wykon. 159.670.-zl, tj. 100,019o7
Powyisze dochody stano,vi4
- dotacja celowa z Urzedu Marszalkowskiego - na zadanie in!\,estycyjne ( ze Srodk6w Funduszu na

rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwoj pzedsiebiorczoSci_ Komponent
dotacji inu,estycyjnych) plan 159.460.-zl, wykon. 159.460.-zl

- czynsz dzierzar,ny za obwody lowieckie ( Starcstwa Powiat. Cz-w€ i Lubliniec, nadlesnictM/o
Koszecin ). plan 200.-zl , \,!ykon. 210.-zl

Dz. ,OO - wylwarzanie i zaopalrywanie w onergiQ elekttycznQ, gaz i wode I plan 7a 235 - zl -

wykon. 87.339.- zl, tj. '111,64 % )
- optata za wode ( tqcznie z odsetkami za nietermino!€ wplaty ) - wykonanie 81 725 -zl' ( plan

72 625.- zl),
- wplaty mieszkaic6w za przylaczenae wody do sieci \iodociEgor.lej - wykonanie 5.614.-zl' ( plan

5.610.-zl)

oz.600 - Transport i lqcznoSc ( plan 14.935.-zl- wykon. 14951 -zl, t j .  100,11%)
- wplywy z likwidacji Srodka specjalnego za zajecie pasa drogowego - wykon. 3 032 -zl,
- odl;ty ia zajf}(,ie pasa drogowego pzy drodze gminnej w m Klepaczka ( qcznie z odsetkami )

- wykon- 4.599.-zl.
- srodkl urzedu Marszalkowski€o na dofinansowanie zadania - modemizacji drogi dojazdou/ej do

grunt6w rolnych - wykon. 7 .320.-zl.

Oz. 630 - Turystyka ( plan 5 990.-zl - wykon 5 990 -zl tl 100%)
- dotacja celo' a z Woje\ r6dzkiego Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki WodneJ

w K;tovricach z pzeznaczeniem na budou€ iciezki dydaktyczno-pzyrodniczej - 5 990 21

Dz.7OO - Gospodarka mieezkaniowa (plan 72.605 zl, wykon. 72.u6 -zl li 100'06o/0 )
- czynsze dzierzawne, najem lokali - wykon. 72.538.-zl

Najwazniejsze pozycje stanowi4 ,Centertel' -12 .757 -,:,1, ,Ekolop"-ll 477 -zl' "Polkomtel" -

1'1.012.-21., Apteka - 10.020.-zl, B.S Myszk6w - 8.922.-zl, poczta- 4464 -zl, czynsze
mieszkaniowe 6.180.-zl, pozostale ( TP. S.A., Borys,, lroskal, ,Rajbut", ,,Palbud' ) '7 706 -zl'

- odsetki od sp62nionych wplat - wykon. 108.-zt.

Dz. 750 - Administracja Publiczna - (plan 60.790.-2l, wykon 61 022.-zl'1 100'38 %)
Podstawowe dochody tego dzialu to:
- dotacje celowe n; zadania zlecone - plan 40.816 - zl, wykon. 40 816 -zl tj. 100,00%
- oplati za wpis i zmiany w ewidencji dziatalnosci gospodarczej - plan 3 920 - zl, wykon 4 025-zl, tj

102.680
- darowizny pieniezne na Eecz gminy - plan. 8.940.-zl, wykon 8.950-zltj 100'11%
- pozostale dochody - plan. 7.114.- zl wykon. 7.231.-zlIj 1O1,64%

Dochody te stanowi4 oplata administracyjna 1.020-zl wplywy z uslug specyfikacje oraz oplata
za reklame 4.835.-zi, prowizja od termlnoM/o przekazywanych zaliczek podatku dochodolt€go od
wynagroCz"eri. i skladki ZUS.- 432.-zl, nalezny 5o/o doch6d dla gminy od optat za wydane dowody
osobiate 46't.21., Srodki z Powiatowego Uzedu Pracy zrefundou€ne tytulem zatrudnienia w 2004r
osob zatrudnionych na roboty publiczne - 483.-zl. ).

Dz. 751- Uazedy naczelnych o€an6w nladry panstwower, kontoli i ochrcny prawe oraz
sqdownictwa ( plan 7.428.- zl, wykonanie 7.158.- zl tj. 96,36%)
Srodki tego dzialu to:
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacje stalego spisu wyborc6w 436 - zl
- dotacia celowa na pzepro$adzenie wybor6w Prezydenckich - 3.953 -zl
- dotacja c€lowa na pzeprowadzenie wybor6w do Sejmu i Senatu - 2 769.-2l

Dz.754- Bezpieczeistwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa (plan6000-zl wykon
6.000.-2l tj. 100%) .
Zrealizo\rane dochody, to dotacja celowa ze Starostwa Powiatollego w Czestochowie (otzymana
w ramach porozumienia - na biez4cadzialalno66 Obrony Cywilnej)



D2.756 - Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych iednoslek nie
posiadajqcych osobowosci prawnoj (plan 1.032.333.-zl. ,  wykonanie 1.063730-zl t j .  103'04%).

Wykonanie dochod6w tego dziatu jest zr62nicc ^€ne, wzale2nosci od instytucji kt6ra je realizuje
Najwa2niejszq pozycje w dochodach tego dzialu stanowi4 udziaty w podatku dochodowym od os6b
fizycznycfr, gdzie na plan 609.304.- zl, lvykonanie stanowi 631.821.-2l. tj. 103,70% (l4cznie ze
Srodkami otzymanymi w m-cu styczniu za Xll/2005- 74.575.-zl.). Stwierdzajac, i2 po raz pierwszy od
wielu lat lvykonanie dochodu z tego q ufu pazekroczylo plan, nalezy zwr6cid uwagQ, 2e udziaty w
podatku dochodo\,rym od os6b fizycznych stanowi4 znaczne 2r6dlo dochod6w bud2etowych Tak wiec
mialy znaczqcy wplyw na wyzszy \46ka2nik wykonania dochod6w ogolem

Pozostale dochody tego dzialu stanowie podatki i optaty od osob fizycznych i od os6b prawnych
w kwocie 431.909.-zl
t j . :

- podatek rolny -wykon. ( 2.592+ 86.053 ) 88.645.-2l,
- podatek le6ny -wykon. (56.-+ 3.790.-) 3.846.-zt,
- podatek od nieruchomosci - wykon.( 66.846 - + 115.735.-) 182.5a1.-zl,
- oplata targowa - wykon. 3.808.- zl,
- oplata za zezv/olenia na spzedaz napojdw alkoholowych - wykon 27.871 - zl,
- podatek od Srodk6w transportowych - wykon. 81.680 - zl,
- podatek od dzialalnosci gospodarczej od osob fizycznych oplacany w formie karty podatkowej

- \aykon. 2.358.- zt,
- podatek od czynno6ci cywilnoprawnych_ wykon. 23 672 - I,
- wplywy z optaty skarbowej - wykon. 5.645.- zl,
- wplywy z oplaty ekploatacyjnej - wykon. 3.735.-zl,
- podatek dochodowy od osob prawnych - wykon. 17421,
- podatek od spadk6w idarowizn - wykon. '1.507 -zl,
- odsetki od nieterminowych wptat- wykon. 6.387._2l.
Og6tem wykonanie dochod6w z tytulu podatk6w i oplat lokalnych realizowanych bezposrednio

przez-Uzgdy Skarbowe i Urzad Gminy jest dobre pomamo utrzymujqcych sie zaleglicsci podatkowych
W ww p&jtt<actr po//stary z;leglcsci t wysokoscr 50 666 - zt, z czego najwigksza l!\o!e stano\'Yl
podatek od Srodk6w trans-portowych 23 7e7.- zl , podatek od nieruchomosci od os6b fizycznych
i prawnych 15.656.- zl. i podatek rolny 9.152.-zl
liajwiglisze zadluzenie wykazane ptzez Uz4d Skarbowy w Czestochowie, stanowi podatek
z drialalnosci gospodarczej oplacany w formie karty podatkowej 4 896.- zl

D2.758-R6ine rozliczenia ( plan 2.087.147 -zl, wykonanie 2 086 454 -zl, tj 99,97%)
Z tego przypada na:

- czesd oswiatowq sub\4encji og6lnej - wykon. 1.302128 -zl
- czesc wyr6wna\ rczq subu,encji og6lnej dla gmin - \,'/ykon 774761 -zl'
- uuptyu"V r odsetek od lokat i Siodk6w zgromadzonych na rachunku biezAcym Uzedu Gminy

- \xykon. 9.567.-2l. ( tj.93,24ol")

Dz. 80l45wiata i wychowanie ( plan 1'13.'162.-2l, wykonanie 88 857 - zl tj 7a.52o/o )
ZrealizowEne dochody stanowi4
- dotacjq celowa na wyposa2enie dzieci w podreczniki 1 008.- zl
- wplatylodzic6w; oplaty stale i na wyzywienie dzieci w przedszkolu 56180--zl
- Srodki zewnqtrzne pozyskane z Fundacji 'Centrum Edukacii Obywatelskiej" z pzeznaczeniem na

realizacje projeKu'Szkola Marzeh' 31.569.-zl
- dotacia'ceiowa z przeznaczeniem na Komisje k\,lalifikacyjn4 ds awansu zawodowego nauczycieli

-100.-zl
W wydatkach tego dzialu zaplano\ €no Srodki (dotacjQ celo',!q w wysokosci 24 480.-zl )
. pzeznac..iem dla pracodawcbw na dofinansowanie koszt6w ksztalcenia mlodocianych
pra;ownik6w, kr6ra iednak z uwagj na brak fealizacii zadania zostala w calosci zwr6cona do Slaskiego
Uzedu Wojew6dzkiego w Katowicach.

Dz.852 - Opioka spoleczna ( plan 423.724.- zl, wykonanie 419.402 - zltj 98,9e%)
Gldwnym 2r6dlem dochod6w tego dzialu sa dotacje celou/e otrzymane z budzetu panstwa na
realiz;(;jp zadait biez4cych z zakesu administracji zqdo' ej zleconych gminom i zadah uAasnych
gminy, kt6rych dysponentem jest Slaski Urzed Woje\addzkiw Katowicach



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

spolecznego, Swiadczenia pielegnacyjne oraz obsluge Swiadczei rodzinnych - wykon. 306.070.-zl
- zasilki i pomoc w natuze (zasilka stale) oraz skladki na ubezpieczenie spoleczne i zdro\agtne

- wykon. 10.823.- zl,
- Swadczenia spoleczne ( zasilki okreso\,\€ ) - wykon. 8.414.- zl,
- utrzymanie Gm. Osrodka Pomocy Spolecznej - wykon 54.296.- zl
- dozywianie dzieci w szkole, ,,Posilek dla potzebujqcych" -wykon. 8.225.- zl.
- skladki na ubezpieczenia zdrouotne optacane za osoby pobieraiace niekt6re Swiadczenia

z pomocy spolecznej - wykon. 466.-2l
Ponadto w dochodach tego dzialu zaplanou/€no Srodki z Powlatollego Uzedu Pracy, jako refundacje
koszt6w poniesionych w zwiqzku z zatrudnieniem bezrobotnych na roboty publiczne - plan 33 500 _zl,
wykon.31.'108.-zl

D2.854 Edukacyjna opieka wychowawcza ( plan 27 891, wykonanie 27 891 -zl Ij 100% )
Dochody tego d2ialu stanowi dotacja 6elo!!a z ptzeznaczeniem na zasilki szkolne i pomoc materialnA
dla uczni6w - stypendia.

Dz. 9OO- Gospodarke komunalna i ochrona Srodowiska (plan 126 700.- zl, wykonanie 14o757 -zl

t j .  111 ,09  %)
-' daiowizny paenigzne mieszkahc6w (udziat Srodk6w $rasnych w budowie in' €stycji - kanalizacji

i oczyszczalni Sciek6w) - pfan 56.700.-2l- wykon. 57.227 -zl, li 1OO,93'/o
- doch6dy z uslug ( qcznie z odsetkami od sp6znionych wplat ) - wplaty mjeszkahc6w za

odpro'aadzane sciel i i tqcznie z odsetkami- plan 70.010-zt, wykon 83530-zlt j  l19,31%

t>.921-Kultura i  ochrona dziedzictwa narodowego (p|an 17700-,wykon 17700-tj  100%)
Dochody te stano,vi4 dwa 2ddla darowizn , kt6re otazymala gmina w postaci Srodk6w

pienigznych'W pier1/vszym pzypadku jest to darowizna Pana Jana Soboty w k'a'ocie '12 000 -zl

z prziziaczen'ei na zit<up kslazel( do Biblioteki Gminnej w Sta.czy. W drugim przypadku sa to
wptaty sponsor6w w kwocie 5.7oo.'zl 2 ptzeznaczeniem na zorganizowanie "Dozynek Powiatowych"
na terenie naszej gminy.

Og6lne wykonanie dochod6w budzetu gmany bylo dobre, co umozliwilo uiasciwq realizacje
wydatk6w biezacych i inw€stycyjnych gminy

Na 2oo5 rok zaplanowano wydatki w wy6oko6ci 3.976'152'- zl oaz rozchody

w wysokosjci 1g6.o^O,-zt. wykonanie \aydatk6w zamyka sie kwotq 3'781'564'-2l, co stanowi

95,11 "/o v/ykonania planu, natomiast rczchody stan6 4q kwolS 196.0@ 41' ti 100oA planu

| $ano\Jvt4
- splate dwoch rat pozyczki zaciqgnigtej w Narodowym

i Gospodarki Wodnejw Warszawie - 96.000.-2l
- splate czerech rat pozyczki zaciqgnietej w Wojew6dzkim

I Goaoodarki Wodnei w f\atowcach - 400 000.-zl.
z 096lnej kwoty zaplanowanych lvydatk6w pzypada na:
- 

-finan'sowanie 
zadari inM,dstycyinych gmini 563.08t'-zt- plan,wykonanie 529'102'" zl' ti' 94'02"%

- wydatkibiezece rcalizowane tzez jednosiki oswiatowe bud2etu gminy - plan 1'656'84t -zl'

( wykonanie. 1.655,259.-zL ti, 99,91r% ).
- wydatki bie2ace realizo\ rane bezpos;rednio ptzez Utz4d Gminy zaplanowano na k\/\'ote

1:756.231,-zl, ( wykonanie t.596.903.-zl ti. 90,93%)

Realizacja \4ydatk6w w poszczeg6lnych dzialach przedstawia sie nastepujqco :

Dzial Olo- Rofnictwo i lowiGctwo ( plan 341 757 - zl, wykon 296 ou - zl lj 86'Uo/')
Do wydatk6w t€o dzialu nalez4

- Wvdatki biezaco ( plan 45.747 'zl wykon l 1 248.-zl, tj. 24,59% ) na kt6re skladaiA sie
-ltraiiiill-.ia"rnose kby Rolniczei (w wysokoeci 2% zebranego podatku rolnego) 1 748, - zl
- ;kt notarialny, optaty iqdowe i wypis z rejestru grunt6w, olaz inne koszty zwiqzane

z nieoOptatnym przetazaniem na zecz'gminy grunt6w z Zasobu Wlasnosci Rolnej - 3 104 - zl

Funduszu ochrony Srodowska
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- zaplacony podatek VAT (naliczony od faKur ) nale2ny gminie stanowi ku,ote 6.396.-2l.

- tltvda*i maiatkowe (plan 294.460'2l wykon. 284.836.-2l, ti..96,73yo.)

Srodki pzeznaczono na zadanie inwesqcyjne ,,BudowQ wodociqgu i kanalizacii sanitame.i
w m. Klepaczka, ul Topolowa' rozpoczete w 2004 roku. Poniesione w6wczas naklady (ze Srodk6w
vrasnych budzetu gmjny) stanowi4 k.lote 35 664.-2l i dotyczyly gl6wnie prac pzygotouiawczych
aopracowania dokumentacji (budowa wodociqgu 15.761,302t, budovr€ kanalizacji - 19.902,7021)

Wydatki poniesione w 2005 roku w kwocae 284.836.-2l ( budowa wodociqgu -116.869.-2l'
budowa kanalizacii - 167,96721 ) stanowiq d\rya 2r6dla flnansowania.

Ze Srodkdw dotacji U.zedu Marszalkowskiego w Katowicach (w 'amach ,,Programu Lagodzenia
w Regionje Slqskim Skutk6w Restrukturyzacii Zatrudnienia w G6rnictwie Wegla Kamiennego")
zaplaiono za roboty ziemne i roboty budo\,Vano montazou€ dla Wykonau/cy ( Pzedsiebiorstwa
UslugoM/o Handlo!\,ego ,ORBl" Sp. z o.o. Tarno\/lskie G6ry) kwote 159.460.-zl

Ze 5rodk6w \,#asnych bud2etu gminy wydano na ten cel125.376.-zl
Og6lny koszt zadania stanowi kMete 320.500.- zl. Z tej k' oty 1,lyodrebniono jednak Srodki z podzialem
na realizacje dw6ch inwestycji, gdzie koszty pzedstawiajEsie nastQpujaco:
- budowa siecivllodociEgo, €j - 116.869.-2l,
- budowa kanalizacji sanitarnej - 168.263.-2l
Z poniesionych zas kovt6w (na cale zadanie inwestycyjne) mozna wyodrebniC:

- wykonanie dokumentacji - 36.949.-zl
- rototy ziemne - 75.584-zl
- roboty budowiano - montazowe - 153.094.-zl
- odwodnienie - 1.895.-zl
- pzepompownia Sciek6w - 44.@.-zt.
- koszty pzylecza energii - 4.124.'
- nadz6r inwestorski - 4.190.-zl

Dziat,OO - wytwarzanie i zaopatrywanie w 6ne.giQ elektryczn4, gaz i wodQ
( plan 80 800.- zl, wykon.67 123.- zllJ.83,07%')
Wydatki tego dzialu zwi+ane sqz dostarczaniem \i\^ody i dotyczagl6wni",
- 

' 
plac i pochodnych od wynagrodzeh (pracownika zatrudnionego do obslugi urzadzei

- ,rDdociqgowych oraz czesi wynagrodzenia inkasenta, kt6ry zbiefa oplaty za wodQ) 36 5'11 - zl
- opfaty za energie elektryczne (uiecie wody) 1A.4O4.- zl,
- oplaty zai gospodarcze korzystanie ze Srodowiska, oplaty za pob6a t4ody i dozor
- techniczny 4.349.- zl,
- uslugi materialne iremontowe 3.347.-zl
- podttek VAT - 1.991.-zl (naliczony od zaplaconych uslug, w tym; energii elektrycznej - do
- zwrolu)
- ryczaft samochodowy - 831.-zl
- pozostale wydatki biezEce izakup materiat6w iwyposazenia; nazedzia' etylina' druki' plomby
- olowiane, skzynka do zasuwy hyd€ntov€j, oglicszenie w prasie oraz druki' odpis na fund
- Swiadczei soc., ekwiwalent za odziez robocz4itp.) 1.690 -zl

Dzial600 - T.anspo.t i  lecznos6 (plan 145.140.- zt wykon 130556-zl ' t j  89'95%,
Wydatki biezqce tego dzialu w kwocie ,|8.777.-zl stanowi4 9l6vwlie;
- 

' 
uslugi remontovr€ ( Modernizacja df6g dojazdovvych do grunt6w rolnych w miejsco!'/ogci Lysiec )-
25.233.-zl

- uslugi niematerialne 23.286.-2l ( wtym; zimo\,r,€ ut.zymanie dr6g 23255 -zl)'
- mat;rialy i wyposazenie (ru.a pzepustowa, palivr'o do kosia|ki, farby i pedzle. )zakupione w celu

pomalowania peystank6w i utzymania czystosci pzy drogach gminnych 258 -21-

Wydatki majqtkou/e tego dzialu to k\ /ota 8t.29,-21., na kt6fq sktadai4 sie nastepujace pozycje;
- dotacje celo\,r€ pzekeane na rcalizaci)e zadah inwestycyjnych pro\ /Edzonych na terenie naszej

gmini w k\,l,ocie 60.000.-2l. (do Starostwa Powiatowego w Czestochowie - jako udzial gminy
w tosztacn budowy drogi w Rudniku Malym 50 000 -21., a do Uzedu Marealkowskiego
w Katowicach - jak; udzial gminy w budowie ciqgu pieszo - ro\€rollego w Starczy, ul
Gliwicka - '10.000.-zl.)

- zakupy inwestycyjne na dwie wiaty przystankou,e w kwocje 8 823 _zl



- wydatki inwestycyjne dv/6ch no!!o rozpoczetych zadai w k!\ocie 12.956.-2l W pier' szym
przypadku se to wydatki zwiazane z poszezeniem ulicy Lesnej w Rudniku [4alym (4.787-zl) ,
natomiast w drugim dotycze pzygotcl,,/ania dokumentacji dla potzeb budowy ctqgu pieszo-
rowerollego w m. Starcza ( 8.169.-2l )

Dziat 630 - Turystyka ( plan 13.350.-zl - wykon.13.348.-zl, tj. 99,99%)
Srodki w k,locie 13.348.-zl wzeznaczono na wykonanie ll etapu budowy Sciezki przyrodniczo-
dydaktycznej. / W Emach dotacji celov€j z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej na zakoiczenie tego zadania otzymano w roku 2005 kwote 5.990.-zll.

Dzial TOO - Gospodarka mieszkaniowa ( plan 2.700.- zl, wykonanie 2.020.-zl,Ii 74,a1 o/.. )
Na przeprcwadzenie remontu w budynku 'Dom Nauczyciela" poniesiono Srodki w k,1,ocie 1.917-zl
Z tych Srodk6w za wymiane okna i napraw9 komina wentylacyjn€o zaplacono - 905.-zl natomiast na
zakup materiat6w ( oscieznica, ogrodzenie, zamek do dzwi..) wydano - 1.012.-zl.
Dodatkowo poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej 67.-2l. (wtym; D.N - 31,6121) o.az na
wypis dzialek 36.-zl.

Dzial T'lO - Dzialalno6d uslugowa ( plan 2.000.-zt , wykonanie 1.000 -zl tj 50%)
Srodki zostaty ptzeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe - za opracor/lanie decyzji o warunkach
zabudowy - 1.000.-zl.

Dzial 750 - Administracia publiczna ( plan 596.172.- zt, wykonante 585 62621lj - 97 '44'/o )
Wydatki tego dzialu z podzitalem na rczdz;aly ptzedstawiaj4 sie nastepujeco :

-Rozdz. ?5Ol l- Urzqd Woiew6dzki ( plan 57.200 zl, wykonanie 56 858.- zl, tj. 99'40% )
Koszty te dotyczA gl6wnie wydatk6w biezqcych, w tym wynagrodzen zvt'qzanych z ewdencja
ludnosci- 1 etat, ewidencjA dziatalnosci gospodarczej- 1/3 etatu, pro\ radzenie zadai nadzorowanych
ptzez Wydzial Zatz4dzania Kryzysowego i Ochrony Ludnosci -1l2 etatu _ wykon z16 09o- zl.
Pozostale wydatki bie2ace to;
- wydatki materialne, ( wydatki rzeczolle zwi+ane z organizowaniem jubileu-szu-50-lecia pozycia

malzerlskiego, Srodki czystosci, druki imaterialy biurolle, opal,,,Biutetyn uSC" ' biurka, szafki
kartoteczne itg-) 6.323.- zl,

- zakup uslug; uslugi telekomunikacyjne i pocztowe, seMis informatyczny' szkolenie prac, prowzJa
bankova -2.426.-zl

- zakup energii elektrycznei iwody 1.000 - zi
- pozostatie wydatki biezqce (delegacie. odprs na F ijw socjalnych )1019-zl .
Znacznq czeae rych wydatk6w ( w wysokosci 40 816 - zl ) pokryto dotacja celowE otzymanq ze
Slaskiego Uzedu Wojew6dzkiego w Katovvicach.

-Rozdz. 75020 -Starostwo Powiatowe (plan 1 000 -zl. wykonanie l 000 -zl tj 1007")
Srodki w k.\bcit1.Ooo.-zl pzekazano dla Starostwa Powiato' ,ego w Czestochowie tytulem
dofinansowan,a Liceum 096lnoksztalcqcego w Kamienicy Polskiei - z przeznaczeniem na uslugi
remonto$e.

-Rozdz,-75022-Rada Gminy ( plan 34.500 -zl,  wykonanie 33.159 ?.11)-96'11%)
Wydatki tego rozdzialu sta;owia gl6wnie diety dla Pze\/odniczqcego Rady Gminy oraz czlonk6w
Ridy i Komisjiza udzial w posiedzeniach ikontrolach 32 180 -zl

Poz;stale wyd;fti, to; materialy na posiedzenia Rady (papier' kasety, art biuro!'!€) zwrot kosztow
podr6zy oraz wykonanie pieczqtki ) 979.- zl.

-Rozdz.-75023-Urz4d Gminy (plan 502.392 zl, wykonanie 493 589 - zl ' li - 9B'25y')
Wydatki te pzedstawiajAsie nastepujaco :

-l tudatki bieiace - wvhon. 488'629--d
l-Tli6TiEioane oo plac pracownrk6w 383.208.- zl.
- wynagrodzenia na podstawe um6w-zlecenia i um6w o dzielo 3 540- zl ( w tym; usluga prawna za

okes od U05 - lV/05 - 3.400.-zl)
- koszty ryczatt6w i delegacji sluzbowych 9642-zl



- zakup materialdw i \4yposa2enia { materialy biuro'.r€, papier, dyskietki, tusz i toner oraz druki
i prenumerata czasopism i publikacji urzedowych, 6rodki czysto6ci, opal, biurka, kzesla obrotowe,
szafa kartoteczna, tablice informacyjne, podgrzewacz do !rcdy.. . ) 34.044.- zl,

- zakup energii ( woda, energia elektryczna ) 4.059-zl,
- zakup uslug remontowych - 11.470.-zl { remont sanitariat6w - 9.993 -zl, napaaw€ i konserwacJa

kserokopiarki - 1 .477. -zl ).
- zakup uslug pozostalych (np: uslugi telekom., znaczki ioplaty poczto\,!e, wyu/62 Smieci,

prowizje bankode, szkolenia pracowllikdw, uslugi p€wnezaokresodV/05doXll/05-7027-zl)
34.373.- zl.

- pozostalis wydatki ( oplaty za gospodarcze kozystanie ze srodowiska, ubezpaeczenie od
kradziezy i ognia, odpis na F. 5w soc. ekwillalenl za odzie2 tob@zq\ - 8 289 - 21

Wvdatki maiatkowe - wvkon. 1,950.-zl
WyOatti tego dzialu stanowia koszty zakupu spzetu komputerowego dla potrzeb ksiegowosci
i sekretariatu U.zedu Gminy
- zestaw komputero\rvy - place - 1.314,9321
- zestaw komputerovly - ksiegowosd budzetowa - 2.305.-zl
- zestaw komputerowy -sekretariat - 1.330.-

- Rozdz.-75095- Pozostala dzialalnoS6 ( plan 1.580 zl, wykonanie 1 o20 - zl \'- u' %)
Wydatki te stanowie koszty wyplaconej 'tzynastki" oraz pochodnych od wynagrodzei dla
pracownik6w zatnrdnionych w roku ubieglym na robotach publicznych

Dzial 751 - Urzedy naczelnych organ6w v'dadzy pafstwowsi, kontroli i ochrony ptawa oraz
sqdownictwa ( pfan 7.428-zl wykonanie 7.158.- zl11. 96,37 '/o)

R;alizacja \,!ydiik6w tego dzialu nastepila ze Srodk6w dotacyjnych w ramach zadair zleconych gminie
i dotyczyla:
- koszt6w prowadzenia i aktualizacji staliego rejestru spisu wyborc6w (umowa-zlec materialy

Srodki wykozystane przez OSP dotycze gftSwnie;
- zakupu material6w i wyposa2enia (akumulator6w, paliwa do samochod6w strazackich i

motopompy, v&zy i mundur6w strazackich, urz4dzenaa systemu antenollego, agregaru
prqdot\ 6rczego, prostownika..), oraz nagr6d eeczowych dla dzieci i mlicdziezy biorecych udzial w
zorganizollanym konkursie wiedzy po2arniczej - 9.254.-zl,

- del;gacji stuzbowych, ubezpieczenie sha2ak6w i samochod6w bojowych oraz przeglqddw i badah
technicznych samochod6w strazackich 2.200.- zl,

- umowy-zlecenia dla kiero\nrc6w stanowi4 kwote 4.430.- zl,
- lgugi remonto',le ( emont samochodu bojo$€go OSP Rudnik tvlaly i OSP Starcza ) 6 282 - zl

biuro\ €) 436 -zl.
- koszt6w zwiazanych z przeprow€dzeniem lvybor6w do Sejmu i
- koszt6w pzeprowadzenia wybor6w na Prezydenta J.953.-zl.

senatu - 2. /o9 -zl

iochrona pizeciwpoi€rowa ( plan 30.000 zl wykonanie

koszty utrzymania teech jednostek
166.- zl.( plan 23.000.-zl)

ariieane z dzialalnosci4 'Obrony cywilnei"-
100,00o/".-zl). Powy2szA kwote stanowiq koszty

Starostwa Powiato\,\€go w Czestochowie -

Dzial 754 - Bczpieczeistwo publiczne
29. 166.- zt. tj. 97,22%).
Do poniesionych wydatk6w tego dzialu nalez4 gtiwnie
Ochotniczoj Straty Poi'a'nei - Roz.dz. 7il12 w kwocie 22

Do wydatk6w tego dzialu zaliczamy r6wniez koszty
Rozdz. 7541,1 ( plan 7 000 zl, wykonanie 7.000.-zl, tj.
wynagrodzenia i biez4ce utzymanie magazynu oc.
/Na prcwadzenie tego zadania gmina otzymuje dotacje ze
w ramach porozumienia w wysokosci 6.000.-zt.

budzetowych, sqto:
- koszty wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla

lesny, od nieruchomosci i rolny) 12.394.- zl .

Dzial 756 Dochody od os6b pawnych, od os6b fizycznych i od innych iednostek
ni€posiadarecych oaobowo5ci prawne, o.az wydatki zwiQzane z ich poborem ( Plan 

'16 000 - zl,
wykonanie 15.491.- zl, tj.- 96,82%).
\Aiydatki tego dzialu stanowiq koszty pobofu podatk6w, oplat niepodatkowych nale2nosci

inkasent6w od zbieranych podatk6w (podatek



- koszty obstugi i rozliczenia podatk6w (zakup papieru, znaczk6w pocztowych i d.uk6w ugugi
komornicze) 3.097- zl.

Dzial757- obsluga dlugu publicznego ( plan 77.700 -zl wykonanie 73.454 -zllj 94'54%,
Zaplacono odsetki od pozyczki zaciqgniQtel w Wojewodtkim Funduszu ochrony Srodowiska
i Gospoda*i Wodnej w Katowicach w kwocie 71.667.-2l iw Narodolvym Funduszu ochrony
Srodowiska i Gospodarti Wodnej w kwocie 1.787.-zl.

Dziat 801-Oswiata i wychowanie ( plan 1.592.563.-zl, wykonanie 1.566 502.- zl tj.98'360/" )

Wydatki w wysokosci 24.580.'zl zos'.aty zaplanowane do realizacii bezposrednio ptzez uzqd
gminy. Z kwoty tej 1OO.-zl pzeznaczono na wynagrodzenie bezosobowe dla.Komisji d/s awansu
iawodowego nauczycieli, zat kwolQ 21.18o.-z+ zaplanowano jako zwrot koszt6w dla pra6odawc6w
tdulem poniesio ych kosztow ksztakenia fi*odocianych pracownikow.
Srodki ie w calosci zostaly zwrocone, poniewaz nie zoslaly spelnione wszystkie warunki do
otzymania tych Swiadczei, a zwlaszcza ukoiczenia szkoly pEez ucznia i zdobycia zawodu.

Wydatki dziatu ,Os:wiata i wychowanie" w pozoslal,ej kwocie ( plan 1.567 9E3 -zt' wykonanie
1.566.102.-2l ) oraz wydatki dziatu 854- Edukacyjna opieka wychowawcza ( p|an 113318-- zt'
wykonanie 113.318.- zl.) zostanq om6wione w zahczniku z dzialalnosci oswiatowej

Dzial - 85!- ochrona 2drowia - plan 33.300.- zl, wykonanie 13 130.- zl tj. 39,4370
Na wydatki tego dziatu skladajqsie:

-Wydatki bieiqce w kwocie 13.130.-zl stanowiq:
- kosdy clzialalnosci Gminnej Komisji Rozwiqzy' ,ania Problem6w Alkoholowych' z kt6rych mo2na

wyodrebni6:
- kwotQ wydatk6w poniesionych na dzialalnos6 S/eietlicy socjoteaapeutycznej ( wynagrodzenle

i pochodne od wynagrodzeti oraz odpis na f. 5w. socjalnych, dodalek wiejski i mieszkaniowy )
w wysokosoi 2.861.- zl

- dota;je celowq w kwocie 2.OOO.-zl dla ,Czestochowskiego Benku Zywnosci ' jako udzial gminy
w rerlizacji Programu "Dostarczanie 2ywnosci dla najubozszej ludnosci Unii Europejskiej -

PEAD 2OO5'.
Pozoslale wydatki stanowiq:
- wydatki zeczowe (np.: , prenumerata czasopism, zakup ksiq2ek i nagr6d dla dzieci , artykutow

szkolnych, obuwia istfoj6w sportowych, puchar6w..) 3.338.- zt
- Swiadczenia spol€czne i us,lugi niematerialne ( w tym; zasiiek celowy ) 400.- zl
- zakup usfug pozostalych ( pzedslawienie teatralne, widowisko integracyjne, transporl ) 3 586._2l
- pozoslalie wydatki biezqce (np.:diety za udzialw posiedzeniu komisji , przeprowadzenie wywiadu

Srodowiskowego) 945--zl.

- Wydatki maj8tkowe w kwocie 4.500 zl. (bez wykonania) zaplanowano na pokrycie koszt6w
wykonania projektu budowlanego rozbudowy gm. osrodka zdrowie (rozliczenie kohcowe)

Dzial - 852- opieka spoleczna (plan 469.665.- zl, wykonanie 458.4'12 - z+' rj 97 '60vo)� '
Z tych Srodk6w najwieksza cz85C przypada nal

wyplate Swiadczeti rodzinnych, zeliczek alimentecyjnych orez skladek na ubezpieczenia
emerytalne i rcntowe z ubezpieczenie spolgcznego 309 680 _zl

- wyplate Swiadczeri rodzinnych 292.1O2.-z+,
/ w tym: w Emach srcdk5w z dotaqi c€lowej na adania zte.oM -2€�2 1o2'zu
skladki na ubezpieczenia emerylalne i rentowe 6 486._2l

/ w tym; w En&h arcdk58 z dotacji @lorei na zadania zl@ne J 019 -zl /
- obstuga Swiadczei rodzinnych 1 1.092.-zl
/ w Vm: w €mach Srodkaw z dolact celor€j na zadanra zlecane 8916.-2ll

- zasilki i pomocw nalune 24.538.zl
/w tym: ze +odktuv dotacji @l@j na 6ilki stale Pzanaczono - 10 a23 'r' na zasi{<i okE6o^€ - a 41 4 -'l

- skladki zdrowotne optacane od niekt6rych os6b pobierajqcych Swiadczenia z pomocy spolecznej
pEeznaczono 466.- zl.

ir tym: z€ Srcdk6ry dotacyjnych 466 _t /
- do2ylvianie dzieci w szkole, (,Posiliek dle potrzebujqcych'), paczki 'Mikolajkowe" 13 335 -zt

/w tym: ze Srcdkjw dotacyinych wyda* a.225. Al



- koszty zakudnienia praco,vnik6w do rob6t publicznych pzez GOPS 37.392.-zl
- utzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej 73.001- zl. Z tdt k',\,oty mozna \,lyodrebni6

nastepuJece wydatki:
- place ipochodne od plac 66.405.-21.,
- wydatkiEeczo\/e (druki, nagrywarka do komputera, materialy biuro\a/e..) '1.362.-2l,
- uslugi niematerialne ( usluga serwiso\ 6, rozmowy telefoniczne, znaczki poczto\ /e..) 2 637 _zl,
- pozostale wydatki biezqce ( delegacje, energie elektryczn4 oplaty za wode, ubezpieczenie

wyposa2enia, szkolenaa, itp ) 2.597.-zl.
/w tlm: ze 5rcdk6r dotacyjnych na ulr4$anie GOPS wrdano 54 296 -zl /

Dzial goo-Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska - plan 268.1 10.- zl, wykon 239 51 1 - zl tj.
89.33%
Do wydatk6w tego dzaalu nalezqwydatki inwestycyjne i wydatki bie2qce

-_!ry!4Llbigza@ na kwote 177.438.-zl stanowi4
-koszty zakupu energii elektrycznej w celu oswietlenia ulic dr6g: gminnych, po\/iatowych oraz
ll,ojew6dzkich 54.598.-zl.

-koszty eksploatacji oczyszczalni sciek6w i kanalizacii 122.U0.zl
- Z te:t kstoty zrlaczna cze56 wydatk6w pzypada na energiQ elektryczna 63-838 -zl
- Koszty wynagrodzenia i pochodne od wynagr pracownika zatrudnionego do obstugi

oczyszczalni sciekdw stanowi4 k\ ,ote 20.632- zl.
- Na akadki za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska wydano 4.757 -zl, natomiast na zakup

usiug pozostatych ( wywoz osadu, unieszkodliwienie odpad6w ) 6 227 -zl
- Wydatki zeczowe ( czesci do kanalizacji: prety, rury PCV, Srodki do konserwacii pomp, paltllo

doagregatu prAdoh^drczego, pax, wapno, silikon, Srodki czystosci, pompy, nazedzia, filtry,
paski klino\,,,/e ..,) pzeznaczono 14.583.-.-zl

- Inne wydatki biezace: ekwivralent za odziez robocz4 badania lekarskie, delegacje, odpis na
funduc Swiadczeh socjalnych, stanowi4 k\ /ote 4.973.-zl.

- Pozostalq kwote wydatkdw biez4cych stano,vi Podatek VAT (naliczony do zwrotu) 7 830.-zl

Wvdalki inwe^ttvcvine tego dzialu na plan &.400 - zl, zostaly wykonane w lvysokosci 62.073 zl ti
96,39%
Wydatkj te, zaplanowano w celu €alizacji ttzech zadai in\ estycyjnych, ti na:
- "Budowe o6wietlenia ulicznego plan - 36.600.-2l, wykon. U 273.zl
Srocii pieniqine zostaly poniesion; na budo' € oswietlenia ulicznego; ul Gminnej iul Slqskiej
Pzygoto\,lania do tego zadania gmina rozpoczela w roku 2004 i poczynila pewne wydatkiw kwocie
3.,ii.-zl. 1z ptzezn?Gzeniem na aktualizacje mapy zasadniczej i wykonania prolektu o6wietlenaa
ulicznego w m. Starcza, ul. Gminna oraz w m. Rudnik Maly ,ul. Sleska )

tnr,r,estycle te, zostaly zakoiczone, a lEczny koszt budowy tych odcink6w oswietlenia ulicznego
zamknal sie kwotE 37.845,0721 z podzialem na:
- o6wietlenie ulicy Gminnej w Starczy - 18.248,8021
- oswietlenie ul. Slaskiej w Rudniku Malym -19.596,2721

W celu popaawenia funkcjonowania gminnej oczyszczalni Sciek6w w Rudniku [4alym w roku 2005
wydano l$ote 22.800.-zl na rozbudowe systamu napowi€truania 5ciek6w.

Ponadto (w aamach tego dzialu) zaplanowano i wydano na
i klimatu k\ Dte 5.000.-zl (100%)

ochron? powietrza atmosferycznego

- Jest to nowe zadanie inwestycyjne gminy, przygoto'a/Ene
Poniesione wydatki gtanowiA koszt opracowania projektu
Urzedu Gminy i wymiany instalacji wewnetznej co.

Dz. 921 - Kultuta i ochtona dziedzictwa narodowego - plan 43 700 - zl' wykonanie 29 593 - zl
t i .67.72%.
\ivydatki tego dzialu stanowiq.
- koszty utrzymania Gminnej Biblioteki w Starczy 21 645.- zl

Z tej k\'/oty pzeznaczono na:
- vvynagrodzenia i pochodne od llynagrodzeri kv,/ote 13.623 -zl,
' zakup ksi+ek do biblioteki gminnej 1.743.-zl,
- zakup energii i uslug pozostatych (energia ele|Jryczna. gaz, Scieki) 2 782 -zl
- zatub mateiiatow i wyposazenia ( folia, karty biblioteczne, regaly na ksia2ki, monitof ) 2 680 -zl

do realizacji w latach nastepnych.
budowlanego docieplenia budynku
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- pozostale wydatki biez4ce ( ubezpieczenie mienia, F. Sw soc. delegacje sluzbowe) 817-zl
Na zorganizowanie "Dozynek powiatov'/ych' w naszej gminie oraz pzygoto' Enie artystyczne
Gminnego Kola Gospodyn Wiejskich zaplanowano k$/ote 8.020.-zl. Poniesione koszty stanowiA
kwote 7.948.-zl. ( w tym; KGW -2.076.-2l dozynki - 5.872 -zl)

Dz. 926 - Kultura fizyczna i spo.t -plan 142.449.- zl, wykonanie 125.439.- zl, tj 88,06%

- Wvda,ki biezace tego dzialu zaplanowane w kwocie 33.000.-zl, wykon.29.675 -zl' \' a9,92'/"
Wydatka dotycza koszt6w ptzygoto\ €nia terenu pod boisko sportowe w miejsco\ ̂c6ci Lysiec
( transport i rozplantowanie ziemi ) - 14.649.-2l. oraz koszty dzialalnosci statuto\,tej Gminnego
Klubu Sportov€go ,,Czami-Starcza". w kvocie 15.026.-2l
Podzral wydatk6w przedstawa sre nastepujEco'
- wydatki zeczowe ( Srodki czystosci, druki, napoje dla zawodnik6w, tra\,\/a.. ) 940 -zl.
- uslugi (przew6z za\ rodnik6w na mecze, oplaty pocztou€) 1.719.- zl,
- skladki czlonkowskie, uprawnienia zawodnikdw , oplaty startolle, licencje i ubezpieczenie

zawodnik6w 1.533.- zl.
- wynagrodzenie henera i gospodaza 10.834.-zl
- delegacje sedziowskie 940. -zl.
/Czes6 koszt6w dzaatalnoscibiezAceitj. wydalk6w rzeczowych ( 5.470,1521.) olaz ptze.t6z zawodnik6w na
mecze ( 6.058,8721) zostaly pokryte ze Srodk6w Gminnei Komisji Rozwiqzylvania Problem6w
Alkoholowych /

- Wvdatki inwe-ilvcvine plan 109.449.- zl, wykonanie 95.764.- zl, tj. 87,50%
Wydatki in!\€stycyjne tego dzialu dotyczq kontynuacji inwestycji juz rozpoczetych w 2004roku, oraz
wydatk6w na nowe zadanja inu,estycyjne rozpoczete w2005 roku.
Wydatki na zadania kontynuow€ne dotyczq ,,Budowy boiska sportowego z parkingiem i czeSci4
edukacyjno-rek.eacyjnq w Starczy przy ul. Targowe.i" i zostaly zrealizowane w wysokosci -
66.767.U.-zl.

To zadanie inwes9cyjne rozpoczeto w 20M roku, a poniesione w6wczas koszty stanovue kwote
18.151.-zl.
Laczne koszty poniesione na to zadanie stanowia ktlote - 84.918,5421.
Z tej kwoty pzypada na:

- koszty prac pzygotowa,r.,czych i dokumentacji przypada - 18.528.-zl,
- roboty budowlano-montazowe -65.408,82 zl
- insoektor nadzoru - 981.12 zl.

Vtlydatki inlr€stycyjne, K6re dotyczq ,,Budowy boiska sportowego
w Starczy" stanowia kwote 20-090,1021.
Poniesione koszty dotycz4 g[omie kosztdw zakupu gruntu ( 18.000.'zl
i optat sadowych itp.( 2 090,10 .-zl )

przy Szkole Podstawowej

) oraz koszt6w notaraalnych

W ramach vlydatk6w inwestycyjnych tego dzialu wydano kwote 8.906.-2l na
dokumentacji ,,Budowy zaplecza boiska sportowego w Starczy" ( pzy ul. Sportowej)

opmcowanre

Nale2y jednakzaznaczye, i2 koszly inwestycyjne tego dzialu sqjeszcze wieksze, a to za spaawq
rozpoczetej w 2004 roku innej inwestycii - ,,Budowy hali sportowei przy Szkole Podstawowej
w Starcry" , kt6rej realizacje pzesunieto na lata nastepne.
Nakfady poniesione w 2004 f. stanowiq k\/otQ U.7a6-zl i sq to; koszty prac przygotowawczych
i dokumentacji 64.745,77 zl,
W 2OO5 roku to zadanie pozostalo jednak bez dodatkowych wydatk6w inwestycyjnych

Na tym zakodczono realizacie wydatk6w biezqcych i inwestycyjnych bud2etu gminy
Realizacja wydatk6w bie2Acych w poszczeg6lnych jednostkach bud2etu gminy ksztaltowala sie na
podobnym poziomie jak w latach ubiegtych, czyli - 100% przez jednostki oswiatov€, natomiast - 91%
przez U.zed Gminy. Wydatki in\€stycyjne zamknely sie kwotq 529.402.-zl i osiqgnely Sredni \'^kaznik
wykonania budzetu - 94o/.. W 2005 roku wydatki na in\,'/estycie zostaly ograniczone z u\ €gi na
splate rat po2yczek, na kt6re lacznie z odsetkami wydano 569.454.-zt.

Analizujac ltska2niki wykonania wydatk6w oraz !\6ka2nik og6lnego v'/ykonania dochod6w
budzetowych ( 100,60% ) mozna stwierdzie, i2 re€lizacja wykonania budzetu pzebiegala p€wdlovro
Nieznacznie wieksze wykonanie dochod6w od wydatk6w pozvl'olilo nie tylko na s\4obodn4 realizacje
wydatk6q ale r6wniez na wygospodarollanie ,wolnych 5rodk6vl', kt6re wprowadzono do bud2etu na
2006 rok.

mgr l t



Infomacja z lvykonania planu wydatk6w bud2etowych
jednostki bud:etowej - Gminnego Peedszkola w Sta.czy za 2005 rok'

Plan wydatk6w w dziale 801 Oswiata i wychowanie, rozdzial 80104 - Pzedszkols na 2005
rok wyni6sl 312.?00 zl. Plan wykonano na kwote 311.12521, co stanowi9g,5 o/o planowanych
Srodk6w. Plan nie zostal wykonany w pamgmfle 4220 - zakup Srodk6w zywnosci na kwote '1 574 zl
Saodki w tym paragrafie pochodzq z optat wnoszonych na wyzywienie pEedszkolak6w, natomiast brak
wykonania na wi^/ kwote spowodowany byl absenciA dzieci

Wydatki na p+ace i pochoctne ocl plac zaplanowano i wykonano na kwote 252.950 zl Wydatki
na place i pochodne od ptac stanowiq 80,89 % planowanych Srodk6w jednostki'
Wybatkowanie Srcdk6w finansowych w poszczeg6lnych paragrafach placowych paedstawia siQ
naslepujqco:

S 3020-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen - plan iwykonanie 12''180 zt- Smdki
finansow€ wydatkowano w tym peraglafie na wyplatg dodatk6w socjalnych dla nauczycieli tj
dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, a tak2e na \ryplate ekwiwalentu za pranie odzieiy
pracownik6w obslugi. Wydatki teoo pamgrafu dotyczq r6wnie2 zakupu S.odk6w BHP o'az
wyp+ety ekwiwalentu za odziez ochronnq.

S 4O1O - Wynagrodzenia osobowe pracownik6w - plan i wykonanie |77.245 zl.

$ +o+o - Dodattowe wynagrodzenia roczne - plan iwykonanie 13.765 zl

{ lrro i +rzO - St+rotina ub€zpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy - plan i wvkonanie 41 160 zl'

5 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan iwykonanie'1000 zl . Wydatkowane wtym parag'afle
srcdki przeznaczono na optacenie umowy o dzieio dotyczqcej wykonanie instrukcji
pzeowpozargwel.

S 44,10 - Odpis na ZFSS - plan i wykonanie 7.300 zl.

Na pozostale pa.agrafy zaplanowano 59.750 2l co stanowi 19''11 % planowanych Srodkdw Plan
wykonano na kwote 58.176 zt, a wydatkiw poszczeg6lnych paragrafach pzedstawiajq s'e nastepulqco:

S 421 O - Za ku p materiaiow i wyposazenia - 1 .584 zt. Srodki finansowe przeznaczono na za ku p :
- gasnic p.po2. - 469 zl
- material6w biurowych 302 zl
- 5rcdk6w czystosci - 543 zt
- uzupetnieli prawa oswiatowego - 270 zt ('Menegamentw Przedszkolu" iesl zbi6r przepiso\x

o6wiatowych adresowanych do plac6wek pzedszkolnych)

S 4220 - Zakup 5rcdk6w zywnosci - plan 32.000 zl, wykonanie 30.426 zl. Srodki pozyskane z wpl€t
rodzic6w w 100 % zaspokajajq potrzeby zywieniowe dzieci

S,t26o - zakup energii(energia elektryczna, woda, gaz) - 1i1.463 zl

S 4270 - Zakup usfug remontowych _ 7.689 zl. W budynku przedszkola dokonano wymiany rur spustowych-' 
na kwote 2.700 zl orez pieprowadzono remonl schod6w zewnQtrznych przed budynkiem
pnedszkola na kwote 4989 zl.

$ /1300 - zakup ustug pozostalych - 3.609 zl takich jak:
- usfugi telefoniczne - 1.498 zl
- doz6r techniczny - 463 zl ( kociotwodny, zbiomik cisnieniowy)
- przeglqd instalacji gazowej i kontrola ptzewod6w kominowych - 276 zl
- Iegalizacja i pzeglqd sprzetu gasniczego - 44 zt
- czynno6ci kontrolne Inspekcja Sanitarnej 46 zt
- wywdz Smieci- 275 zl
- kanalizacia - 428 zl
- badania lekarskie (pracownicze) - 320 zl
- naprawa ksero - 1 83 zl
- uslugi pocdowe w tym znaczki - 76 zl

S,l,l3o - R62ne op+aty i sktadki- 4o5 zl. Srcdkiwtym paragmfie przeznaczono na ubezpieczenie
mienia jednostki od ognia i kradziezy.



Infomacja z wykonania planu wydatk6w budietowych iednostki
budietowei - Szkoly Podstawowej w Starczy za 2005 .ok

Plan wydatk6w jednostki budzetowej - Szkoly Podstawowej w Starczy na 2005 rok wynosi
777,208 zl, a wykonano na kwote 777.204 zl.

Zaplanowane na 2005 rok Srodki peeznaczono na nastepujqce dzialy:
801 O6wiata i wychowanie - 699.075 zt wtym:
- 80101 - Szkola Podstawowa w starczy
- 801'13 - Dowozy ucznidw do szkol
- 80146 - Doksztal,canie idoskonalenie zawodowe
- 80195 - Pozoslata dzialalnosc

668.224 zl
8.561 zt

nauczycieli 250 zl
22.040 zl w tym:

3.430 zl

74.7O3 zl

odpis na ZFSS emeryt6w - 4.749 zl
Srodki Fundacji Centrum Edukacii Obwatelskiej w Warszewie na realizacrje projektu
,Szkola Marzei" - 17.291 zl

851 Ochrona zdrowia - 3.400 zl
- 85154 - Peeciwdzialanie alkoholizmowi
854 Edukacyina opieka wychowawcza - 74.703 zl
- 85401 - Swietlice szkolne

Wydatki na place i pochodne od plac w dziale 801 Oswiata i wychowanie zaplanowano i
wykonano na kwote 650.682 zl. Wydatki w poszczegdlnych pareg.afach wyglqdajq naslepujqco:
S 3O2O - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzei - plan i wykonanie 33.490 zl

Wykonane w tym paragrafie Srodki pEeznaczono na dodatki socjalne dla nauczycieli, zasil'ek na
zagospodarowanie nauczyciela oraz Srodki BHP dla wszystkich pracownik6w

S 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownik6w- plan i wykonanie,l35.48l zl.
Opdcz wynagrodzefr zoslaty wyptacone nagrody jubileuszowe oraz nagrody dyrektora i
woJta.

S 40,10 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan iwykonanie 37.177 zl.
$ 4i 10 i 4120 - sk+adki na ubezpieczenia spol€czne i Fundusz Pracy - plan iwykonanie 102.306 zl
S 4l7O - Wynagrodzenia bezosobow€ - plan i wykonanie 6.,179 zl. wykonane w tym paragrafie 6rodki

pEeznaczono na oplaoenie zajed rehabilitacyjnych niepelnosprawnego ucznia w kwocie 1344 zl.
o€z aealizacjQ zaje6 pozalekcyjnych w ramach prog€mu ,Szko{a Marzeti w wysokosci 5.135 zl

S 44,10 - Odpis na ZFSS - plan i wykonanie 35.749 zl. W lym odpis dla nauczycieli emerytdw i
rencistdw - 4.749 zt.

Pozostale paragrafy zaplanowano na kwote 48.393 zl, a wykonano na kwote 48.389 zl. Nie
wykonano planu na kwote 4 zl w dziale 80'195 Pozostala dzialalno56, dolyczyfa ona projektu 'Szkota
Maeei , i zostala zwr6cona do fundacii20.12.2005 r.
wydatki w poszczeg6lnych paragrafach pzedslawiajq sie nastQpr.rjqco.:
S 3260- inne formy pomocy dla uczni6w- plan iwykonanie 1.008 zt. Srodki te pochodzq z dotacji

celowej na zakup podrecznik5w dla uczni6w podejmuiqcych naukew klasach pieMszych
szkol podstawowych. Dofinansowaniem objeto uczni6w pochodzqcych z fodzin najubo2szych

S 421tF Malerialy i wyposa2enie- plen 23.949 zl, w lym Rwola 7.237 zl dolyczy prcjektu "Szkola
Marzei", wykonanie planu na kwote 23.948 zl

- matedaly do remontu - 1.316 zl
- opal - 10.151 zt
- meterialy biuowe - 1.534 zl
- 6wiadectwa, dzienniki zajee - 515 zl
- Srodki czystosci- 1.618 zl
- prenumeraty - 968 zt w tym Prewo O6wiatowe i Prawo Pracy - 700 zl
- kreda - 390 zl
- wyposazenie - 3.709 zlwtym kwota 3459 zl dotyczy zakupu sprzetu w ramach projektu
"Szkola Mazeri' ( kino domowe, aparat cyfrowy, dyktafon, radiomagnetofon)
- stroje dla zespotu pilKarskiego zakupione w.amach poektu "Szkola Mazed" -116321
- materialy na stroje dla zespolu folklorystycznego zakupione w ramach projektu ,Szkota
Matzefi' -2.584 zl

S 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek - plan i wykonanie 279 zl.
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S 4260 - Zakup enercii(energia eleKryczna, woda, gaz) - plan i wykonanie 4'303 zl
'ene.gia - 3.323 zl
- woda - 139 zl
- gaz - 841 zl

S 4300-Zakup uslug pozostalych- plan 18.53221, wlym Srodki "Szkoly Marzerl' 3 887 zl
wykonanie lE.52g zl. Wydatki wtym paragrafie pzedstawiaiq sie nastepuiqco:

- szkolenie BHP pracownika - 30 zl
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 250 zt
- badania lekarskie pracownik6w - 400 zl
- ustugi pocztowe - 180 zl
- pzeglqd instalacji gazowej i przewoddw kominowych - 256 zl
- telefon (w tym precownia intemetowa ) - 2.870 zl
- wyw6z Smieci-210 zl
- dow6z u6zni6w do szkoly - 8.561 zl.
- abonament programu PLACE optivum i RTV -431 zl
- kanalizacja - 75 zl
- naprawy ksera i us.lugi informatyczne - 1.309 zl
- oprawa arkuszy ocen -73 zl
- dow6z uczni6w oraz bilety wstepu na plywalniQ dla ucznidw objetych poektem "szkola

lvlarzeh" - 3.884 zl

Plan wydatk6w i wykonanie w dziale 861 Ochrona zdrowia na 2005 rok wynosi 3.430 zt
Niska kwota Srodk6w wtym dziale zwiqzana jest z zawieszeniem dzialalnose Swietlicy Srodowiskowej
Wydatkowane w tym dziale Srodki przeznaczono na:
S 3o2O - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzei - plan i wykonanie 325 zt

Wykonane w tym paragrafie Srodki pfzeznaozono na dodatki socjalne dla nauczyciela
5 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownik6w - plan iwykonaniel.60l zl.
S 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan iwykonanie 479 zl.
S 4l1O i 4120 - skladki na ubezpieczenia spo€czne i Fundusz Pracy - plan i wykonanie 457 zl

S,l,tl0 - Odpis na zFSs - plan iwykonanie 568 zl.

Wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na 2005 rok zaplanowano
iwykonano na kwote 74.703 zl.

Wydatki na place i pochodne od plac zaplanowano ne kwote 74,603 zl. Wydatki wygl4dajq
nastepujqco:
S 3O2O - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeri - plan i wykonanie 2.700 zl

Wykonane w tym paaagrafie Srodki przeznaczono na dodstki socjalne dla nauczycieli oraz 6rcdki
BHP dla wszyslkich pracownik6w.

S 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownik6w - plan i wykonanie 52.561 zl.
Opr6cz wynagrodzeri zostaty wyplacone nagrody dyrcktoG i w6jta.

S 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan i wykonanie 4.078 zl.
S 4110 i 4120 - Skladki na ubezpieczenia spoieczne i Fundusz Pracy - plan i wykonanie '11.964 zl
g 4/140 - Odpis na ZFSS - plan i wykonanie 3.300 zl.

Pozostale paraqrafy zaplanowano iwykonano na kwote 100 zl.lzn
S 42'10- lvlaterialy i wyposa2enie- 100 zl.



Infomacia z wykonania planu wydatk6w jednoslki budietowej -Gimnazium w starczy

za 2005 rok.

Plan wydatk6w jednostki budzetowej- Gimnazjum w Starczy na 2005 fok wynosi 556.932 zl,
a wykonano na kwote 566.930 zl.

Zaplanowane na 2005 rok Srodki przeznaczono na nast9pujqce dzialy:
801 O6wiata i wychowanie - 556.208 zl w tym:
- 8ol1o-cimnazjumwstarczy 527.927 zl
- 80113 - Dowozy uczni6wdo szkoty 9.249 zl
- 80195 - Pozostala dziatalnosd 19.032 zl $ tirn:

odois na ZFSS emeMdw - 4.749 zl
Srodki Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie na realizacje prqektu
"Szkola Maizeh' -'14.283 zl

854 Edukacyina opieka wychowawcza - 10.724 zl
- 85401 - Swietlice szkolne 10.724 zl

Wydatki na place i pochodne od plac w dziale 801 Oswiata i wychowanie zaplanowano
na kwote 527.736 zl, a wykonano ne kwotQ 527.734 zt, Nie wykonano planu na kwote 2 zl w dziale
80195 Pozosta+a dzialalno56, dotyczy+a ona projektu "Szkola Marzei , izostala zwr6cona do fundacji
20.12.2005 r.
S 3020 - Vwdatki osobowe nie zeljczone do wynagrodzef - plan i wykonanie 27.200 zl

Wykonane w tym pamgmfle 6rodki pEeznaczono na dodatki socjalne dla nauczycieli oraz Srodki
BHP dla wszystkich pracownik6w

$ 4010 - Wynagrodzenia osobowe p€cownik6w - plan i wykonanie 353.952 zl. Oprocz
wynagrodzeh zosta.ly wyplacone nagrody jubileuszowe oaaz nagrody dyrektora iw6jta.

S 4040 - Dodatkowe wy agrodzenia roczne - plan i wykonanie 28.224 zl.
S 4110 i4120 - Skladkina ubezpieczenia spoleczne iFundusz Pracy- plan iwykonanie 83.205 zl
S 4170 - Wynagrodzenia b€zosobowe - plan 7.306 zl, a wykonanie 7.304 zl w tym kwote 2.512 zl

przoznaczono na oplacenie zaje6 rehabilitacyjnych ni€p€lnospralvnego ucznie. Pozostaq kwote
4.7921 zl zaplanowano ne.eelizacje zai|ee pozalekcyjnych zgodnie z zal,o2eniami okreslonymi w
prcgramie "Szkola Marzeti", a wykonano na kwote 4.792 zl. srodki, kt6rc nie zostaly wydatkowane
zwr6cono do fundacji w grudniu 2005 a.

S 4/t40 - Odpis na ZFSS - plan i wykonanie 27.849 zt. W tym odpis dla nauczycieli emeryt6w i
rencist6w - 4.749 zl.

Pozostale paragmfy zaplanowano i wykonano na kwote 28.472 zl Wydatkiw poszczeg6lnych
pa.egrafach przedstewiejq sie nastepujqco :
S 4210- Mate.iat i wyposa2enie - 9.757 zl, w tym kwota 5.995 zl dotyczy p.ojektu ,Szkota tularzei"

Wykonanie planu w tym pamgmfie wyglqda nastQpujAco:
- maleriat biurowe - 1.058 zl
- Swiadectwa idzienniki- 393 zl
- kreda - 390 zl
- Srodki czystosci - 1. 168 zl
- prenumeraty gazel i pomdnik6w wychowawcy - 349 zl
- opal - 345 zl
- matefialy do remontu - 59 zl
- wyposazenie ze Srodk6w fundacji w ramach projektu ,, Szkola Marzen' - 5.090 zl

zakupaono: cyfrowq kamere wideo, aparal cyffolvy, raclaomagnetofon, dyklafon
- materialy biuaowe potrzebne do reelizacji projektu ,Szkola Marzei'- 905 zl

S ,1240 - Zakup pomocy naukowych, dydaKycznych i ksiqzek - 1.682 zt. Zakupiono: ksiqzki,
peewoalnik, scenariusze i inne w tym ze Srodk6w "Szkoty Marzef" na kwote 1.620 zt

S 4260 - Zakup energii(energia elektryczna, woda, gaz) - 2-951 zl , w tym
- energia elektryczne - 2.445 zl
- woda - 99 zt
- gaz - 407 zl.

S 4300 - Zakup uslug pozostatych- 14.082 zl, w tym ze Srodk6w ,Szkot Mazeh' 1.159 zl
- badania okresow€ i szkolenie BHP pracowniktvl - 270 z+
- ustugipocztowe - 43 zl
- lelefon (w tym pracownia intemetowa) - 1.905 zl. Ze Srodk6w "Szkoty Mazen' oplacono
telefon na kwote 59 zl
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- wyw6z Smieci - 120 zl
- clow6z uczni6w do szkoly - 9.249 zt
- abonament programu PLACE Optivum i RTV - 441 zt
- konserwacja i nap€wa ksera - 929 zl
- kanalizacja - 25 zl
- zakup bilet6w wstepu dla uczni6w do leatru w ramach projektu "Szkota Mazerl' - 850 zl
- dow6z uczni6w do Czeslochowy w ramach projektu 'Szkotia Mazeri" - 250 zl.

Wydatki na place i pochodne od plac w dziale 854 Edukcyjna
zaplanowano iwykonano na kwote 10.504 zlw tym:

opieka wychowawcza

paragrafie SrodkiS 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzei - 641 zl. Wykonane w tym
pzeznaczono na dodatki socialne dla nauczyciela.

S 4010 - Wynagrodzenia osobowe p.acownik6w - 6.579 zl.
Opr6cz wynagrcdzeh zostaly wyplacone nagrody dyrektoaa i w6jta.

S 40rt0 - Dodatkov{e wynagrodzenia oczne - 936 zl.
S 41lO i 4120 - Skladki na ubezpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy - 1.648 zl
S 42140 - odpis na ZFSS - E00 zt.

Na pozostale pa|agrafy zaplanowano 120 zl w tym:
S 4240 - Zakup pomocy neukowych, dydaKycznych i ksiq2ek - 120 zl. Zakupiono ksiqzki, kt6te bedq

pomocne w prowadzeniu zajed pozalekcyjnych w swietlicy szkolnej.


