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ZARZADZLNIE Nr 31/06
W6jta Gminy Starcza

Z dnia 08.08.2006r.

w sprawie: Informacji z wykonania budietu Gminy Starcza
za I Pfllrove 2006r.

Na podstawie art.6l ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie
gminnym ( Dz. U. Nr 1,42 poz.l59l z 2001r. z poh. Tn.) oraz art.135 ustawy
z dnla 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15 poz.148
22003r. z p6in. zm.)

W6jt Gminy Starcza
zalz4dza! co nast?puje:

s l .

Przyjqi informacjg z wykonania bud2etu grniny Starcza za I pohocze 2006r'
w brzmienfu zal4cmika Nr 1 do niniejszego zaru4dzenia.

$ 2 .

Przedstawii informacjg, o kt6rej mowa w $l Regionalnej Izbie Obrachunkowej
i Radzie Gminy.

$ 3 .

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisama.
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z wykonania bud2etu r"l'lf$X"iL za t+it+tocze 2ooo t

Uchwa+q Rady Gminy N. 140/XIVO5 z dnia '14 grudnia 2005 roku uchwalono dochody
budzetu gminy w wysok;sci 4J6 Og4. , wvdatki w kwocie Xz!l9.lq99ra! oraz rozchodv w kwocie
496.000.-;1. i prz€znaczeniem na splate zaciqgnietych pozyczek w Wojew6dzkim i Narcdowym
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Jako 2r6dlo poryda powstalego niedoboru w

kwocie 100.000.-zi wprowadzono do budZetu gminy Yrolne srcdki z lat ubieglych
Dochody i wydatki uchwalono v€ szczeg6lo$/ei klasynkaqi budzetowei tj -z 

podzialem na dzialy'

,iririiil i p i"gr"sv. Uklad wykon-avtczv t dtelu gminy zoslal zafwierdzonv zaEqdzenjem W6ila Nr

112006 z dnia 02.01 .2006. .
VV wyniku zmian wprowadzonych przez Rad€ G miny i Zarz&zenia W-�lEa zwiekszono plan dochodow

do kwoty 4.342.859.- zl. a plan wydatk6w do krvotv og6hm 492a059j3l wprowadzajac ptzv

tym oo luai6i-gminy dodatkovto wolne s.odki z lat ubiegly.tl w kwocie 182'000 -zl'
' 

w zviqzxi z uchyleniem pazez Kd€ium Reglonalnej lzby obrachunkowej w Katowicach

zaplanowanej w S + ucnwai' Rady Gminy staicza Nr l57Dki/06 z dn 2T kwielnra 2006r-- kwoly

i-joo.-rr - luio d;taqi celowej dla czes{ocno$Ekiego Banku zyvYnosci na zasadach niezgodnych z

arr. tZO usll i 2 ustawy z dni, 30 czenvca 20O5r. o finansach publicznych powstal niezrownowazony

budzel (dochody wieksze od wydatk6w o kwot€ 1.20O -zl )----- '-Wutdn"n]"oochod6wbudze'tordych'zamykasiQknatq2'361'511,92zl 'costanowi 54'38%

wvkonania oianu i kszleltuie sie podobnte iak w latach ubleglych
ili;;;;;6;ti;tu it;t' 

'Jo"d'roo* 
na: dochodv wlasne, subwencje i dotacje' co pzedstawia siQ

il"JlTn'lX?*,"""" - oran 1.521'580.- zt, wvk odanie72a'2ao,1a'-,tt' 47 'a6%

lrytocnooy reatitowane bezpo6rcdnio ptzez Ueqd Gminy (podatki, czynsze' oplaty lokaine)

plan 729.714.-zl,  wykon. 393.132,04- zt, t j  53.87%
- lo"loOu reati.our"n-e b€zposrednio peez Uzedy Skarbowe( Cz-wa' W-wa' Myszk6w' Bytom)

plan 22.311.-zl, wykon s571,44 ll42'90ok
- udzialv w podatku dochodowym od os6b fizycznych realizowane przez Ministerswo Finansow

- ;;;r.ist;. "vion izs szr.-.r. t *-*z *dv*a't! w m<u r'Pcu 2006 'aQ te' ). \'a2'31ok

n. iru*"""r. 
-i 

si'",iki uzupelniaiqce slot*n"i€ ogolnq - plan 2'115731 -zl wvkoflanie

I .216.082 zl.- 57 ,48'

l TuU*"n"j, n" ,"o"nia osuriatowe ' '1.371 2'13'-zl Ytykon 843 828 -zl - 61 54olo ( hc'�nie z subrenclq

l ' i l , l f*Xl" i" oooo"*owa dra gmin '  741s18 -zt wvkon 3722s8'zl-50o0o/o

irr. i,i"tiii!"t iJilj"i.oiii ni Jonn"n""*"nic zadati wtasnvch - plan 705 548 - zl' wvkonan'e
4'l7.149,14.- zt, tj. 58,92%

| \otacie celowe nazac,ania biezqce zlecone gminie ustawami
otrn +gO.O+0.-.t ,  wvkon 284 143,55 -zl '  t l  5912Vo'

ii"'i"$gly: ji:'i:,lili $1",3?11',, tj 05,37v',
dotacie celowe realizowane na podstawie porozumlen
pf"n.1O.ZrS.-tt .  wykon 3162-l l  l i  50 880r/o

- lioox; ."n net.zn" - dofinansowanie rcalizowanych zadari v*asnych
pfan t3O.rZi.-zf wykon 71 983,11-71 t i  55 30o/o
lrk @nika z oowvzszvch canycn teaiito*anie dochod6w za I pol- 2006J ptzy udTiale

o*r'Jigii"vi'. i""ltiiii i"i o"tut.j oo t;"ni" zbliione i oscvluje w granicach. 50 o/'

Naileoiei .ealizowane sa dotacJe cetowe ilrooti na oonnansowanie zadah wlasnych gminy' w tym:

ii;i;-"ip';;;;;;;ia Gine t es,sz% t i zadania zlecone sminie uslawami ( 5s 12olo) wvsoki

wskaznik realizacii dochoclow s'ranowrq su#encje ( 57'48%) oraz Srodki na dotinansowanie zadan

ffific"rl i-;$*i r.ri:szv wsia:nix Jreaii'idnv"r' oi*t'oo'iu' Ploto*1lo- 
pr2v dochodech

wlasnvch ( 47.86o/d,a zt{laszcza ooty"ay ro oo"noool,, realizo$/anych bezposrcdnio ptzeT utTQdy

5i "ioi,-"L i+i.si,"/" i irtaz ud7iabw w @ltku dochodo 'vm od^ os6b fi7ftlfl1.11 3 ' "'")

Nalezy r6wniez zauwazyc, i2 wplywy o""hoao* t ufzeifO* Skarbowych wykazujq ciqgle tendencje

soadkowe .na tomias lduzywp |ywn" ' . n i " i " . "n i "wska in i kaog6 |negowykonan iadochod6w
;ffi;ff'#;;;l;i fli"i(, ao'r'oo""vm oo os6l nzvcznvcrr z uwasi na ich os6lnie wvsoKl

udzial w dochodach bud2elu gminy



Realizacie dochod6w z oodzralem na waznieisze irodla i i no vv ponizszeitabel

o.
Instt/tucje - poszczeg6lne dochody Plan Wykonanie %

U.zEct Cminy 729-711 393.134U 53.87

15.200 1 .450 ,00
- podalki (Dlny, le6ny, od Diefthdiosi, od 'k. t'sFd.) od Bjb t4/czlFh 271.300
- podatki (rolny, lesny. od fleruchomoscr )od os6b prawnych 70.150 38.820.99
- soneda2 dzial/''a 10.000
- czvnsze 90 .515 15.222,99
- wptywy z uslug (w tym: ienda iowiecka, optaty za dostarczanie
wodv i odbidr Scaek6w opldty z przedszkola, ksero, specyfikacje)

203.226 100.415,96

- oolala za zezwolenie na sDfteda2 atkoholL 21.300 1 8 . 8 4 1 , 0 8
- oolata skarbowa 6.000 3.910.70
- odsetki bankowe 6 205 5.398.17

pozostale,(np. opbta targp'fr, @ta adm!*{EliE i e*s?k€hcrim,
pfoviae, odsetki+dire od sp68'inFl' lPad, P.4q)za NodociigpG)

32.414 2'1.496,80

Minisle6two Finansow 2-885.286 1.511.659,(N53,43

- subwencia na zadania osiwiatowe 1.371.213 843.824,00
subwencia Dodstawowa dla qmin. 744.514 372.258,00

- udzialy w podatku dochodowym od os6b lizycznyctl 76S.555 325.577,O0
3. SlEski UnE t Woiew. ,4 Katowicach 562.C67 336.014,7859,69

J/ - Opieka spoleczna
-doracje celor€ na zdania zr.cm i z(|anid sra6tE Itnitv- GOPS, zasilki

slale i okresowe, Swiadczenia rodzinne, skladki zus,
dotvwienie dzieci

517.861 307.988,78

-I - UtzEd Wojew.- Ewidencja Ludn-, Dzialalnosa gosp, Akcja
kurierska.

34.536 17.456,00

-71 oswiata i wvchowanie.
- dotaqe cd(re na zadania \|,asrte (zahP P.d.Q.ztds d6 ucznkt'/ )

1.597 1.597,00

Edukacyjna oPieka wychowawcza
nobcia celwa z pEeMeeni.t M pooa rt*sirL'q da tEij* stvF|(la

8.973 8.973,00

4 Uneaty Ska,Dowe 22.311 9.571,44 42,90

- kada podatkowa 2.400 994,36
- oodatek od sPadk6w idarowizn 1 .800 942,00

Dodalek od czvnnosci cywilnopravrnych 18.000 7.460,00
podalek od os6b prawnych 1 1 1 175,08

-zwrot podatku VAT 11.200 14.226,17

5 Fozostae instytucie / dotacje celowe i Src"ki na
clof i n an s owa n i e z a da.i rdas nyc h gmi n y

sra@
oorozumienia, na dziatalnose z zakre$r obronfll4iEgi-

112-581 81,131,66 56,90

6.215 3.162,0050,88

frai eiuro WyOorcze. - Delegatuta w Cz_wie
'datacia celowa na uzupehie e stalego ryastru Worcow
wbory da Se)nu i Senatu

-wbatu uzuDeJniaace do Ra!t/ GninY

6.194
408

2 507
3.279

5.989,55
244,O0

2.507,OO
3.274.55

96,70

FJn-dac'ecenrrumEdukaciiobywatelskieiwwarsTawie
4c,! acja.etowa n a reati.acq proqlyL:9!!4t!lge,f4gE!92:y 89.86,1 54.410,8860,55

Fowiatowy U-A FEcy-ref'rndacia koszt6r pooiesionycf! w
zwiazku z zatrudnieniem pra@i|!tq49lqq4!!!!q!yQ-

40.308 17.572,2343,59

R A Z E M 4.3,12.859.-2.361.511,9254,38



Realizacja dochod6w z podzialem na dzialy (v4 podzialek klasyfikaqi budietowej) przeslawia si9
nastSpuJqco:

Dz. 010 - Rolnictwo i lowiectwo ( plan 6-610.- zl, wykon. 6.520,93.- zl, tj. 98,6270 )
- zwrot naliczonego podatku VAT ( z inwesycji zwiqzanych z rozprowadzaniem wody) -plan 6.400 -
zl , wykon. 6.396,00 zl
- czynsz dzie.zawny za ob.,,ody lowieckie ( Staroslwa Powiat. Cz-wa j Lubliniec ). plan 200 -zl ,
wykon. 124,93.-zl
D2.400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiQ elektryczn4 gaz i wode { plan 79.190 - zt-
wykon. 37.850,95.- zl, lj. 47,80 % )
- oplala za wode ( lqcznie z ods€tkami za nielermanorc wplaty ) - wykon 33 849,96 -zl, ( plan
73.10O.- zlr,
- wplaty mieszkaric6w za przyhczenie wody do sieci wodociqgowej - wykon 2 010 30 -zl,( plan
4.100.-zl),
- zwroi naliczonego podatku VAT ( z ustt€ zwi qd:anyd\ z tozptwradzaniem wody ) wykon l 990,69 -

zl,( plan 1.990.-zl),

oz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa ( plan 100.700'zl, wykon 47 313,80 -zl' tj 46,98"/6 )
- czynsze dzierzawne, najem lokali-gplan 90.515._20 wykon 45 222 99 zl,
- odsetkiod spdrnionych wplal ( plan 185.-zl ) wy*on 451,61-l-
W clochodach tego dziafu zaplanowano kvote 10.000.-zl do pozyskania w ll p61 2005r' ze spzeda2y
dzialkigminnej.
Zrealiziwane ;osialy nalomiast inne dochody,( kt6ae zostat wprowadzone do stronie planowanych

dochod6w w ll pol. br. )na kuolQ 1.636,20 zlly1d]Jtem 4no':u poniesionych koszl6w sqdolMych podczas

eozeiucii zaleqlosci cTvnszowYch fi nny,PALBUD'
oi. 250 

'- 
laministracia Publiczna - ( dan 71.077 .-X' vtvkott. 31.12a'91 - zl,ti. 42.43 vo\ '

Podstawowe dochody tego dziafu to:
- dotacje celowe n; zadania zlecone -plan 34.536 - zl, wykon. 17.456 -zl' tj 50'540/'
- darowizny pieniQzne na zecz gminy - plan. 20O -zl, Yrykon 950'zll i 175%
- pozostaie dochody - plan.39.341.- zl rvykon 13 072'97 -zlli.3310 o/o (.op+ata administracyjna

6gO- rf, urpfy*V.-uslug; specyfikacje 5o-zl. provJizja ocl teaminowo przekazywanych zaliczek
podatt<u o6inoaowego oc wynagrcdzei i skbdki ZUs.- 21 1.-zl' nalezny 5% doch6d dla gminy od

6aii za wvoane oorioo I o.;bls/.Ile 241'52.-zl-' gftnkj z PorYialow€go U'z€du Ptacy zrcfundowane

rvtulem zairudnienia wioo6r osob zatrudnionydr na roboty Fbliczne - 11 927 '45 -zl \'

O.. Zst- Uoeay naczelnych org8ft6d ufadzy pais*\,Yowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sadownictwa ( plan 6.194.- zl. wykonanie 5.949,55- zl tj 96'70%)
6rcdkitego dziatu to:
- dobc]a celowa na prcwadzenie i aktualizacj€ $alego spisu wyborc6w 204 _ zi
- dotacja celowa na przepro\t€dzenae wybor6w do Sejmu i Senatu - 2 507 z1
- dotacja celowa na przeproradzenae wybor6w uzupelniajqcych do Rady Gminy - 3'278'55 21

D2. 754 - Bezpieczehstwo publicztF i orntota pa,eciviPo"rowa ( plan 6 21 5 - zl'

wykon. 3.162.-2l tj- 50,88%) .
ii""Ii"*""" C""n"ci, tO dotac.ia cekcwe ze statostv,a powiatowego w cze$ocnowie (otzymana

w ramach porozumienia - na tiezqcq dzialalnosc obmny cyv'ilnej)-

Dz. 756 - Dochody od os6b prawnych, od ogt'b fizycznych i -{ -i1Ty.:h iednostek nie

oo.i"aiiacvcr, osoOo*oici pJawnej ( plan 1.17/ {86 -zt ' Ytytonanie 560 040'16 - zl \'47 58o/a)

i"1,-*.iri,i" i-;n"co* t-" cliar,, i"i'jrozl"o"a!e, w zal'ezno6ci od inslvtucii' kt6ra je rcalizuje'

lr"1*"i"i"r".a p".iqe w-<tochodaclr tego dziatu cano\r,iq sdzialy w@atku dochodowvm od osob

riii:iii""i. itE:t" 
'n; 

dan 769.s5s.- l. wr*o^$'P- s.z.vt i 325 577 'z' ti 42'31ok (tqcznie ze

Srodkami otzymanymi w m-or lipcu (za M mG - {6 284 -d )

PozostaiedochodytegodziafugancY|iapod€rki iop.atyodos6bfizycznychiodos6bpfawnych
w kwocie 234.463,16.-zl
rj.:
- podatek rof ny - wykon. ( osobv prawne 1 109 m Z + osob'l trzvtzp 37 556 05zl ) -3€ 665 25 -zl'

- poCater teSny - wykon- ( oebv pratr€ 31,00 21+ osobv rzvczne 2 34l's0zt]- 237250 -zl'

6;i;i oo 
'niuru6rto,no3,,i 

- ivron.( osolv p{awne 37 6ao'79 zl + osobv fizvc?ne 7541430 zt )

113.095,09.- z l ,



- podatek od 6rodk6\,lrensportowyclt - wykon.12.2s�3,50.- zI,
- podatek od dzialalnosci gospodarczej od o56b fizycznycfi ophcany w fofinie karty podatkowej -

wykon. 994,36.- zl,
- podatek dochodowy od osob prawnych - wykon. - '175,0821,
- podatek od spadk6w i darowizn - wykon.912.-zl,
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych- wykon. 7.460,00.- zt,
- wpiyw z oplaty skarbowej - wykon. 3.910,70.- zl,
- wplywy z optaty eksploatscyjnej - wykon. 1.870,60.-zt,
- wpis do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej 1.200.-zl
- oplata targowa - wykon. 1.162.- zl,
- oplata za zezwolenia na sFzedaz napoj6tv alkoholora/dl _ wykon. 18.M1,08 _zl
- odsetki od nieterminowych wplat- wykon. 1.211,00.-zl.

Og6lem wykonanie dochod6w z tytufu podetkiry iopaal lotalnyc'| aealizowanyci bezposrednio ptzez
Uzedy Ska.bowe i Urzqd Gminy jesr dobie pomimo utrzymuiqgych siQ zaleglosci podatkowych
W w^,v podatkach powstaly zategfoiti w v{ysokosci 56.698,9-- zl, z czego najwiekszq kwole stanowi
podatek od 5mdk6w transponowych 27.179.10.' d, @atek od nieruchomosci od os6b fizycznych
jprawnych '16.557,96.- zl. i podalek tolny 8.515,50.-zt.
Pozostale zaleglosci tego dziatu wysep{ri4 rf poda*u d (EiablnoSci gos@arczej od os6b
fizycznych oplacanym w fomie karty podarko$iej ( 3.919,8.1d ) i w @atku leSnym ( 526'1421)-

D2.758-R6ine rozf icze nie ( r/'an 2.121.9?6�.-/, wykottanie 1.221 480,17 -zt' ll 57 '56'r'.\
Z tego ptzypada na:

- cze56 oswiatowq sub/renc.ii og6lnej -wykon. 843.624,00.- zt,
- cze56 wydwnawczq subwenc.ii og6lne, dla gmin - wykon- 372.258.00 - zl,
- wp+ywy z odsetek od lokat i Srodk6v zgromadzonyctt na rachunku bieiqcym UeQdu Gtniny

- wykon. 5.398,17.-zi.

Dz. 8o1-OSwiata i wychowanie ( plan 1,16.,151.-2l wykonanie 87.422,98 - zl tj 59,69% )
Zrealizowane dochody stanowiq:
- clotacia celowa na wyposa2enie clzieci tv podreczniki - 1.597,00.- zl
- wptaty rodzicow; oplaty s.tale i na wy2ywieoie dleci w prze{tszkolu _ 31.415 '10 ' zl
- dotacjacelowanarealizacjeprogramuedukacyinego,SzkolaMarzeti"zFundacjiCenlrum

Edukacji Obywatelskiei w Warszawie - 51.,110,88 zl.

Dz. 852 - opieka spolecz(a (plzn 517.861.- t, wyl(onanie 307,988,78.- 711i 59.17% )
ct6wnym 2r6dliem dochod6w l€o dzialu sa {totaa+ celovre otPymane z budzetu panstwa na
realizaqe zadan biezacycft z zakesu administraqi .zq4ov{ej zleconyarl gminom i zadan w+asnydl
gminy, itorych dysponer em ied Slqski Urz4d Wc*ntrodzki w Katoeicacfi w kwocie 302 343 -zl

Srodki te ole ymano naj
- Swiaclczenia rodzinne oraz sktadli m ubezf*eczettis emerylalne i refrtowe z ubezoeczenia

spolecznego, swiadczenia Fielegnacyjne oraz ob*.rga swiadczei .odzinnych - wykon 252 264 -zl
- zasilki i po-moc v, natlie (zasitki dale - 7 984,_r, zasild okreso'f - '1.606 _ zl) - wykon. 12 590,-

z+.
- utrzymanie Gm. Ostodka Pomocy Spobcznej - wykoo 32.452 _ zt
- dozywianie dzieci w szkole, ,Posib* da p.drz*uiq9y€tt'- rrykon 4 367 - I
- sk+adki na ub€zfieczenia zdroYvotne opbcare za osoby pot{erajqce nieK6rc Swiadczenia

z pomocy spolecznej - wykon. ,{5o._zl
Ponadto w dochodach tego dnah! zapta$ afio Sdki z Po/J�iator€{o Uz@u Pracy' jako .efundacj€
koszt6w poniesionych w zr.lqzku z z.d$t&nedF/$ beztottclnydt n3 tohoty pobliczne - plan 2-808 -zl,

wvkon. 5.644.7a zl orez nali€ono wlmagtodzenie p*dlik5 od tefinino{ro pr2ekazanego podatku do
Urzedu Skarbowego w Czestociovrie - 1,- ,.

D2.854 Edukacyina opieka wychffab.cza ( plso 8.973--zf, wyl@rE tb 8.973.-ltj 10O% )
Dochody tego dzjafu slanoiNi doiacjs eelotta z przeziaczetietn na ponloc matetialnq dla uczni6w
- stypendia.

Dz.900- Gospode*a kotnunarna i ochto.ta Stodowisb (ttan 97.576.- zl, vtykofianie 43.340'63- 2l
ti. 44,42 o/a)



- darowizny pienigzne mieszkaic6r, ('rdzial 6rodk6w wlasnych w budowie inwestycji -

kanalizacii i oczyszczalni Scieko\t) - pl€n 15.000.-zl wyko4- 500.-d, fj 3,33%
- dochody z usfug - wp{aly mieszkaicdl za odprowadzarc Scieki hcznie z odsetkami - plan

74.776.- zl, wykon. 35.010,46- zltj. 16,82'76 .
- rozliczenie pod;tku VAT z dzialalndci itn iestyqi..ei za mast. - da 7.80o" zl,wykon'7 a30j72t

t j .  - 1007o

Og6lne wykonanie doctlodliw bidz€ru gminy hdo dotte, co umoiliwilo wla6ciwq aealizecje
wydatk6w bie2qcych i inwesiycyiny.tl bulzetu gminy oraz spbtQ zaciqgnielych zobowiqzafr
( pozyczek ).

Na 2006 rok zaplanowafi) Yvydadd Yv wysokosci /t027.659 -- zl otaz rozcho.tv

w wysoko6ci 496-{XX).-zl
Wykonanie wydatk6w ( za I p 2aoat \ /ljm'tkl:;ig xnoe 1.9Xt.953.1.9 4, co,s*€nowi 46,95 %
wykonania planu, nalomiag rozcldy z,edkowato !Y ratso{@sci 4'Ja'000.'2t. li-go'32 pla u 'k16rc
stanowiq:j spfate'jednej transzy poiczki .aciqgn({ej , Nafodoivym Furlduszu _ ochmny srodowiska i
coipooiri<i wounej w Warszawie - 48-dlo.'l ( z oezy@t oa 2006' dwlici transz pozyczki)
j rpt"ii "tt",u"n iransz p4eki t (iryw;E i w"e.iai,iw^ Fu'd$szu. o';hronv Srodowiska i
co;poiarki wodnei w Kaddi;acfi -,roO.OOo--l- (ti w p€tEj kwoc,e przrp€dsjqcei do splaty w 2o06f )

Z og6lnej kwoly zad'rwwan'Jd�r wldaikbtt p{4o€da na:
- 

-ri*n!o*"'ii" 
lx"n inw'dvcyin!'dt jedta'€* witry .ls'7'5"d= dttt' wvxo'rafie 39'206-- zt- tj'

8,89% -,co zostalo orndi$,ioFe w dakei czg3ci sFra$0zdania),
- ;ydatki biezace teafizoiY€ne Fzeu lldnodd dl|Jiatol,,e h)d2etu gminy - dan 1'769'207 'zt'

l iyronanie. irzo- rsa,ls -zt. ii. 52,u){ - zo98ro om6lrione w zahcrniku do sprawozdania)'
- wv;atti bie2ace realizo,.ane bezpolgPdtlio WEz t$24 Gminy zap{anowano na Nwote

t lgtT.ul,-zt. 
- 
( wy*oaanie 931 .Yt,7ld ti 51,25% i

RealiTacja wydatk6w tiezqcyct! przeddawia sie nasepurqc4 :
DzialolG Ranictwo i fo\,Yiectwo (dan 13.3U)-, wykon 9 501 '99 zl li 7l44%)

Do zrealizowanych wydalt6wlego dzial, nalez4
- 

- 
ii+"oii n" olti"afi'osd lzby Rolnkzei (tY wyso'l(o6o 2% zeb-anego podatku rolnego) 348'86' - zl

- uslugi na pottzeby rolnictvra 9.153,13d

- wypis z rejeslru gruri6rv - 87,mzl
- wykonani6 przepusru na otwartym rowie t Starczy 8 000'0921,
- spozqdzenie aitu notarblnego i atiqzane z tym oplaty sqdow€ -1 065,4421

Dzial400 - Wytwarzanie i zaopstrywanie w energiQ elektryclnq, gaz i wodQ

{ plan 83.800.- zl, wykon. 30 711,53 - zt tj 36'65% )
i^/vrlarki teoo dzialu zwiaTane sa 7 dogarczaniem rvody i dotyczq g{'6wnie:"' 

--olc ioocnoOnvcn oC ,rynagroo..n $r""o*nika zattudnionego do obgugi urzqdzen

wodociqqowych oraz czesd wynagrcdzenia inkasenta' kt6ry zbiera oplaty za wooe)

15.016.23.- zl.
- oolatv za enetgie elektrycznq (uiecie v|ody) 9 851 21 - z
- optali za: gospodarcze korzystanie :e .Iodc^|.isle. optaty za pobol wody I oozor

techniczny 3.200,28.- zl,
- oooatet Vnr - egz,o4.-zl ( naticzony od zaplaconyci ustug, w tym: ene'gii elektrycznel - qo

- oorostat" wYdatki liezqce (zakup usf,g m€lerialny"l I remonto'vyci; czesci do

woclociqqowej i uj;cia wody. ryczat samoc*Fdowy ogbszen|e Yt prasie oraz orukl oopts na

Swiadczea soc. ltp.) ' 1.751,77 -zl

Dziat 600 - TranspoJt i hczoos6 (dan 327 35S.- zt v'ytott 21 1/.2,9t - I' g 6'55Vo )
Wydalkr lego dziatu stanowq
w;da*i bhiace zaplanovrane w k$rocie 58.593 -zl,a ztealizman€ s' kuocie 21 442 9621 ti 36'600/0

z pzeznaczeniem na:
- ustugi niemateriaf n e ( ?j,mo{ve U'rzymanie &q ) 18112,6 -A'

stecl
tund.



. wykonanie przepusl! m drodze gminnei w m. Klepaczka, ul Topolowa ( w zwiqzku z
podtopieniami dom6w podczas wio€ennyctl roztopot{ ) 3.300.-zl.

- wvdatki maiatkowe zaplanowan€ v{ knoci€ 268.765.-2l. jsko dotacja celowa dla Slerostwa
Powiatowego w Czgslochowie z przeznaazeniem na hrdo$r€ ciqgu pleszo-rowercwego w m.
Slarcza ( nafernosd zostanie ureguro'vana zgcd]nie z u.l�io.tJq @ zakoficzeniu i rozliczeniu
inwesiycjiw ll pol. b.r.)

Dzial700 - Gospodarka mies:*anbtva ( pla.| 10,4m.- zl wykonanae 6.325,99 zt 'tj.60'83% )
W mmach tego dziafu poniesionoi
wvdatki bieirce w kwocie 59,99.-1. z pazezneczetliem na ti€zqge naF€wy w "Oomu Nauczyciela"
(uslugi 40.-zl, wydatki Deczo.?e l9.gFzD
oraz wydatki maiatkowe w kyrocie 6.2€6.-, ( plan g-80O -zl.) z przezoaczenrcm lta przygotowanre
zadania inGdycyinego do tetlizagi w 2oo7ro&u li rncdemizacii bodynku 'Domu Nauczyciele"
W lym cefu wydano na aklualizecje tr|3Py zasadniczei 366.zt oraz na wykonanie projeklu
budowlanego tetmomodemizac,ii bj(ryt*u 5.90O.-zl

Ozial750 - Administ acja publiczia ( plan 667.092.- zt wykonanie 350.237 '7021l\'- 52'50Vo ).
Wydatki lego dziafu 7 podzialem na rozdziat przedsai'riEq sie nagQpuiqco :

-Rozdz. 750t 1- Urz4d Wdew6d2ii ( dan 55.&4'+,-r, wyftooaaie 25 47 '17.' zt' li 45 36Vo ) '
Koszty 1e dotyczq gl||6rnie wydattciv liezslch fla wynagrsdzertia i podlodne od wynagrcdzen z
przezniczeniem n; 

- 
zatrudnienie pracownika w €{il€ncji lldnosci _ 1 etat, ewidencji dzialalnosci

gospodaaczej- 1/3 etatu, Fowsdzenie zdsi nadzo{E €nydl peez Wydz'a+ Zatzqdzania
kryzysowego i Ochrony Ludno6.t -1f2 e,lanu. ( wl*6,t. 21.*1.7o dt
Pozoslale wydalh bierqce to;

- wydatki matefialne, (wydatki rzeczo|e zwiqzace z organizotsantern jubileus^zu-sGlecia pozycie

matZerisfiego, SroOti czySosci, dtuki i mste.ialy tturorre' opal 'Biulelyn USC' itp ) 714'31 - zl'
- zakuo uslug (tetekomunik3c,vjnyalt ' poczto./ych)' seftis infomalyczny i szl(olenrc pmc' _

1.236,9021.
- zakup energii elektrycztEi iwody - 525,m - zt
- ooTostab idatki bieZqce laele43cF, odds na F. ix socjalnych ) - 779.56 - zl
c.Qi; t; 

-*yl,;iil* 
r w ";vsotosd 1i 4:r.. zt , pokrvto srodkami slqskiego uzedu woj

w Katowicach w €maci dokqi celorr€j na zadania zlecooe

-Rozdz.-75022-Rada Gminy ( plan '{6.5CO - zl' wykonanie 'l8 622'34 - zt tj - 40'05% )'
Wyoatti tego rororiatu da;o;ia gfiitvnie de{y dla P.z€i odniczqcego Rady Gminy o€z czl'onkow

R;dy i K;misli za udzial w podedzeniach i konttolacj| 18560-zt
poi6.t"f" *OifXi, to; t"terialy na pocieozenis R?d't Gtri^y 11,911l� cnaz a'vtot koszt6w podr62y

20,40.- zt.

-Rozdz.-75023-Llrz1d Gmiiy ( plan 507 650 zl, wyko{|snb 288'860'43 - zl' tj - f'6'90o/o)

Wydatki le p.zedstawiaiq siQ nastQpoiq@ :
- 

'wvnaofodzenia 
ipocnodne od urmag{od7ei 737 15872-7t'

- kosztiryczalt6w i deleg€cji s|uzbowvch 5U534-zl
- ziiu6 niateriaftw lwyposazenia (w tvnr: materiatv biurow€l papier' pieczEtki'dyskretki' luszdo dtlkarek

.tonei oo t<seroxopia*i, dtuxi oftz prcnume.?lta dzasop;sm i puot*acit u'z€dowych, srodki czvstoscr

;;;; ?tzt 
-;;il; 

""d', - s.21o0iz o'az @t+€'*€n; wvpos:€enia r€satv do archiwlm kalkuratory

drukarkl qlowic€ do drukaki -232341^, 111{J116-'zl
- zakup en;.oii ( wod8. energia ebld.yczna) 228237 ' zl'
- Tekun usluo remontowvch (nagaawa i ttrtserwacJa kseroloFarxl ) '/d ]d _ zl
- ;;il; 

"r:'il -;;";"d"rt 
i"p "g.,gi t€iekorn , zna'zki i opav pocztlwe' ww6z smieci'

"i"*Li" o"iil "ti"r"nra praimri*tl',v. usugr peawe i seflisoltr J 21 cf�5'32 ' l

;1;i';*;, ;;r"il; 
-pA;; 

;;4 dsi p'u*'' 5?/o 40 usrug' tereronrcz-e - 4 213 0e rl

usluga serwisowa,YUMA' 2C28 z /
- pozislale wydatk, ( oplaly za g@da$ze lozlcanie ze Stodowiska' ubezpieczenie od

iradziezy i ognia, odFis m F iI,. soc.} 7.62€,31n

-Rozdz.TsogsPozostah dzialslno64 ( dan 57.298,0021 ,\tykon 17-517'462l tj 30'57%)

wuo-aRi G srano*ia koszty zatrudnienia praco|irikdn na robotach publicznych - 17.517,46 ( w tym:

;'"#;;;# i;;;; Jrvvn"s.dt.,i -ro'ges -zt ellsr;gatent za cr:ziei $bo'zq - 182'6721'

i,jJaiia LGrsiie - go.-/ orar od-ds na FundusT g\x soc -359 79"1 )



Dzial 751 - UrzQdy rEczelaych o,ggtt6w wladzy patistwowei, konttoli i ochtony prawa oftlz
sqdownictwa ( plan 6.194.-zl wykonalie 5.989,55. ,q. 96,70 %)
Realizacja wydalk6w tego dziatu ms4lita ze Srodk6", dotacyjnych w ramach zadali zleconych gminie
idotyczyla:
- koszt6w prowadzenia i aktr.ralizaqi galego reiesttu striss wyborc6w (umowa-zlec- matenaly

biurcwe) 204.-zl
- kosa6w peeprowadzenia wytor6v. do Sejmu i S€netu - 2.507,- zl ( w tym dretv-komisli - 1 530 zi )
- kosnriw przeprowadzonych wyborc\{ uzupe{r$aiqcyci do rady gminy - 3 278 55 zt ( w tym; d'ety

dla komisji 2.524,55 zl)

Dziat 754 - Bezpieczeistwo publiczrF i ochtona paae6itpoirtofa { pian 30-85721, wykona'ie
i e.eze,ss.- rt. tj.'ol,,rr %). Do iffliesiony.r! wyd€tkdrv tego dziatu naldq giownie io-sdy ut'zym€nia
tzecn jeonostei ocholiliczej straiy Poiarnei - Rozdz. 754{2 w kvtocie 16 510'59 zl, 1j 71,79olo
( plan 23.000.-zl),
Srodki wykorzystane przez OsP gatowiq g*6im;e;
- zat<,r-p; czisci Co samochodd stabckich, paliwa, farb, Y,apfia i cemerdu, mundu'ow stra2ackich'

oraz zoQanizo\ /anie konkuisu vriedzy pozami€ei 7 11A'A7 zl'
- delegade guz*Jute, ubezpteazenie glta2at<an t santodrd&r fujryyd! onz Wegl{dy techniczne

sam;chod6w slrazackictl, aldudiz€cia ga&$cy I 662,s - zl'
- umowy-zlecenia dla kiero/cow s{anoffq kwole 2215 2t. .. --.
- u"frgi'r;onto*t" ( remoni ga€2u OSP tysiec i OSP Rudnik Maly oraz s€mochodu stra2ackieqo

OSP Rudnik MaV ) 5.483,76 zt
oo *va"ttO" t"go ol;u zaliczamy .6|nie: ko6dy z$,iqzane " dziatal.tc{icia 'obrony cywilnei"-
- Ro;d2.75111 ( glan 1.857 z', vtvtoflanE 3 368 -d' ti 42'87% -ztr'

Powyiszq kwot€ slano iq koszty wynagrodzenia i hez$ ulrztnanie magazynu oc

i.r" p'.ur"iirrnij t"go ."dinia ghin; ol;ymuis dolacj9 ze Sta'ostlva Powiatowego w Gz9stochowie '

w ramach porozumienia q |f�ysokcr6tt 3.A2 -zl)

Dziaf 756 Dochody od o56b prawnych, od os6b fizycznych i-od innych iednoste*
ni.p."i"J.ii"v"tt oioboworici prarrr*j 6raz wydatti dviqtane z ich poborem ( plan 15 500 - zl'

wykonanie 7.709,39 z+, li - 19,74%r.
w"i"""nl *,ii*0"' t€go dziab srattorri - Rozdz- 756{- Pob6r podatk6w' oplat

i niepoaatfowicfr nafUoor;ci uucierowycn, a po riedone wydalhig3no*tal - --
- koszty wynagrodzen," "g"n"y*_p.-tiayinegb d|a inkasenf6w od zbieranych podatk6w (podatek

le6ny, od nieruchomogi i .olny) 6 019 - zl
- i<oiifv olg'rgi i rozliczenia poOarOw lzarup paFen,, znaczkd'" pocztowych i druk6w) 1 690 39 zt

Dzial757- Obsluga dtugu pubticrnego ( ptan 43 52O -zt, Y'vkon 23 612'69zt1i 54 260l' )

i"-J"*no oi."rri"oo ziciruniery* r()lycTek ( ns hrdorv9 oczys?czalni Sciekow i kanalizacii
-*,iiir."i 

r- t-rlrtta"t rv --t Wotent vim F'rt{tuszu Oc}||o{|v Srodorvisxa i Gospodarki Wodnei

w kwocie 23.612,692t

Dziat758.R6ine.oz|iczeni.(p|an8.41,. '- ,_pozodatawdyspozycjiw6jtaGminyczQscfezeMy
bud2etowej ns nieprzewidziane wydatki bixt2€to$e r' ll pot b{ )

Dzial 80t- o5wiata i wychovranb ( den 1 701 -9o'l -zt, wytonaflie 884 619'69 -.zl )

Jr-", aii"r- gsa- Edukircylru opira wyctorawsa ( ptarl s8 743': zl' wykon 50'378 96 - zl )

io"t"ni oro*on" w tahcznifu z oziaghosci o*Jiato/rei- Nalezy jednak zaznaczyA' iz czQsa

ffi;i6*" ;;il ;51 
-j.iE 

post"anio ,""lizoraru w btxlzecie gtnil'! ptzez utzqd Gminv' kt6re

aiVii po.o"v maledalnej dla uc"nidtrr' Na realiatig tqo zadania. wydano 981 -zl z

ooi,rnl"r'uni",n'n" wvptate zasxor szx.tfiy{fi dta scznior ( dsn 8-973.-zl ) wyptata stypendi6w

sTkolnych nastqpiw novYym roku sztolnym t ll p6t b r' )

Dziat - 851- Ochrona zdrowia - plan 4'l 8oO-- zl, wykonani€ 9'4'13 51 'zlli 22'59ok

Na wydatki lego dziatu skladajq s&: .
- Wviatti bie"iace zaplanov/ane w klvooe 29 8m zt Kdre stanowiEt: . .
- kosztv dzia+alnoscl Gmmne, Komql xozY'iazyrania Pmdem{iry Alkoholowych ( 4 135'512t)

z kt6ich mozna wyodrebni6 :
] ci"iu r" ,ati"r ti pos:tdzeniach Gmiotrej Komigi Roa$qzFYania Ptoblemdw Alkoholowycn

735.-zl.



- wydatki rzeczot{e (np.: ,zakup materiaii{t tiurovryc*|, nagr6d i puchar'5w dla dzieci za udzial w
zawoaacn wgOt<arsi<ir:tr, lumieiu wiedzy po2amkzej, obdodach 'Dnia dziecka" 1 551,96 - zl

- zakup usfug pozostalych ( badania prze{$e$or.re, promoqa gminy_na rzecz dzialai
przeciwalkoholowych.) 1.624.-zl

- podt62e stuzbowe |J4ovrc - 221,55zl.

Pozostalg wydatki biezqce tego dziatu stanosiq:
- koszty rem;ntu schodlia, -2.928 -zl- oraz kosdy zakupu wypos€2enia dla O6rodka zd'owia w

Starczy -2.380.-z+.
Otaz

-wvdatkimaiatkowezap|anofa' lewkwo.iel2.ooozt.(bezv,ykonania)zap|anowanonapokrycie
Gt6w "ykona",ia{lojeRu budowlanego rozt}udolvy gminnego otrdka zdrowia ( do rozliczenia

koricowego w ll P6l. b.r.)

Dzial - 852- Opieka spofeczna (plan 564.27 - l, wykonanie A5-q7 'A5 - zl' Ii 52 36ok], '

Z tych Srodk6w najwigksza cz€sc p.zypsda na:
, 

-' 
obruqi iwyptate's{i aOczet iniinny*t -e8 fi2'122' I u' tvn 2e soak6w dotacynvch 227 932 422 )

z plzeznaczeniean ne
- wyp{ate saJiadczei rodzinnyctt - 180.136 -zl
- obstuge Swiadczei rodzinnych 1791-zl,
- zaliczkg alimentacyjnq 9-093 -''
- obstuge zaliczki alimentacyinej 271-zl'
- Swiadczenia opiekufcze 31 176 -zl'
- ubezpieczenie emerytalno _rentowe 2159 -zl

- ,"ri*i i'oomoc *" naturze ( zasilki gab id('eso'Ye) 12 090'65 -zt (wtym: w ramach srodkdwz

datacit cel;wch na zadania zlec.ne i zadania w+asne -9 961 _z )
_ ,ti"iiirJ|^o',n tn" optacai€ od nie*rdry.fi oeob pot*r'aiact fi 3rriad.zeoia z pomocy spolecznej

pzeznaczono 385 ,92- 2l
iozu"iini" oz,"ci w szkote, "posibk dta potrzebuiqcych' - 7.310,40 (w tymi w €ma.h dolacjr ce|over

' iffjn,''l oo,rt, za dostarczanie zywneid dla @opiecznych (realizowanie programu PEAD) -

1.396,3121
- tosiv Jruonienia pracownik6L do robdl publhznych prz€z-GoPs.- 5 485'8021

- ;i;;;;ilG;i"".bo o5{odka PomocY spolecznej '10 636'3s - zi ( w tvh: w amach srodk6w z dotaqi

""to.Jr. rt * r"o"no tt** ' dhe r&ge 3,6!�2 a)

2G'ii*"iv "-" pr"in i p""*toane oa pasc rz;la€sto lcllot€ 37-692'20 - zt' a pozostale wvdatki

Oi"lGi'""irqi niernierjalne-736 so i ervd:*l( tz.f2.},/*72168 'ielesaqe siirzbowe 1194321 enerqre

71s. i / ,odpis;a tundusz sw soc 114632) 2914'15-zl

Dzialgo0-Gospodafkakomuna|naiochJonaSrodowisla-p|an2o8.oo0.-zl ,wykon' '110'451.27'-
zt  t i .  53.10olo-Oo'"vO"fiow 

t"go Otiahj naletq wYdatki ttezqce. ktore stanowiq gl6wnie:

:" il;; ;swrjtln;;c o.ogig;innvdt pt'iio*vct i *ojai6dzkich (zakup enersii elektrvcznej) -

38.000,03.-zl -
- io.ti" "f.("of o"t""ii o czysz@alni !d*fr'r i kdlatizad ' 59 61'2+l'

z tei iwoty Tnaczna c?Q36 przypda na
:':itft?;;6;il:-it|7'{.ii 'zr tzuzv'n.� vzeT p'epompotY-nie ina oczvszc''elnisciekow
-wvnaolodzeniaosobog,eIpocnooneodwynaorcdze|ipfacomikazatrudnionegodoobslugi

oczys-zczalni sciekow 10 667 5& zl
- "vo1"tii."i."*" t *es{i do oczyszczatni sd€*6f,r i p'zepotnpevtli: wimiki' uszczelki' pasy

iri'ro*e, r"zvst", si"o,jk do konse'waql pomp, palwo ̂ uszczelniacze 
do agregalu

prEdow6tczego. efeldrcdy m|emib ) p?eznacTotro e 236'2r'- -2.1 
, -

- oolatv za oospodarcze korzygani€ ze Srodou'isla I 698'64 -zl nalomlasl na-. .
;;i;; il',;-;;Atcn t'wwroz osadu, u*iesroanw;en;e od@t5w ) 27s3 13 -zt'

- podaiek VAT inalicTony do zwrotu) 2201 71-zl
- io.oJ"|e ,nvOrtf.i Ui.zice t oecgacF' odpis na Iufitusz Sw soqal )' stanowiq kwotQ 573'1921

Do wdalkow tego dlialu nale2v rowrxeT -go6@arka d.pqlll: Si" 1,11T:ch 
tei dzialalnosci

;;k;;1;;;;;#; poj.-nir6* t d'sll 'irn) w cenie 12 sood do sesresacji odpad6w siarvch



Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa mtodo$cgo - Plan 29.300 - zl' wykonanie 17 732.80 ' zl

t j .60,52 0/6.
Wydatki tego dziatu stanowiq:
- aoszy utzymania Gminnei Biblioleki rv Slarczy w i4cznej kwcie 17 506,82.- zl

Z lej iv/oty jako dotacie podmiotowq dla nowo utv'orzon€i irdytudi kultury przekazano ' budzelu
gminy kwote '10.000.-zl ( plan 2o.mo.-zt)
itatomiast ciqse wyOakq/r bezposrednio poniesionydl * rama{i tej dziatalnodci (do 30 04 2006r')
stanowi kwote 7.506,82 zl, co slanowi4
- wynagrodzenia i pochodne od trynsgtodzei '{-5()6'3621
- zakup ksiqzek do biblioteki gminoej 1-511,34-z''
- zakup energii i usfug pozogatyclt (enetBia el,ektrtczne. gaz. scieki) 8m.18 -
- pozostale wydatki bie24ce (Srodki czysloici, eoergia, ub€zdeczenie mlenla F sw soc wy\rvoz

nieczystosci s:talych itp.) 668,90 ' zl
Na prowa;zenie i pzigolo\,tanie a,tygycztE Gltlinnego Kora Gospodyn wiejskich zaplanowano

k;;te 1 .7s7,00.-;t.,- ;abmiasl po{tlesior}e w}ddi tt i(vtocje 225,9821 sratowiq koszty transportu

{ Drzew6z os6b z KGW na festyn ).

Dz. 926 - Kuttura fizyczna i spott -dan t77 2oo.' zt, \rykonanie 17 138'72 - zt' Ij 26'71ok

Na wydatkitego dziahr skfadsia siQ:
- wvdatki bie2ace zaglanovvane w l$vocje 27-0G) -d ( $fho 11198'72'zD kt6re dotycza

oriE-rnoso .pono*"i cminnego Klt bu sporlowe€o .cTamFstarcza'
Podzial tvch wvdalk6v, pzedstawia sl€ nasleFirqco:
-'-*d"'rii rzitii"*" ( srodki czysl-6ci, tiruu, napoF dta za$'odnik6w, trawa' sprzet sportowy'

obuwie... ) 4.662,12 -zl
- udugi (przew6z zawodnik6w na mecze' ophy poczd{e) 3 885'80 - zl' - ---
- *vnigi6o."niu bezosobowe (wyiagrodzenie- rene'a i gospodarza 4970-zt oraz delegacje

sedziowskie 980,80 -zl
- N-" iituoti oonro*"kie, upfawrie'h. op,aty t ubezlte€e*ie zaercdnik6ry, licencrre zaplanowano

2.OOO.-zl.(do realizacji v, ll pdl br')

= wvarat i iowestvcrine ( zaplanof,ane w knocie 237.849.-z t ) na kor*ynuacjQ czterech zadai

inwestycyjnych.
Poniesione wydalki w kwocie 32.940.md dotYcz?
I 
- 

Eiriii#i"iirli iporiondo z pa*irniim i czQsch edukacvino-rek'eacvjnq w starczv "

B"d;;;ilk;-;;d"d , i.*ingt". ic.Stnjq edukacino - rekreacvinq w. slsrczv ptzv ul
i"rg;*"j; io.po"iero * 2ool mtu, a pooiesiine 

-von'czai 
kosay ganowity kwote 18-151 -zl

irl.lor.rlnentj.ia I 8.000.-tl inn. prace p.t!€dosav'{2e - l0 l5l Gozl} "
W 2OO5 ,otu *yo"no na konlyn|laciQ lego zadania htrde 66 767'5421-(-ti na roboty bud - montaz'

6i +oe,gztt.. in;peKor nadzoru - 981 121 . aKuahTacia kosztorysu -366 -zt ) ,- . ̂ "
lr, irif,i-,;"i" t"i ir"*s y.ii w 2ffi tnku, za?lanoran; w b{xtzecie gminy knolQ 128 1Do -zl

W | ;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&"; *vd"no ni timty uc rrontizo're 211& -d c* zadtnie inwestycvine zostanie

rozliczone i oddane do uzylku w ll p6l. bt-
:'-',,-riii.vvy l-iii*i"io'*ej nari lpo.to-ei ptzv sztole podstatYowej.i gimnazjum w starczv"

budo,,!p hali sporto.rej rozpoczelo w 20o/t roku gdle po-1919n: koszty na prace

otzrooto*"*"." ( opracowanie dokumentaq' ) zam*t€ly si€ l$'ol4 U 7A5 77zl -,
ffi'#;; ;;"il;no kwote 1.5'mzt , 1;e^x,a"ntr' na op{acowane sp€c}4kacii technicznej

i';i;;"*ffi;; ioua ol,o",r"nv'r' hal' sponol"ei ..w wvniku zmian I !!d:"^"1: -9:::
zwirif<szono ofan wvoatk6v, na realizaciQ lelo zadania w ll pot bd z przeznaczen'em na prace zlemne

1t'",d,8frT$; o"or"*u zeplecra bd3*a spo.torego w stttczt, przy ul'.sponoYi?i "
Plac€orzvaotov,atcze.ozpocz€to$/'20{}5rotu'gdziewydanonatence|8'906'.zl '(poekt

budowlanv i et;; 8.go -zl. aHualizaqa mapv zasadniczej 366 -71)

W'iil. ;:r. ;;;;;; ioiJi* kw*i" s *o -zt na dokcFlczenb opracowania p'oiektu budowlaneso

budvnkLl zaplecza boiska sporiolr€o.
:-- :;;;;;t;*anb a;.lry Lvsterriej da c.los r€t'G'sviro-tportow,ch-','Zao-anie 

to, na K6re sktada siQ m.in i{idovta boiska do ftld noznej bQdzie realizowane etapami'

W bldiecie gminy na ten rox zagano$.3no po gronie wldalkiittt 12 000'zl z przeznaczeni€m na

;;";;;;;"- p;i"sria* na rozplaolonraniu )t*'; i *t<itelrtu dvtv .boiska. Doreiowo planuje sie

ilr*-i" prz! oJi"iu -"*;.jttitertwy (|e||Ai, kr€ €nisLo{'y' decczocftron) iwybudowanie



platformy widokowej. Poniewa2 wymaga to znacznie vriekszyci nakhd6w finansowych czynione sq
starania o pozyskanie Srodk6{v z zetnqlrz w fomie dda€ji celoYrei.
Wydatki bedq zrealizowane w ll pokoczu 2006r-

Nalezy zaznaczyd, i2 ,,{szydkie irvregyaie .ozpoczgte ( w lym lub w ubieg{ym roku - 2005 ) w
ram€ch tego dziafu wymagajq znaczntd\ natibil6,.. finansowy.t!, W lym celu b€dq czynione staranra
o pozyskanie Srodk6w finansorvyci z zervflqlrz oifioisletdto Sportu, Fualdusze Untne)-

Na tym zakoficzono realizack wydaikbit tteiAcych i iott€gycyinych budzetu gminy
Realizacja wydatk{i"r biezacfch bodZetl kszisltitaaa sie na podobnym poziomie iak aealizacja
dochod6w osiqgajqc zblizone wskatnild (dodlody 5a,38 %, rt}da||(i - '{t 95%)
Wskainik og6lnego wykonania doctlod6v, ied nieztra{zne wiAtcy od \'Yskaznika wykonania
wydatk6w ( o 7,43% ), co pozwollb na tieiqcq reattacie wydafk6n orsz sptate zoboYtiqzan ( tramz
p;zyczki do WFOSiGW w Kaiowicach przypadaj:Fych na 2o06rok ) Fk rdrvnieZ na gromadzenie wolnych
5ro;k6w i ,okolvanje jdl na tokatEclt tefirirrwrydr s ci@u toku. Ulokowane Srodl(i pozwolA na
prawidlowq realizaqe wydati6r w ll p6, b.. ota pozrwl4 na lepszq realizacj€ wydatkow
inwestycyjnyctl

:  ; -

vYq,tr)Fmr\
,o,vrlsjf\ffr6]rk r

l i

t 0



Infomacia z wykonanla planu wydatk6w iednostki budietowej - Gminnego Pzedszkola
w Starczy za I prtrocze 2006 roku.

Plan wydatk6w w dziale 801 O6wiala i wychowanie. rozdzial 8010,1 - Pzedszkola na 2006 rok
wynosi 320.000 zl, Plan za I p6kocze 2006 roku wykonano na kwote 17675t,68 zl, co stanowl 55,24 o/o
planowanych Srodkdw.

Wydatki na place i pochodne od plac zaplanowano na kwote 260.900 zl, natomiast ich wykonanie
na 30 czeMca 2006 roku wynioslo 142.672,8821co stanowi 5,1,58 % planu
Wydatkowanie Srodk6w finansowych w poszczeg6lnych paragrafach placowych pzedstawia sie
nastgpujqco:

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeh. Plan 12.20O zt, Wkonanie 5,802,36 zl, co
stanowi i17,56 %. Srodki w tym paEgrafie Fzeznaczone sq na wyplatQ nauczycielskich dodatk6w
mieszkaniowych i wiejskich, a tak2e na wyphle ekwiwalentu za pranie odziezy pracownik6w
obstugi. W llpolowie roku w pa.agrafie tym pojawiqsiQ wydalkizwiqzane zzakupem Srodk6w
BHP oraz nastq)iwyplata ekwiwalentu za odzie2 ochronnq

- Wynagrodzenia osobowe pracownik6w. Zaplanowano 183.750 zl, wykonano 93.168,84 zl, co
stanowi 50,7 %

- Dodatkowe wynagaodzenia aoczne, zaplanowane 13{ki zrealizowano w caloSci na kwole
14.749,60 zl

- Sktadki na ubezpieczenia spoleczne i fundusz pracy. Plan 42.100 zl, wykonanie
22.854,08 zl,lj,54,3ok planu. Wykonanie wtych paragrafach powyzej 50 o/" jest wynikiem

. zaplaty skledek od dodatkowych wynagrodzei rccznych
-Odpis na ZFSS. Plan 8100 zl, wykonanie 610021co stanowi 75,30%. Zgodnie z ustawq o

zakladowym funduszu 6wiadczeh socjalnych do koica maja ka2dego aoku naleZy dokonad
odpis w wysokosci 75 % planowanych 5rodk6w.

Na pozoslale wydaiki zaplanowano 59.100 zl , natomiast wykonenie planu na koniec I p6hocza
2006 roku zamyka sie kwotq 34.080,80 zl, co stanowi 57,67 %. Wydatki w tej grupie kszattujq si9
nastQpulqco:
- Zakup materi€l5w iwyposa2enia. Plan 1.600 zl, wykonanie - 803,30 zl tj.50.2% planu

Srodki finansowe pzeznaczono na zakup :
- mateda+6w biufowych 64,62 zl
- srodk6w czysto6oi- 269,01 zl
- uzupelniei prawa oswiatowego - 277,20 zl ("|!!enegamenl w Przedszkolu" jest zbi6r

pzepis6w oswiatowych adresowanych do plac6wek przedszkolnych)
- meteialy do remontu (zawory, zawiasy, mater. do inst..gazowej 192,47 zl

- Zakup Srodk6w 2ywno6ci - plan 32.000 zl, wykonanie 15.969,35 zl, cc stanowi 49,9 % ptanu Srodki
pozyskane z wptat rodzic6w w100 % zaspokajajq potrzeby iywieniowe dzieci

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek. Plan 300 zl, wykon€nie nastqpiw ll p6hoczu
- Zakup energii(eneeia elekiryczna, woda, gaz) - l8.000 zl, wykonanie 14.740,45 zl- W paragrafie tym

na koniec czerwca nie naslqlcil zwrot koszl6w z plac6wki pocZowej i gabinetu rehabilitacyjneg0.
Zwrol Srodk6w z w^r'e jednostek nastaril w m-cu llipcu . Po uwzglednieniu zwrotu , wydatki w tym
paragrafle wyniosq 14.193,52zlistanowidbedq 78,85o/o. Nalak wysokie wydatkiw lym paragrafie
wplynelio duze zuzycie gazu, co z kolei byl,o wynikiem dfugiej i mrotnej zimy

- Zakup uslug remontowych. Plan 2.00021. Wykonanie nastqpiw ll p6lroczu
- Zakup uslug pozostalych. Plan 4.500 zl, wykonanie 2.567,70 zl, tj.57,1okplanu. Srodkizostaly

przeznaczone na:
- us{ugi telefoniczne - 681,5721
- doz6rlechnicznv - 474.50 zl
- peeglqd instalacji gazowej i konlrcla przewod6w kominowych - 289,80 zi
- neorawa modulu alarm. - 85.40 zl
- pomiary cisnienia islanu izolacj i300,00zl
wywdz Smieci - 124,99 zl

- kanalizacja - 273 ,33 zl

- naprawa ksero - 183 zl
uslugi poczlowe w lym znaczki - 56,11 zl

- pieczqtki 99,00 zl
- Podr6ze sluzbowe kfajowe. Plan 200 zl, wykonanie naslati w ll p6lroczu

- R62ne optaty i skladki - 500 zl. Srodki w tym parag€fie zaplanowano na ubezpieczenie
mienia od ognia i kradziezy. Wykonanie nastqpiw ll p6lroczu



Informacja z wykonania planu wydatk6w bud2etowych iednostki
budietowej - Szkoly Podstawowej w Starczy za pierwsze p6lrocze 2006 roku

Plan wydatk6w jednostki budzetowej- Szkoty Podstawowei w Starczy na dziei 30 czerwca
2006 roku wynosi 845,491 zl, a wykonano na kwote 437.967,92 zl, co stanowi 51 8% planowanych
SrodkOw.

Zaplanowane na 2006 rok 6rodki pzeznaczono na nastepujqce dzialy:
801 OSwiata i wychowanic - 763.781 zl w tym:

698.041 zl
9.000 zl

- 80101 - Szkola Podstawowa w Starczy
- 80113 - Dowozy uczni6w do szk6l
- 80146 - Doksztalcanie idoskonalenie zawodowe nauczycreli 1.000 zl
- 80195 - Pozostala dzialalnosc 55.740 zl (zakladowy fundusz

6wiadczen soc. emeM6w - 4.829 zl, program "Szkola Matzef"'- 49.211zl oraz Srodki UG
na zakup obuwia dla zespolu folklorystycznego dzialajec€go pzy SP w Starczy - 1.700 zl)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 81.71021
- 85401 - Swietlice szkolne 81.710 zl

Wydatki na pface i pochodne od plac w dziale 801 ( bez programu 'Szkola Marzeh")
zaplanowano na kwote 636.320 zl, a vvykonano na kwote 333.761,'t6 zl. Plan wydatk6w na place i
pochodne od plac stanowi 52,45 % planowanych Srodk6w w dziale 801. Wydatki w poszczeg6lnych
paragrEfach pzedstawiajq sie nastepujqco :
, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrcdzen - plan 30.800 zt, wykonanie 14,433,96 zl
co stanowi 46,36% planowanych Srodk6w w tym paragrafie. Nie wykonanie 50%planu spowodowane jest
tym, 2e w drugim p6lroczu zakupuje sie Srodki BH P dla wszystkich pracownik6w.

- Wynagrodzenia osobowe pracownik6w - plan 439.600 zl, a wykonanie 2'11.886,64 zl. Jest
to48,2 %planu. Opr6cz wynagrodzerr lvyplacone zostanE w ll p6hoczu nagrody dyrektora
i wojta. Wynagrodzenia powiekszasiQ z powodu zwiekszenia liczby oddzial6w iawansu
zawodowego nauczyciela.

- oodatkowe wynagrodzenia roczne- plan 36.161 zl, a wykonanie 36,160,92 zl. Plan wykonano w
caloSci.

- Skladki na ubezpieczenia spoleczne i FunduszPtaay - plan 103.200 zl, a
wykonanie 52.379,64 zl co stanowi 50,76 % planowanych Srodk6w w tych paragrafach. Na
przekroczenae 50% planu mialo wplyw wyplacenie '100%o dodatkowych wynagrodzeh rocznych.

- Odpis na ZFSS - plan 26.559 zL W tym odpis dla nauczycieli emeM6w i rencist6w - 4.829 zl.
Wykonano na kwote 18.900 zl. Jest to 71,16 0/o planowanego odpisu.

Pozostate paragrafy zaplanowano na kwote 78.250 zl ( bez prcgramu 'Szkola [4azei"), a
wykonano na kwotQ 26.654,25 zl. Stanowi to 34,06% zaplanowanych Srodk6w. Wydatki w tych
paragrafach pzedstawiajq sie nastepuiqco :
- Stypendia dla uczni6w - plan 560 zl, wykonanie nastq)i w ll polroczu.
- Inne formy pomocy dla ucznjdw- plan 1974 zl, wykonanre nastqplw ll polrocz!. Srodki te pochodzq z
dotacjicelowej na zakup podrQcznik6w dla uczni6w podejmujqcych naukQw klasach pieMszych
szkol podstawowych. Dofinansowaniem objeto 21 uczniow pochodzqcych z rodzin najubozszych.

- Materialy i wyposazenie- plan 24,523 zt, wykonante '12.2U,29 zl, ca stanowi 49,97olo planu w tym
paragrafie. Srodki wydano na:

- materialy do remontu - 1.324,82 zl
- materialy biurowe, Swiadectwa, dzienniki zaiec, kreda - 1.078,93 zl
- Srodki czystosci - 367,10 zl
- prenumeraty - 986,10 zl
-wyposazenie p. po2. - 987,34 zl
- opal - 5.810,00 zl
- zakup obuwia dla zespolu folklorystycznego - 1.700,00 zl

-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych iksiqzek- plan 1.000 zl, wykonanie 297,60 zl. Jest
to 29,76 o/o planowanych srodk6w w tym paragrafie.

- Zakup energii(energia elektryczna, woda, gaz) - plan 9.000 zl, wykonanie 5.375,12 zl co
stanowi 59.72 % olanu.

-Zakup uslug remontowych- plan 20,000 zl, wykonanie nastqpiw ll p6lroczu.
-Zakup usiug pozostalych- plan '18.,184 zl, a v{ykonanie 7,741,34 zL Jestto 41,88% planu.

Wydatki w tym paragrafie pzedstawiajE sie nastepujqco:



- uslugi pocztowe - '165,35 zl
- lelelon -1620,77 zl
- wyw6z Smieci 150,01 2l
- dow6z uczna6w do szkoly - 4,057,56 zl
- abonament programu PLACE Optivum 695,40 zt
- kanalizaaja - 94,79 zl
- wykonanie pieczAtek - 80,52 zl
- napralvy ksera i uslugi infoamatyczne 658,80 zl
- pe|zeglEd instalacj ip. poz. -218,14 21.

-Oplaty za uslugi internetowe- plan 't.939 zl, a wykonanie 985,90 zl, co stanowi 50,84% planu
- Podr62e sluzbowe kraiowe - plan 270 zt, wykonanie nastEpi w ll p6lroczu
- Rdzne oplaty i skladki- plan 500 zl, wykonanie nastqri w ll p6lroczu.

Fundacia Centrum Edukacii Obryatelskiej pzyznala szkole na 2006 rok srodki na realizacje
programu "szkola Mazerl" w wysokosci 49.2 t1 zl. Na dzied 30 czeMca 2006 roku Srodki
wykorzyslano na kwote 32.214,94 zl z przeznaczeriem na
- wynagrodzenia razem z zUS dla: koordynatora, ksiegowego oraz nauczycieli prowadzEcych zajecia
pozalekcyjne w ramach ptogtam! - 17,224,37 zL Pzeprowadzono zajecia pozalekcyjne takiejak:
a) Nauka plywania z instruktorem dla uczni6w klas l-lll na plywalni w Tarnowskich G6rach ( ieden

wyjazd w miesiacu),
b) Utworzenie
c) Utwozenie
d) utrvozenje
e) Utwozenie
f) Stwozenie mapy potzeb mieszkancow gminy.

- matefialy i\rvyposazenie - 3.'13'1,00 zt. Zakupiono organy YAMACHA i pilki
- zakup usluq pozostalych - | 1.671,97 zl. Srodki ptzeznaczot\o na zakup bilet6w wstepu dla uczni6w:
na plwalnie, do kina i teatru oraz dow6z ucznidw na zajecia pozalekcyjne.
- podr62e stuzbowe krajowe - 187.60 zt. Wydatkowana kwotQ pzeznaczono na wyjazdy koordynatora
inauczycieli uczestniczacych w programie na szkolenia organizowane peez FCEO

Plan wydatk6w w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na 2006 rok zaplanowano
na kwote 81.710 zt, a wykonano na kwote 45.337,57 zl, co stanowi 55,49 % planu w tym dziale

Wydatki na ptace i pochodne od plac zaplanowano na kwote 81.610 zl, a wykonano na kwotQ
45.337,57 zl z podzlalem na nastepujace paragrafy:
- Nagrody iwydatkiosobowe nie zaliczone do wynagrodzen - plan 2.90021, wykonanie

1.345,20 zl. Jest to 46,38% planu. W drugim polroczu opr6cz wyplaty dodatk6w socjalnych dla
nauczycieli zostanqzakupione srodki BHP dla wszystkich pracownik6w

- Wynagrcdzenia osobowe pracownik6w- plan 58.'110 zl, wykonanie 30.356,97 zl co stanowi
52,24 o planu. Ptzekoczenie 50% planu spowodowane zostalo wyplate nagrody jubileuszowej za
30 lat pracy.

- Dodatkowe wynagrcdzenia roczne - plan 4.450 zl a wykonanie 4 4'16,20 zl.
-Sktadki na ubezpieczenia spoleczne i Funduv P€cy - plan 12.690 zl, a wykonanie -

6.619,20 zt. Jest to 52,16 % planu.
- Odpis na zakladowy fundusz Swiadczeh socjalnych - plan 3.460 zl, wykonanie 2.600,00 zl
stanowiqce 75,14 % planu.

Pozostale pafagrafy zaplanowano na kwote 100 zl. tzn
- Lrateriaty iwyposazenie- 10021. Wykonanie nastqpiw drugim p6lroczu

W planie budzetowym ujeto dochody i wydatki wiasne jednostki na 2006 rok w lvysokosci
25.000 zl. Dochody pochodz4z oplat rodzic6w na wyzywienie dzieciw stol6wce szkolnej Srodkite
ptzeznacza siQ w calosci na zakup artykul6w spozryczych. Na dziei 30 czeMca 2006 roku dochody
zrealizowano na kwote 9.114,'17 zt. a wydatki na kwoIQ 8.747,25 zl,

prowadzenie zespotu pitkarskiego,
prowadzenie zespolu folklorystycznego,
prowadzenie kawiarenki internetowej,
p.owadzenie klubu milosnik6w-w Swiecie zapomnianej ksiqzki ifilmu,



Informacia z wykonania planu wydatk6w jednostki budZetowei -€imnazjum w Starczy
za pierwsze p6lrocze 2006 roku.

Plan wydatk6w .iednostki budzetowej -Gimnazjum w Sta.czy na 2006 roku zamyka sie kwotq
626,163 zl, a jego wykonanie za I p6kocze 2006 roku wynosi 319.296,05 zt, co stanowi 50,99 %
planowanych S.odk6w. Zaplsnowane na 2006 rok Srodki pzeznaczono na nastepujqce dziaty:
801 Ocwiala i wychowanie - 577.470 zl wtym:
- 80110 - Gimnazjum w Sta.czy 563.141 zl
- 80113 - Dowozy ucznidw do szkoty 9.000 zl
- 80'146 - Dokszahenie i doskonslenie zawodotve nauczycieli 500 zt
- 80195- Pozostala dzialalnosd 45.482 ,(wtrmszkolaMaftefi 40553 zl

oraz 4.829 zl ZFSS emeM6w
85,1 Edukacyina opieka wychowawcza - 8.060 zl
- 8540'l - Swietlice szkolne 8.060 zl

Wydatki na ptace i pocho.lne od ptac w dziate 801 O4wiata i Wchowanie (bez Szkoty Matzetl)
zaplanowano na kwote 540.301 z!, a wykonano na kwote 288614,32 zr. Jest to 53,12 ol planowanych
6rodk6w w tym dziale. Poszczeg6lne wydatki placowe ptzedstawiaj4 sie nastepujqco:
- Wydatki osobowe nje zaliczone do wynagrodze6 - plan 27.OOO 21, a wykonanie 13.747,86 zl

stanowiqce 50,92 o/o planu. Srodkiwtym paragrafie peeznaczone sq na wyplate nauczycielskich
dodatk6w mieszkaniowych iwiejskich, a takze na rvyp+ate ekwiwalentu za pranie odziezy pracownik6w
obdugi. W ll polowie roku w paragrafie tym pojawiq sie wydatki zwiqzane z zakupem Srodk6w BHP oraz
nasta)i wyplata ekwiwalentu za odziez ochronnq

- Wynagrodzenia osobowe pracov.nikdw - plan 373.601 zl, wykonanie 182.929,23 zl co stanowi
48,96 o/o planu WiQksze wydatki w tej grupie pojawiq sie w nowym roku szkolnym, ze wzgledu na awans
zawodowy nauczycieli, wyplate nagr6d jubileuszowych oraz wyplate odp|aw emeMalnych.

.. Dodatko\ re wynagrodzenia roczne -zaplanowane 13-stki zrealizowano w caloscina kwotQ 1A2.929,2321,

- Sk+adki na ubezpieczenia spo{,eczne i Fundusz Pracy - plan 87.490 zt, a wykonanie
45.527,25 ul. Jest to 52,04 0/6 planu. . Wykonanie w tych paragrafsch powy2ej 50 0.6 jest
wynikiem zaptaty sk+adek od dodatkorrych wynagrodzed rocznych

- Wynagrcdzenia bezosobowe - plan 2J99 zl, wykonanie 1.577,2821 . Srodkiwtym pamgrafle
pazeznaczono na op€cenie zajQa aehabilitacyjnych z niepelnosprawnym uczniem oraz na
oplacenie zajQe indyr,vidualnego nauczania ucznia.

- Odpis na ZFSS - plsn 20.780 zl w tym 4.829 zt odpis dla nauczycieli emeM6w i rencist6w.
Plsn wykonano na kwole'15.602 zl co stanowi 75,08 o/0. Zgodnie z ustawq o zakladowym
funduszu swiedczei socjalnych do korica maja kazdego roku nalezy dokonad odpts w
wysoko6cl 75 % planowanych 6rodk6w.

Na pozosTale panghfy zaplanowano kwote 37.169 zl, a wykonano na kwotQ 5.559.99 zl
stanowiEcq 14,96% planu. Wydatki w tej grupie NzedstawiajA siQ nasTepujEco :

- Stypendia dla uczni6w - plen 560 zl, wykonanie nastqpi w ll p6troczu

- Materialy iwyposa:enie - plan 2.200 zl, a wykonanie 847,89 zl. Jest to 38,55 % planu.
Wykonanie planu w tym paragrafle wyglqda nastQpujqco:

- materialy biurowe, Swjadeclwa, dzienniki, arkusze ocen - 528,82 zl
- Srodki czyslosci- 284,24 zl
- orenumeratv - 34.83 zl

- Zakup energii(energia elektryczna, woda, gaz) - plan 1.000 zt . Zwrot kosztdw na e ecz
Szkoty Podstawowej w Starczy, naslq)i w ll p6hoczu 2006 roku

- Zakup uslug remontowych - plan 20.00021, wykonanie planu pzewidziane na ll p6lrocze br.



- Zakup uslug pozostatych - plan 12.000 zt, wykonanie 4.201,60 zl stanowiqce 35,01 % planu
Srodki zostaly peeznaczone na:

- wyrobienie pieczqtek 53,68 zt
- ustugi pocztowe - zakup znaczk6w - 104,00 zl
- dow6z uczni6w do szk(E - 3.520,54 zl
- konseMacja i naprawa ksera - 523,38 zl

- Dostep do Intemetu - plan 669 zl, wykonanie 5'10,50 zt tj 76,31% Srodki przeznaczone sq
na oplacenie usfug intemelowych - neoslrady w pracowna komputercwej

- Podr62e stu2bowe kraiowe - plan 240 zl. Wykonanie planu naslqpiw ll pohoczu.

- R6Zne optaty i skladki - 500 zt. Srodki w tym paragrafie zaplanowano na ubezpieczenie
mienia od ognia ikradzie2y. Wykonanie naslAliw ll p6hoczu.

Fundacja Centrum Edukacii Obywatelskiej w Warszawie przyznata jednostce w 2006 foku Srodki na
realizacje piogramu ,szkola Marzeh" w wysokosci ,10.653,00 zl. Na dzien 30 czerwca 2006 roku Srodka te
wykozyslano na kwote 21.061,35 zl co stanowi 51,8 % planu Srodki przeznaczono na:
- wynagroclzenia: koordynatoaa programu, ksiegowego i nauczycieli prowadzqcych zajecia pozalekcyjne

(razem z zus) - t2.f98,1s zi. Przeprowadzone zoslaty zajecia pozalekcyjne w takich kolach
zaintercsowan jak:
a) leatmlne
b) dziennikarskae
c) ekologiczne

- d) milo6nik6w regionu
e) chemiczne
0 jezyk6w obcych (niemiecki i angielski)
g) przedsiQbaorczosci

- lorganizowano ucznaom wyjazdy na warsztaty lematyczne na kwotQ 8.563,97 zl. Jednym z nich byt
3-dniwy wyjazd do miejscowosci Kudowa Zdroj, gdzie w Parku Narodowym G6r Stolowych uczniowie
uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych. Pzeprowadzali tam biomonitoring parku kr.ldowskiego,
wykrywali zwiqzki azotu i fosforu w prdbkach wody, poznawali faun9 i flore oraz budowe geologicznq G6r
Siolowych. Organizowano r6wnie2 uczniom wyjazdy na warszlaty teatralne poqczone ze speKaklem'

- wyjazdy sluzbowe koodynatora i nauczycieli uczestniczacych w programie na szkolenia oQanizowane
przez FCEO - 99,20 zt

Wydatki na place i pochodne od plac w dziald 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano
na kwole 7960 zl, a ich wykonanie na koniec pjerwszego p6ltocza wynosi 4.060,39 zl. Jest to 5'1,01 o,6

planu. Wykonanie planu w tej grupie przedstawia siQ naslepujqco:
-..Wydatkiosobowe nie zaliczone do wynagrodzei - plan 540 zl, \ tykonanie 222"12 zl

stanowiace 4'1,11 o/o planu w tym paragrafie. S,odki w tym patagtafie ptzeznaczone sA na wyplate
naLrczycielskiego dodatku wiejskiego, oraz na zakupwll p6foczu br' Srcdk6w BHP

- Wynagrodzenia osobowe p.ecownik6w - plan 5.118 zt, wykonanie 2.302,18 zt co stanowi
44,98 o/o planu. Wieksze wydatki na wynagrodzenia wtym paragrafle nasiqpiaw nowym
roku szkolnym, co jest wynikiem awansu zawodowego nauczyciela tam zatrudnionego

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne -'t3-stkjzrealizowano w 100o/o tj. na kwole 522,15 zl

- Skladki na ubezpieczenie spoleczne ifundusz pracy -plan1250 zl, wykonanie
615.94 zl. Jesl to 49.28 % planu

- odpis na zaktadowy fundusz Swiadczei socjalnych - plan 530 zl, wykonanie 398 zl
slanowiqce 75,09 o/o planu, poniewa2 zgodnie z ustawq o zakladowym funduszu Swiadczeh
socjalnych do kohca maja ka2dego roku naiezy dokonad odpis w wysokosci 75 %
plenowanych Srodk6w

Na pozostale wydatki zaplanowano Srodki wYiysokoscil00 zl, kt6re przeznaczone b9dq na:
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek - plan 100 zl. Wykonanie nastqpi w l l
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