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zARZ ADZEN|E NR 1412011
W6JTA GMINY sTARczA

r dnia 28 marca 2011 roku
w sprawie: sprawozdania z wykonania budietu Gminy Staraza za 2010r,

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i  3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r o f inansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 7241 z p6in. zrr|.) oraz art. 30 ust 1 ustawv z dnia 8 marca
1990r o samorzEdzie Eminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z p6in. zm.l

W6jt Gminy Starcza
zaaQalza, co nastepujel

1 �
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E 1

Przedstawia Radzie Gminy Starcza sprawozdanie z wykonania budietu Gminy Starcza za
2010r-, stanowiqcego zalqcznik nr 1 do niniejszego zarzEdzenia,
Przedstawia Radzie Gminy Starcza informacje o stanie mienia komunalnego na dzied
31 Srudnia 2010r. stanowiqcego zalqcznik nr 2 do niniejszego zarzadzenia.

Przedstawia Regionalnej lzbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budietu
wraz z jnformacjq o stanie mienia komunalnego za 2010r. ,  o kt6rym mowa w 5 1.

5 3 .

Sprawozdanie podlega publikacj iw D?ienniku UrzQdowym Wojew6dztwa Slqskiego.

ZarzAdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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Zal. Nr I
SDrawozdanie

z wykonania budzetu gminy STARCZA za 2010 r.
UchwalE Rady Gminy Nr 169/XX/09 z dnia 30 12.2009r uchwalono dochody budzetu gminy w

wysokosci 6.430.000. zl wydatki w kwocie 6.930.000.-zl. Jako ir6dio pokrycia powstalego niedoboru
w kwocie 500000-2l zaplanowano przychody - nadwyzkQ z 1at ubieglych - 150000-2l kredyt
kome.cyjny - dlugoterminowy 350.000 -zl, (bez rozchodow)
Uchwalq Nr'170/XXl/2010 Rady Gminy Siarcza z dnta 26.02.24l0r.dostosowano budzet do wymogdw
nowel lstawy o flnansach publicznych pozostawlajac planowane dochody iwydalki w tej samel
wvsokoScr.
W wyniku zmian wprowadzonych przez Radg Gminy i Zarzqdzenia W6jta skorygowano plan
dochod6w do kwoty qg3glq?gllEgjzt- (w tym dochod6w majatkowych w kwocie 958.018,0021) a plan
wydatk6w do kwoty ZJ59jq?3f5_Z! ( w tym wydatk6w majqtkowych do kwoty 2.289.487,00
zl)zwiekszajqc jednoczesnie niedob6r budzetowy do kwoty 820 000 -zl Lrstalajac, i2 2r6dlem pokrycia
090zre:

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

Na 2010 rok nie zaplanowano rozchod6w ( w tym: splat kredytu)
Dochody uchwalono wg 2r6dei dochod6w z uwzglednieniem dzial6w klasyfikacji budzetowej,
natomrast wydatki z podzialem na dzialy i rozdzialy klasyfikacji bldzetowej oraz kategorie wydatk6w
( bez paragraf6w ). Natomiast DecyzjE Nr 1 W6jta Gminy z dn. 05 03 2010r ustalono plany finansowe
dochod6w i wydatk6w w pelnej szczegolowo6ci (do paragraf6w)

Wykonanie dochod6w budzetowych zamyka sie kwotq 6.822.502,71 zl, co stanowl
98,32yo wykonania planu. lch realizacja pzedstawia sie nastepujaco:

l.  Dochody wlasne - plan - 3.053.728,00 zl, wykonanie - 3.037.387,6621, t j .99,46%

* podatki i oplaty lokalne-plan 1.939.910,00 zl, wykon.1.946.245,912t tj.100,33%
- podatki (dochody realizowane bezposrcdnio ptzez \Jtzqd Gminy i Urzedy Skafbowe:w Czestochowie,

Sosnowcu i WaBzawie)
- udziaiywpodatkach(wtym: udziav w podalku dochodowym od os6b prawnych oraz udzialy podalku od

- plan - 494.099 00zl wykon. - 514652,21 zl, l j .104,16%

- plan 888.740.00 zl wykon - 869 023.92 zl \  97 78%
-  dochody z matatku gm'ny -  plan -  387 897 001r wykon - 392 302 95 zl .  l j .  1O1 140/6

- plan -  129679,0021, wykon. -  129 103,8821, t j  99,56%- oplaty ipfowizje
- pozostale dochody - plan - 39525,0021, wykon. - 41.142,9521, t j .104,144/0
* Srodki zewngtzne na dofinansowanie zadah bie2qcych i inwestycyjnych - plan

1.1 1 3.788,0021, wykon. 1.091.1 11,75 tj. 97,97%
- Srodki Unijne na zadanra inwestycylne. plan - 988.018,00 21, wykon.962 548,15 zl t j .97/2%

. Srodkl unijne na realizacie Projekiu Przebudowa i rozbudowa budynku Gm. Osaodka
Zdrowia w Starczy" - plan 286,116,0021 wykon 286 116,4821.

. 6rodki unijne z PROW - na dofinansowanie projektLr ,, Budowa wodociqgu w ul Jesionowej i
budowa wodooqgu i kanalizacji sanitarnej w u. Spacerowej - pian 166.857,00 zl.
wvkon.166.857.00 zl.

. Srodki unijne z Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich 2007-2013 na realizacie projektu
'Budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy - plan
481 445,00 zl, wykon. 481.445,O0 zl

. Srodki unrjne z PROW (OSJ LEADER) na realizacie projektu ,, Budowa miejsca rckreacyjno-
wypoczynkowego i placu zabaw w m Starcza - plan 23 600,00 zl. bez wykonania.

. Srodki na realizacie projektu ,, Swietlica wiejska w m. Starcza - Czas wolny inaczej" - plan
30.000,00 zl. wykon. 28.129,67 zl.

- Srodkr z Powiatowego UzQdu Pracy na pokrycie kosztdw zatfudnienia pracownik6w na robotach
publicznych, plan - 125.7700O21 wykon - 128.593,60 zl,t j .142,25o/a

ff, Subwencie - pfan - 2.714.1A+00 zl wykonanie - 2.714.1A4,00 zl.tj.100%

- subwencja na zadania oswiatowe - plan - 1.847.658,00 zl, wykon. - 1.847.658,00 zl, t j .  100%
- subwencja podstawowa dla gmin -plan - 866.526,00 zl, wykon - 866.526,00 zl tj. 100%



l l l ,  Dotacje celowe na zadania wlasne izlecone gminie - plan - l . '171.1'11,65 zl, wykonanie -
1.070.931,05 zl, t j .  9{,45%

- dotacje celowe na zadania biezEce zlecone gminie usiawami
plan - 690 839,65 zl, wykon. - 685.297,65 zt, lt.99.20%,

- dotacje celowe na zadania wlasne gminy
plan - 480.272,00 zl, wykon - 385 633,40. lj.80,29o/o,

Wykonanie dochod6w z podzialem na wazniejsze zrddla przedstawiono w ponizszej tabeli.

Poszczeg6lne dochody Plan vlrykonanie

1 . Dochody wlasne 3.053.728,N 3.037.387,65 99,16

Podatki i oplaty lokalne 1.939.940,00 1.946.24s,91

Podatki 494.099,00 514.652,21
podatek rclny od osob fizycznych I od os6b prawnych 83.650,00 8l  552 63

podaiek od nieruchomoSci od osob fizycznych i od osob prawnych 235 400,00 239 810,67

podalek od 6rodk6w lransporlowych 109 585,00 122 799.40

podalek lesny od os6b fizycznych i od os6b pEwnych 4 380,00 4 508,91

podalek od spadk6w idarowizn 1.800,00 884 00

podalek od czynnosci cyrvilnoprawnych. 58.784,00 64 8S9 00

500.00 198,00

udzialy w podatkach 888.740,00 865.023,92

'udziatw podatku dochodowym od os6b fizycznych 888 265,00 867 798,00

- udzialyw podatku dochodowym od os6b prawnych 475,00 I  225 92

dochody z majElku gminy 387.897,00 392.302,95
120 000,00 118 755,81

- wptwy z ushrg: oplaty za doslarczanie wody i odbi6r Sciekdw 255 947,00 261 699,38

- wplywy z pozostalych uslug (tenuta za obw. lowieck e, pEylecza 7 950.00 7 967 76

4 000 00 3.880 00

oplaty r prowizje 129.679,00 129.103,88
9 500,00 8  6 1 7  o 0

- oplata za sprzedaz alkoholu 36 000.00 36 013 27

oplaty za pobyl iwyzywienie dzieclw przedszkolu 68 300,00 67 641 70

- oplata za zaj€cie pasa drogowego 1 490,00 1.426 50

- pozostale oplaiyi oplata eksploaracyjna. oplata za koztstan e 2e
6rodowiska. , 6odkiz rachunku dochodbwrl. - likwidacja, wply{y z r62nych

l4 389,00 15 405 4 l

pozostale dochody 39.s25,00 41.162,95
odsetki bankowe od Srodk6w na €chunku bankowym 2.834 00 2511,04

prowizle I in're rozriczenia (np zwrol podatku VAT) 10 976,00 10 973 9!

odsetki -naliczone od sp62nionych wplal i koszty upomnienia 3.815 00 6.361 05

darowzny pieniezne 20 800,00 20 310,00

dochody dla j.s.t. zwiqzane z rcalizacjq zada6 zteconych
( ifomaqa adresowa) oraz wplyry z ltlulu arotu wyplaco.ych Swiadden
z Fundlsz!. Allmenlacyjnego

I �100,00 1 006,s5

Srodki zewnQtrzne na zadania brezEce I inwestycyjne gm ny 1.113.788,001.091.141,7597,97
-6rodki lJ.E na Przebudowg I rozbud bldynku Gm oarodka zdrowia w 286116.00 286.116,48

' Srodki z Powiatowego Utzedu Pracy- €fundacja kosztow ponresionych
w zwiazku z zatrudnienem pracownik6w do robbl publiczrych

125.77400 128 593,60

'Srodki U.E na, Blrdowa wodoclqgu w u Jesionorej i budowa wodociqgu i
kanaizaq sanitarnejw ul spacercw€j' (PROW)

166.857 00 166.857,00

- Srodki U.E. na,,Budowe budynku zaplecza boska sportowego pzy ul.
Sportowet w Slarczy (PROW)

481 4!5 00 441 .445 00



SrodkiU.E na,, BodM€ miejse ekEacyjno wypoeynkoweso iplac!
zabaw w m Siarea (LEAOER)

23600,00 0 0 0

- Srodki na realizacje projektu,, swiel lca wiejska w m stada - czas 30 000.00 28.129 67

Subwencje 2.711.lU,tn 2.711.184,00100,00

- subwencja na zadania o6wiatowe 1 .839 442,OO 1839.442,00
- subwencja podstawowa dla gmin. 866 526,00 866.526 00

3. Dolacie celotte a zad.tnia wlas e i zlecone 1 .171 .111 ,65 1.070.931 ,05 91,15

Dotacje celowe na zadania zlecone 690.839,65 685.297,65
- dotacja celowa zwrot podatku akcyzowego zawarlego w cenie 9 032 65 9.032 65

' dotacje celowe - Ewidencja Ludn., Dzialalnosb gosp, Akcja 35.554 00 35 554 00

dotacie celowe na Swiadczenia rodzinne, skladki ZuS, 614 965 00 614.814,40

- dotacje celowe z Kraj. Blura Wyborczego - Delegatuta w Cz'wie 15 823 00 14.433,24

'dotacja celowa na ptzeprcwadzenie spisu rolnego -GUS 15.465 00 15.463,36

Dotacje celowe na zadania wlasne 480.272,00 385.633,40
- dotacje celowe na usuwanie skulk6w klesk zwiolowych pow6d2 107.547 00 107 547.00

Srodki Unijne - na realizacie Projeklu 'Lepszy starl Kapital Ludzki 67 099 00 55 938,.4

srodkiUnijne' na realizacje Projektu 'Lepsze julro -Kapital Ludzk 128 515 00 142176,06

- Srodki Unijne - na rcalizacje Projeklu ,,R6wnaj do najlepszych'-
Kapital Ludzki

66 038 00

dolacja celowa na zasilki slale i okresowe, skladki na
ubezpieczenie zdrowolne

20 254 00 24.252,94

dotacja celowa na ulzymanie GOPS 71.740 00 71.740,O4

- dotacia celowa na doznvianie dziec w szkole 7 984 00 7.984,00

' dotacja celowa na pomoc mate alnq dla uczni6w slypendia,
zakup podrecznik6w

11.095 00 9 995 00

R A Z E M 5.939.023,654.422.502,7198,32

Jak wynika z powyzszych danych, najwyzszy wska:nik wykonanych dochod6w stanowie
subwencje (100%) oraz dochody wlasne (99,46%). W grupie dochodow wlasnych najlepiej zostaly
ztealizowane dochody z tytulu podatk6w i oplat lokalnych (100,33%). Na wyr62nienie zasluguja
podatki (514.652,2121 - 104j6%) onz pozostale dochody \ 41.162,9521 - 104.14o/o) ztealizo\t'rane
przez Uzqd Gminy, jak r6wniez dochody z maj4tku gminy ( 392.302,9521 - 101 13% ) Nieco slabiej w
tej grupie zrealizowane zostaly Srodki zewnetzne na zadania biez?ce i inwestycyjne gminy
11.091.14175 zl - 97,97ok), gdzie zdecydowanie, wply/r' na zanizenie tego wska2nika miala
zaplanowana dotacia na ,Budowe miejsc€ rckfeacyjno -wypoczynkowego i placu zabaw w m Starcza'
(23.600,00-2l), kl6ra pozoslata bez wykonania. Najslabiej w tej grupie zostaly zrealzowane dochody z
tytulu udziaf6w w podatkach \869 023,9221 - 97 ,7aok).
Slabsze wykonanie dochoddw odnotowano podczas realizacji dotacji celowych na zadania wlasne i
zlecone (1 070.931,0521 - 91,45%). NajwiQkszy wplyw na zanizenre wskaznika wykonanla Vch
dochod6w mialy zapianowane Srodki Unijne na realizacje Pfoiektu ,R6wnajdo najlepszych'- Kapital Ludzki,
lub zaplanowane Sjrodki na pzeprowadzenie Il - iej tury wybor6w samoeAdowych (wyb6r W6jta
Gminy). Nieznaczny wplyw mialy r6wniez zwroty niewykorzystanych dotacji celowych (np.; na zakup
podrecznik6w).

Dochody bud2etu gminy ( pogrupowane w wyniku kolejnego podzialu na dochody majatkowe i
biezace) stanowiq:
- dochody majAtkowe, plan - 958 018,0021, wykon. - 934.41A,4A zl \97,54o

(gi6wnie dotacje celowe pozyskane na realizacje inwestycji gminnych)
- dochody biezqce, plan - 5.981.005,65, wykon. - 5 888.084,23 zl t j .98,45ol0
Bud2et gminy zostal uzupelniony poptzez zrcalizowanie peychoddw, tj:. w postaci nadwyzkr z lat
ubiegiych (120.000,0021) oraz w postaci dlugoterminowego kredytu komercyjnego (zaciEgnretego w
MiQdzypowiatowym Banku Sp6idzielczym w Myszkowie) w wysokosci 700.000,0021.



Realizacja dochod6w z podzialem na dzialy ( wg podzialek klasyfikacji budzetowei ) przestawia sie
nastepuJqco:

Dz. O'lO - Rofnictwo ilowiectwo ( plan - 681.284,65 zl, wykon. 657 529,52 zl ,li 96,5'l'/. I
zrealizowane dochody dotyczE
Rozdz.O1O10 - Infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi (plan 166.857 oozl,wykon -.166 857,0021)
- Sfodki na dofinansowanie proiekt! 'Budowy wodociqgu w ul Jesionowej I budowy wodoclqgu
i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej.

1 .445 - zlRozdz 01041 Proqram Rozwoiu Obszar6w Wieiskich2007-2013 plan 481 445 - zl, Wkon 481 44q.:
s VWkonanie
6297 Srodki na dofinansowanie inwestycji pn. ,,Budowa budynku zaplecza boiska

soortoweqo przv ul. Spodowejw Starczv 481.445.00

Rozdz 01095.Pozostala dziaralnosc (  plan32 9826521, wykon I221.5221tJ.27 gaYo

s Wvkonanie
0750 Dochody z najmu i dzietzawy skladnik6w majetkowych skarbu paflstwa,

jednostek samoeqdu terytorialnego lub innych iednostek zaliczanych do
sektora finans6w publicznych oraz innych um6.w o podobnym charakteze-
tenuta dzier2awna

194,87

2010 dotacja celowa - z ptzeznaczeniefi na zwrot podatku akcyzowego
zawarteqo w cenie oleiu,

9.032,65

6297 srodki na dofinansowanie zadania- inwestycji pn. ,,Budowa miejsca
rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw - bez wykonania )
Zlozono wniosek o dofinansowanie zadania i zaplanowano Srodkr unline z
PROW - oroqram LEADER.-bez realizacii

Dz. 4oo - wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektrycznQ, gaz i wodQ ( plan - 142 002'00 zl,
wykon. 145.'158,14 zl, ti.'102,22% |

Rozdz.,40002 - Dostarczanie wody (p|an 134402,0021 wykonanie 137 5573821,t|  102,35%
s Wvkonanie
06s0 wDivwv z r6znvch oplat (kosztv upomnienia) 17 ,60
0830 Wolvwv z usluo -4olata za rozDrowadzanie wodv mieszkahcom 131 359,09
0920 oozostale odseiki- od nieterminowych wplat 42.62
0970 zwrot naliczonego podatku VAT ( z ustug aot. reprowadzaiia wody ) - 671,4621,

-refundacja koszt6w poniesionych na usuwanie skutk6w awarii sieci energelycznych
ozez ENION 5 466.6121

6 138,07

Rozdz.40095 Pozosrale ozialainosc (plan - 7 600,00.-zl,  wykon 7.600.76 zl. t l  1oo.u
I VWkonanie
0490 wptywy z innych lokalnych opiat pobieranych

terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw
otzvlaczenie do sieci wodociaqowei

przez jednostki samoazqdu
- wplaty mieszkanc6w za

7 .600,76 zl

a/a

Dz. 600 - Transport i leczno56 { plan ,|.490,002t, wykon. 1.429,082t, tj.95,91%)

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne ( plan 1.490,00zl wykon 1 429,082t, t i  95,91%)

Dz.70O - Gospodarka mieszkaniowa (plan - 125.210,00.-zl, wykon. - 123.458,54.-zl, tj. 98,60% ).

Rozdz. 7OOO5 - Gospodarka gruntami i nieruchomosciami (plan -125.210,O0.-zl, wykon - 123 458 54 -

zl, tj. 98,600/0 ).

Zrealizowane doc d o d
5 Wvkonanie
0490 wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych pzez jednostki samozqdu

tervtorialneoo na oodstawie odrebnvch ustaw - za zaiecie pasa drogowego
1426 ,50

0920 oozostale odsetki- od nieterminowvch wplal



s Wvkonanie
0690 wplw z r62nych oplat (koszw upomnienia) 8.80
0750 czvnsze dzierzawne. naiem lokali 118.755.8'�1
0830 wollwv z usluq -wvnaiem sali na orzeDrowadzenie szkolenia 1 7 2 . 1 5
0920 oozostale odsetki - od nieterminowvch wplal '199.55

0970 Wolvwv z r62nvch dochodow -roz iczenie koszt6w oqrzewania - D N. 4.322.25

D2.750-AdministraciaPubficzna-(plan - 184.234,0021, wykon. - 1A7.075,AO *,t i ,  101,54o/o l .

Rozdz.75011- Urzedy wojew6dzkie (plan - 35.554 00 zl, wykon. - 35.554,00 zl, tj.100%,)
- dolecie.€lowe na Tadania zlecone ominie - 6rodki oienre2ne od Woiewodv Slaskieoo- 35dotacie celowe na zadania zlecone om'ne - Srodk oienrezne od wotewodv slaskl 35 554,0021
s Tres6 Wvkonanie
2010 Dotac,a celowa z pzeznaczenieFr na aominisl€cte rzadowa 35.554,00

Rozdz.75023 - Utzed\ qminiplan -7.445.007t wrkol -1.4648421 l t  1Ot),2( 'k
I Wvkonanie
0960 Ottzvmane soadki zaoisv i darowiznv w oostaci Dienieznei - na Eecz qminv 6.000,00
2360 Dochody jed nostek samoe Edu terylorialnego zwiEza ne z rcalizaclq zadai

zleconych z zakresu administracji zqdowej , nalezny 5% doch6d dla gminy od
oDlat za udzielenie informacii

0970 -zwrot nadplaty -97,2921
-zwrot koszi6w Doniesionvch na usuwanie skutk6w awarii sieci
energetycznych przez ENION 1.200,002t
-prowizja od terminowo Wzekazywanych zaliczek podalku dochodowego od
Wvnaorodzei J66 00 zl

1 4 6 3 , 2 9

Rozdz 75056 - S pis powszech ny i  inne ( plan -15.465,0021,wykon.-15.463,3621,t j  99,99o/o
z

s Wvkonanie
2010 Dotacia celowa z Drzeznaczeniem na ozeDtowadzenie spisu rolneqo 15 463 36

6rodkiz lJrzedu Sta Katowicach

Rozdz.75095 - Pozostala dzialalno66 ( plan - 125.770,00 zl wykon. - 128.593,60 zl,lj.102,254/.
- Srodkiz Powiatowego UzQdu Pracy fefundowane tytulem zatrudnienia os6b bezrobotnych

Dz. 751 - Uzedy naczelnych olgan6w wladzy paistwowej, kontroli i ochrony prawa otaz
sqdownictwa ( plan - 15.823,00 zl, wykonanie -'10.433,24 zltr. 65,94%).

Rozdz.75101 Urzedy naczelnych organ6w wladzy padstwowej, kontroli i ochrony prawa ( plan -
462,00 zl wykonanie - 462,00 zllj.looa/o).

Rozdz.75109 - Wybory do rad gmin, powiat6w i sejmikdw woiew6dztw, wybory w6jtdw, burmistrz6w i
prezydent6w miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew6dzkie.(plan 11.613,002l wykon.

na o czne KOn 26 593.bU
5 Wvkonanie
0970 Wolvwv z r6znvch dochod6w 128.593,60

dotacia celowa na orowadzenie iaktual soisu wvborcow olan r . -  462,04 - z l
s Wvkonanie
2010 Dotacje celowe olzymane z budzetu pa6stwa na realizacie zadaf biezqcych 2

zakresu administracii zadowei oraz innvch zadah zleconvch qminie
462.04

Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( plan - 3748,00 zl wykonanie -
3 0 zl li 98.72%
s Wvkonanie
2010 Dotacje celowe otrzymane z bud2elu panstwa na rcalizacje zadai biezqcych z

DZeznaczeniem na przeptowadzenie wbor6w PrezYdenta RP
3 700,00

6  2 7  | . 2 4 54 00%
s Wvkonanie
2010 Dotacja celowa z ptzeznaczeniem na pzeprowadzenie wybor6w

samorzaoowvcn
6  271 ,24



Dz. 751 - Bezpieczefistwo publiczne i ochrona przeciwpo2arowa ( plan -107.547,00 zl,
wykonanie - 107 .547 zl ti. 100%1.

Rozdz.75478 - Usuwanie skutk6w klQsk zywiolowych ( plan -107.547 00 zl, wykon. - 107.547,o02111.

Dz. 756 - Dochody od os6b prawnych, od os6b tizycznych i od innych jednostek nie
posiadaiecych osobowosci prawnej (plan - 1.436.754,0021 wykonanie - 1.439.'14'l,422t.
\ 104.17o/o

Rozdz.75601 - Wplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych ( plan 500,0021, wykon.198,00zl)
Zaplanowano dochody z tytuiu podatku od dzialalnoso gospodarczej os6b fizycznych, oplacany w

Rozdz 75615 - Wpryvy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnoajci cylvilnoprawnych,
podatk6w ioplat lokalnych od os6b prawnych iinnych jednostek organizacyjnych ( plan 9'1.855,0021

100%). Otzymano srodki od na usuwanie skltk6w Dowodziw oelneiwvsokoscr
6 Wvkonanie
2030 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu paistwa na realizacje wlasnych zadah

biezqcych gmin
- z pzeznaczeniem na usuniecie skutk6w powodzi -100.000,002t
- z orzeznaczeniem na usuniecie skutk6w szadzi i oblodzei -7.547.0021

107.547,00

formie ka al(owet - nanre 198.0021
s Wykonanie
0350 podatek od dzialalnosci gospodarczej os6b fizycznych, oplacany w formie

kartv Dodatkowei
198,00

on 93 142 79 zt tt lO1,4O%
5 Wvkonanie
0320 Dodatek rolnv 3 860,00
0330 Dodatek leSnv 61.00
0310 podatek od nieruchomolcl 88.532.20
0690 wolvwv z roznvch oolat (kosztv uoomnien a) 123.20
0910 odsetki od nietefminowvch wDlat z tvtulu godatk6w i oplat 566 39

Rozdz 75616 - Wplywy z podatku rolnego podatku lesnego, podatku od spadk6w idarowizn, podatku
od czynnoijci cylvilnoprawnych oraz podatk6w i oplat lokalnych od os6b fizycznych (plan 409 259 00zl

n.431.224.E4 zl  I  lO5.37Ya
s VWkonanie
0320 podatek rolnY 77.692.63
0330 Dodatek leSnv 4.447 .91
0310 Dodatek od nieruchomoSci 151.278 47
0340 oodatek od Srodk6w transoortowvch 122799 .00
0360 oodatek od soadk6w i darowizn 884.00
0430 wolww z oolatv taroowe 3.880 00
0500 oodatek od czvnnoSci cwvilnoprawnvch 64.899 00
0690 wolvw z roznvch oolat (kosztv uoomnienia) 1.402 00
0910 odsetki od nieterminowvch wolat z tvtulu oodatkdw iopiat 3 941 83

Rozdz.75618 - Wpb.ry z innych oplat stanowiEcych dochody jednostek samoazqdu terytonalnego
an 46 000.o{Jzl 45.551 A/ zl | 94.1 /Yd

5 Wvkonanie
0410 wolwvv z oplatv skarbowei 8  617 .00
0460 Wolvwv z oolatv eksoloatacvinel 921.60
0480 oolaia za zezwolenie na sDzedaz naoor6w alkoholowvch 36 .013 .27

Rozdz.75621 - Udzialy gmin w podatkach stanowiEcych doch6d bud2etu paistwa (plan 888.740,0021
669.023.9221 lt.g /. | 6Yd

5 Wvkonanie
0010 podatek dochodowy od os6b fizycznych 867.798,00

0020 podatek dochodowy od os6b prawnych 1.225,92



Og6lern wykonanie dochod6w z tytulu podatk6w ioplat lokalnych realizowanych bezposrednio
pzez Uzedy Skarbowe i Uead Gminylest dobre pomimo utzymulqcych siQ zaleglosci podatkowych

W w/w podatkach powstaly zaleglo6ci w wysokosci - 42 079,30 zl z czego najwieksza kwote
stanowipodatek od nieruchomosciod os6b fizycznych 1 prawnych -21.610,1421, podatek od Srodk6w
transportowych - 13.130,00 zl i podatek rolny - 5.518,3621.
Pozostale zaleglosci tego dzialu wystQpujq w: podaiku od dziatalnosci gospodarczej od osdb
fizycznych oplacanyrn w formie kady podatkowej - 1.5a2,0A zl i w podatku lesnym - 238 80 zl

D2.758-R62nerozficzenia(plan-2.717.018,0Ozt,.wykonanie-2.7t6.695,04-21,t j .99,99%)
Z teoo ozvDada

Dz. 801 -O6wiata i wychowanie ( plan - 330.322,00 zl, wykonanie - 237.464,57 zl, ti. 5/f,95% )
Rozdz 80'104- Pzedszkole - plan 135.669,0021, wykon. '123 580,14 zl t j .  91,28% )

w dochodach tego rozdzialu zostaly zaplanowane Srodki na realizaclQ projektu z udzialem
Srodk6w unilnych (,,Lepszy start." ) w kwocie 67 099,00 zt oraz wplaty rodzic6w ( oplaty staie I na

Rozdz 80195 - Pozostala dziatalnosc- plan 194.533 0021, wykon 112176,46,0021.
Wtym fozdziale zaplanowano Srodki na realizacje projekt! ,, Lepsze l utro w kwocie 128.515,0021,

oraz na realizacje projektu 'R6wnaj do najlepszych" w kwocie 66.038,00 - tj na zadania realizowane
peez Szkole Podstawowq i Gimnazjum w Starczy.

Ponadto w ramach tego dzialu zostaly wykonane dochody, kt6re zostaly bezposrednio
ztealizowane ptzez poszczeg6lne jednostki oswiatowe - z ! ulu prowizji od termlnowego ptzekazanta
podatku dochodowego ( szkola podstawowa- 216,0021, pzedszkole - 75,0021, grmnazj!m - 101,0021.)

na
5 li,lvkon a n ie
2924 czese oswiatowa subwencri oq6lnei 1.847.658.00
2924 cze56 wyr6wnawcza subwencii oq6lnet dla qmin 866.526 00
0920 wplywy z odsetek od lokat i 6irodk6w zgromadzonych na rachunku biezqcym

[Jrzedu Gminv
2.511,04

ren|e dz|ecr w orzedszlolur w kwocre 68 300.0021. kt6re zrealiTowano w
s VWkonanie
0830 67.641.70
2007 Dotacje rozwojowe oraz Srodki na finansowanie Wsp6lnej Polityki Rolnej-

Srodki uniine - ..Lepszv staft"
4a271,75

2009 Dotacje rozwojowe oraz 6rodki na finansowanie Wsp6lnej Polityki Rolnej-
budzet pafstwa -,,Lepszy start

7.666,69

ante n
s Wvkonanie
2401 Dotacje rozwojowe oraz Srodkr na finansowanie Wsp6lnej Polityki Rolne}

Srodki uniine -,, Lepsze iutro"
95.349,65

2009 Dotacje rozwojowe oraz Srodki na finansowanie Wsp6lnej Polityki Rolne}
budzet pahstwa -,,Lepsze iutro

16.826,41

2407
2009

Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspdlnej Polityki Rolnej-
srodki uniine -.. R6wnai do nailepszvch"

bez wykon

s VWkonanie
Rozdz. 80101. 80'104. 801'10 1.704,37

0970 WDhlw z r6znvch dochod6w 392.00
2400 Wplywy do budzetu Srodk6w z rachunku dochod6w wlasnych w avi?ku z

ieoo likwidacia
I  316  37

Oz. 851Och,ona zdrowia (plan - 316.116,00) - wykon. 3'14.246,15 zl tj.99,4't %
Na dochody tego dzialu skladaj4sie;
- Srodki pochodzqce z bud2etu Unii Europejskiej z ptzeznaczeniem na zadanie inwestycylne -
pzebudowe r rczbudowQ Gminnego OSfodka Zdrowra w Starczy.
Dochody te zostaly zrealizowane na zasadzie refLrndacji koszt6w ju2 poniesionych i przedlozonych do
rozliczenia ko6cowego za 2009rok. Srodki, kt6re dotyczyly platnoSci poSrednich zostaly ponownE
zaplanowane w dochodach budzetu gminy na 2010rok - w kwocie 286.116,4821.
- Srodki z dotacji celowych z peeznaczeniem na realizacje pfojektu ,, Swietlica wiejska w m. Starcza -
Czas wolny inaczej" zaplanowano w kwocie 30.000,002i.



ante stanow:
s $rvkonanie
6298 Srodki przekazane pzez pozostale jednostki zaliczone do sekiora finans6w

publicznych na frnansowane lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji
i zakup6w inwestycyjnych jednostek nrezaliczanych do sektora finans6w
oublicznvch

286.116 48

2330 Dotacje celowe od samozqdu wojew6dztwa na zadania biezqce realizowane
na Dodstawie porozumiei z iednostkami samorzadu terytorialneqo

28.129 67

Dz. 852 - Opieka spoleczna ( plan - 716.073,00 zl, wykonanie - 715.838,50 zl, tj. 99,97% ).
Gt6wnym 2r6dlem dochod6w tego dziatu sq dotacje celowe otzymane z bld2etu panshva na
realizacje zadah bie2qcych z zakresu administracji zedowel zleconych gminom izadai wlasnych
gminy, kt6rych dysponentem jest Slqski Uzad Wolew6dzki w Katowicach w kwocie - 714.791,30 zl.
Z(eal dochodv stan

D2.854 Edukacyjna opieka wychowawcza ( plan - '11.095,00 zl, wykon. - 9.995,00 zl, tj. 90,09% )
Dochody tego dzialu stanowi dotacja celowa z ptzeznaczeniem na pomoc materialnq dla uczni6w

rzowane
Wvkonanie

85212 Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego otaz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego,

0690 wplwvv z r62nych oolat - kosztv upomnienia 8.80
0980 wplywy z tytulu

alimentacyjnego -
alimentacvinvch

zwrot6w wyplaconych
peekazane ptzez

Swiadczeh
komornrKa

funduszu
dluznik6w

z
od

1005 ,40

2010 tealizacje zadai
zadai zleconych

dotacje celowe otzymane z bud2etu panstwa na
biezacych z zakres! adm nistracji eqdowej oraz innych
ominie ustawami- na Swiadczenia rodzinne

613 720,84

85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierai4ce niekt6re
Swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re iwiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczace w zaieciach w centrum inteqracii spolecznei

2010 realizacje zadan
zadah zleconych

dotacje celowe otzymane z budzetu panstwa na
biezEcych z zakresLr administracji zadowel oraz innych
ominie ustawamiz ozeznaczeniem na skladke zdrowotna

93,60

2030 dotacje celowe otzymane z budzetu paistwa na realizacie wlasnych zadah
biezacvch omin z ozeznaczeniem na skladke zdrowotna

1 .179 ,36

452't4 Zasilki i pomoc w natuze oraz skladki na ubezDieczenia emerytalne i rcntowe
2030 dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacje wlasnych zadai

biezacvch omln z orzeznaczeniem na zasilkiokresowe
5 969,54

85216 Zasilkistale
2030 dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realrzacje wlasnych zadai

biezacvch qmin z przeznaczeniem na zasiiki stale
13 .104 ,00

852't9 OSrodki pomocv spolecznei
0970 Wplywy z r62nych dochod6w - ptowizja za tefminowe pzekazywanle

oodatku dochodoweqo
33,00

2030 dotacje celowe otzymane z budzetu paistwa na realizacje wlasnych zadai
biezacvch omrn z Drzeznaczeniem na bie2ace utrzvmanie GOPS

71.740,O0

85295 Pozostala dzialalno56
20'10 dotacje celowe otzymane z bud2etu paistwa na realizacjQ zadah

biezacych z zakresLr administracji zqdowel oraz innych zadah zleconych
gminie uslawami - zasilek celowy dla rodziny folniczej, kt6ra ucierpiala
Dodczas oowodzi.

1000,00

2030 dotacje celowe otzymane z budzetu paistwa na realizacje wlasnych zadai
bie2acych gmin - na realizacje programu,,Pomoc paistwa w zakresie
dozwviania

7 984,00

ta
5 Wvkonanie
2030 dotacje celowe otrzymane z budzetu panstrva na realizacje wlasnych zadai

biezqcych gmin - na wyplate zasilk6w szkolnych istypendidw dla uczni6w
szkolv podstawowei i qimnazium

I995 ,00



Dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrcna Srodowiska (plan -'1,10.055,00 zl, wykon, 142,,190,71
zl,tf,. 10'1,74%l
Na te dochody skladaja sie:
Rozdz. gooo1-Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d - plan 133.401 00zl wykon 135 533,812i.tj
101 ,60%

D2.926-Kultura fizyczna (plan 1,1.000,002t, wykon. 1,1.000,00. 1i.100% )
Rozd.. 92695 - Pozostala dzialalnosc

096lne wykonanie dochod6w budzetu gminyjest dobre chociaz stanowitylko 98,32% wykonania
planu Zrealizowane dochody pozwolily na realizacje wydatkdw majEtkowych iwydatk6w bie2Ecych na
podobnym poziomie jak dochody

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokosci - 7.759.023.65 zl, kt6re zrealizowano w
kwocie 7.566.562,28 lj. 97,52Yo.

s Wvkonanie
0690 wp{wv z roznvch oplat- koszty upomnienia 8.80
0830 wplywy z uslug - przyjmowanie Sciek6w do gminnej oczyszczalni 5ciek6w w

Rudniku Malvm
130 340 29

0920 oozostale odsetki od nieterminovwch wDlat 38.88
0970 Wplywy z r62nych dochod6w (zwrot podatku VAT - 2.918 17zl usuwanie

skutkow awarii sieci eneroetvcznei -1.91 7.6721
4 835 84

0960 Otzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienigznej - zalegle wplaty
mieszkaic6w jako udzial Srodk6w w,lasnych w budowie inwestycji -
kanalizacii i oczyszczalni Sciek6w w qm. Starcza )

310,00

Rozdz. 90019 - Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem Srodk6w z oplat i kar za kozystan€ ze
Srodowiska - olan 6.654.0021 t i .95t i .90zl  l r .1 04.55%
s Wvkonanie
0690 wolwvv z roznvch oolal - wolvwv z WFOS'GW 4.302.45
0970 Wplywy z roznych dochodow |kwdacja konta Gmnnego Funduszu

Ochronv Srodowiske I Gosoodarki Wodnei
2.654,45

5 Wvkonanie
0960 Oteymane spadki zapisy i darowizny w postaci pienieznej - wplaty z

Drzeznaczeniem dla GKS..Czarni" Starcza
14.000,00

z oqolne zaDlanowa na
Instytucje Plan wykonanie ./.

1 Urzqd Gminy w Starczy 4.47 4.402,65 4.244.127,77
Wvdatki  bie:ace 2.18,1.915,652.004.993.209't.77

2.289.147,O0 2.279.'t34,57 99,55
t ij ,!slek bLrd2etowych 1 036.316 00 1.026.083,05

ri rreirv.'lne ednoslek budzetowych 18.768,00 18 767,26

1 234.403 00 1 .234.244,26

2 Gimnazjum s/ Starczy 650.350,00 649.589.54 99.88
Wydatki  bieZqce 650.350,00 649.589,54

3 Gminne Przed6zkole w Starczy 510.329,00 509.659.22 99.87
510 329.00 509 659,22

Szkola Podstawowa w Starczy 1 .257 .187 .00 't.256.823,8599,97
Wvdatki brerace 1 .257 .187 .00 J 256 823,85

5 Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Starczy 832.955.00 832.561,9099,95
Wvdatki  bieiace 832 955,00 832.561,90

6 Gminna Biblioteka Publiczna w Sta.czy- instytucja
kultuw

33.800,00 33.800,00100,00

Wvdatki bie2ace 33 800,00 33.800,00100,00
RAZEM 7.759.023,65 7.566.562,2897,52



Wydatki jednostek oswiatowych budzetu gminy oraz jednostki budzetowej - Gminnego
Osrodka Pomocy Spolecznej w Starczy zostaly szczeg6lowo om6wione w dodatkowych
sprawozdaniach, kt6re stanowiq zalAczniki do niniejszego sprawozdania.

Wydatki bie2ace iinwestycyjne budzetu gminy realizowane bezposrednio przez Uzqd Gminy
przedstawiaja sie nastepujqco:
Ozi. l010- Rolnictwo i lowiectwo I plan 936.883.65 zl, wykon. 925.945 zt.  t j .9E,a3%

E
01005 P€ce geodezyjno - urz4dzeniowe na potrzeby rclnictwa 4.r99,00 4.000,00

4.199,00 4.000,00
4300 uslug na polzeby ro niclwa- operat szacunkolvy (dla Poizeb uslalenia oplaty 4 199.00 4 000.00

a1014 Infrastruktura wodoci4gowa i sanitacyjna wsi 235.190,00225.135,42
235.190,00 225.135,12

6050-
6058-
6059

1)'Budowa wodociqgu w u Jesronow€j wtyscu orazwodoci4u kaoalizacji
sanilarnej w ul Spaceowej w Starey"
Zadanlelo rozpoe€to w2008r gdzie ponresiono pietus2e $Ydatkrna
opracowan e dokumentacti techn enej ; 8.400 -zl

-aktualzaqF mapy zasadnieet - 1 400,00 zl,
-opracowanie pmtektu budowy wodoc qgu ul Jesionowel 7.000 00 zl
W2009 roku zlotono wniosek o dofinansowar ezadania 2e irodkow unirnych..
w 201 0 roku pEystAtiono do €a izaclr Eeeowej zadania Wyloniono
Wykonawce robot budowano mo.ta:owych (nm9- Instalalo6two san arne i
co JeuyOuelek". Pzyslatn) Kory pzyst4l l do realizacjr l-szego etapu

Kosaltlkonanych prac ziemnych rcbot budowlano -monlazowych lo
210 912.7321
Nadzfi nad realizaciq inweslycii slanowil kwoie - 3 J63 692l

222 530,40 21407642

2)wryscu rozpoczeto drugie zadanie lnweslycyjne zwiqzane z budowa
wodociq!u pn 'Bldowa wodociqgu na osiedlu wLyscu'
Na ten cel wydano:kwore 2 000.0021na opracowanie mapydocel6w
projektowych kworQ 9 000.0021 na prqekt budowla ny oraz 59.0021 na mapy i
wos 2 ewidene oruntow.

12 660.00 11 059.00

lzby Rolnicze 2.500.00 1.833.91
2.500,00 1.833.91

2850 Skladki na dzialalnose lzby Rolniczejw $ysokosci2% zebranego podalk! 2.500,00 1 8 3 3 , 9 1

Proqram Rozwoiu Obszar6w Wieiskich 2007-20{3 613.461.006 t3.442.88
613_451.00 613,4.12,88

6050
6057
6059

1 Budowa budynk! zapleea boska sportorego puy ! Sponowel w Starey
Zadanie to, rozpoeeto w 2005 roku od pzygolowanla dokumentacii gdzie w
wydano 8.906,00 -zl natom aslw2006r - 8 540,00 -21.
w kolejnych latach: 2007 20Og poniesio.o dodatkowe koszty na
przygolowanle doklmenlacji w wysokoac 1 3 786.0021
Nalomiast w 201 0 roku po. esiono dodalkowe koszty -grownE zw qzane z

oddaniem ob eklu do uztlkowania w wysokosci I 047 622l
(Np oplala 2a pzylqczenie do sieci enefgelyenej, opiata z tytulu slkonania
nadzoru zapobiegawczego za odbior budynku. zakup ga6nic i inslrukcji ppo2 )

W 2009 roku podpisano umow€ o dofnansowanie pDjeklu ze Srodk6w EF
RROW i wyloniono wykonawcQ robot budowlano-monla2owych
Przedsiebiorslwo Hand owo-Uslugowe "SZYMBUD.

Jeszee w 2009 rcku wykonawca zrealizowar naslFpujqcy zak€s robol
roboty zienne, flndamenly. Scany i Scianki dzialo'r€ - za iqczna kwole
165.8696421 oraz wykoral dach kt6ry jednak zarakiuowaio w 2010r.
(131 532.5621)

w 2010r (zgodie z hamo.og€mem) zrealizowano pelny zakres robot
budowanych w tym: okna i ddi. nslalaqe wod-kan,. puylqea wod-kan
ppylqee eleklryene, inslalacje elektryene odgromowe. lynkr wewnelzne I
malowan e oaz pGadzk instalaqe wenlylacytna i c o. elewaqe eemenly
zewnelzne Dokonano zagospodarowafra lerenu oraz wykonano drogi i da@
z altematywnym boiskiem do koszykOwk i siatk6$*i ( za lecznq kwolQ
441.910 32zt)

Nadzor nad robotam budowla.o- monta2owymi prowadzilo Blro Uslugowo
- Handlowe .WOD-BUD

613,461 6'13.:142,88

41095 Pozostala dzialaln056 81.533,65 81.533,37
24.803,65 24,4O3,37

4210 Zakup mate.ial6w i wyposazenia 69,4721
zakup mate alow biurowych &iqzanych z obs1u94 erotu podalku

69.47 69 47

l 0



4300 zakup uslug na potzeby ro n clw.

remort rowu krytego w m Slarcza -7 625 -21
-usuwanie niedo2no6ci drena:u odwadn ajqego pola -2 440 -21
-oolata sadowa i notanalna oraz oolata za wors z ksieoiwleczvsle -826.-2l

15 771,00 15.77072

4370 Oplaty z qnulu zakupu lslug telekom Swiadczonych w slacjonarnet teleronl 107.64 107 64

4430 zwrol ooda r a.cvzoweqo 2awaneqo s erE o erL raoedo$€qo d a 'olnik6w 8 855.54 8.855 54
56.730.00 56,730.00

6050- I . Budowa m ejse rek€acyjno wypoeynkoweqo i pracu zabaw w m Sta rda
& 201 0 roku qmlna zrealizowala male zadan e inreslycytne ( w centum
tminy kolo pzedszkoa gm nnego) 2 udzialem godkdw zewnetznych
dofransowanie w ramach Pfooramu LEADER )
W ramach tego zadania wykonano:
deszczochrcn (wylozony wewnqtrz koslkq )
krqg ognisko$y z la${am

' plac zabaw z wyposa2en em w zestaw rek€acyjny. huStawke wahadlowq,
€ruzele. ozeDlotkeikiwke)

53 680.00 53 680 0o

6050 I Budowa Podeesiochowskiej Skefy Aklr{nosc Gospodardej (PSAG)
aadanie inrestycyjne zostalo rozpoeete w 2007 roku imialo bya.ealizowane
vsp6lnie z sas ednimi gm nam Poeesn4 Konop skani I Kamie. ca Polske.
,iderem lejze inrestyclr zostala gm na P@esoa. kt6ra skladala wniosek o
lofinansowanie zadania ze Srodk6w Lrninych
)oniewa2 wn osek nie uzyskal akceptaql UzQdu Mabzalkowskiego i nie
)adzie donnansowany. to tego realzacja (z uwagi na zbi4 du2e kovty ) zostala

)on esione pzez gmine kosztyw20l0 rok! doiyeqwykonania Slrateg enq
)cenv oddzialvwan a na irodowisko

3 050 00 3.050 00

Ponadto w kosztach inwestycyjnych tego dzialu znajduje siQ t6wniez zadanie inwestycyjne pn,, 'Budowa
budynku 6wietlicy wiejskiej we Wlasnej", kl6rego realizacja zeczowa nastqpi w lalach poinielszych. Z uwagi na
ograniczone iirodki budZetu grniny nie zostaly one zaplanowane na 2010 rok

Dziat 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energie eleKrycznE, gaz i wode (plan - 118.400,002t,
kon. -  96.032.19.- z l 8 %
a

40002 Dostarczanie wody 118.400,0096.032,19
1'rE.400,00 96.032,19

4010
404041
l 0
4120

wyiagrodzenia i pochodne od wynagrodzei
( pra@wnika zalrudnionego do obslug siec wodociqgowel oraz cz9sc
wynagrodzenia inkaserta r pracown kow zatrudnronych do 2bebnia oplaty

51.960 00 51 807 50

4210 Zakup material6w wyposs2enia
wtym: - -gscina utecie wody ioletu mpQdowego doagregat6w-
3 646,3921

5.300 00 3 646,39

4260 zakup enersir elektrycznej (ujeoe wody slacta uzdahiania wody) 29 000 00 2l  817 60

4300 zakup lslug pozoslalych

-dostawa imontaz !rzqdzeh zabezpiec2ajqcych na stacjiuzdatr ania wody
usluq koparko-ladowa rkq podczas awanisrec wodociqgowet

-wvoozveenie aoreoatu lDodeas z mowei awari s ecieneroetvczne )

8.500 00 6 492 00

4434

4390

oplaty iskladk eiqzane z funkcjonowa niem uj9c a wody

oplaia za gospodarcze korzt€tanie ze Srodowiska oraz oplata za dozor

-zaklp ugug obejmujecych wykonanie ekspedyz ianaliz (badaniewody-
1.390.0021

I  100 00 6 461 19

4530 PodarekVAT inalieony od zaplaco.ych fakt!r (wtyrn energii eleklryenet)
dla UEed! Skarboreoo w Cz*tochowie -do rozlieenra)

11 000,00 920 58

3020
4284
4414

4704

Pozostale koszty Riazane z dostarea. iem wody dla mieszkanc6w

Swiadeenia dla pracownik0w *lnikajqce z pzepis6w BHP 350.0021
-zakup lslug zd.owotnych - 60 00zl
'ryczalty samochodore i delesacje slutbowe -885,1721
-odpis na zakladowy Fundusz Sw adczei soqarnych' 1 571.7621
-szkolenia dla oracown kow - bez wkonania

3 540 00 2 866 93

%

u

al 600 - TElansport i laczno66 ( plan - 1.355.228,00 zl; wykon. - 1.3aA,34o,lz zl 99.93

64014 Drogi publiczne powiatowe 1.250.484,001.250.069,35



16.081 00 15 785 09

8070 zaplanowano odselki od kredytu kt6ry gmina zaciqgngla nawsp6ln4
rcali2acle zadania hwestycyjneqo ze Starostwem Powialowym w

16.081 00 15 785 09

't.234.403,00 12tr1.284,26

6662
Real zacja zadai inweslycyjiych na teGnie naszej gminy - w tonrie dotaqi
@lowch dla Powialu z orzeznaczeniem na.
'l) Puebodowa drog powalowet nr 1054 S na odcinku od m Lysiec do -
DP 1023 S w n Rudnik Maly' w ramach Wieloletniego Programu pod
nazwq ,Narodo*t prog€m pzebudowy dr6g lokalnych 2008 20ll +ykon
889.119.0021
2) Konlynuacje rnwestycl Ealzowanejw m Sta.cza pn Pzebudowa
polaczenia pomedzy DK 1 a planowane A-1 poprzez pzebudow? DP 1053
S Starcza (konkurs RPO) -wkon 345 165.2621

1 234 403,00 1.234.2U,26

60416 Drogi publiczne gminne 104.744,00 104.271,37
51.401,00 50.931, ' t1

4210 Zakupiono matenat do utrzymanra drOg 9m.nych:
(wtymr. mi€anka asfallowa do bie2qcego nap€wiania dzrurw nawiezchni

1.375 00 1330.30

Umowa o dzielo -opracowanie projektu pzebudo*} skzy2owa nE we 2 500 00 2.500,00

4270 Zakup uslug remonlowych
(biezacv remont / naprawa droqiqm n nei tysiec - Wasna)

7.400 00 7 320 00

4300 Zakup uslug pozostatch z puezraczeniem na
- zmowe ulzymane dog 37.011.9921
wyc nka galezi i dzew paydro2.ycn - 5124 00zl
' koszenietraw pzy drogach -610,0021
transoorl mieszank TAR CAN -671.0021

38 601 00 38.292 99

4430 R62ne oplaty iskladki-z pzeznaczeniem na ub€zpieeen edog gminrych
-1 063 20 zl o.az um eszdenre !zadzenra w Dasie droqowm-4248221

1.487 82

53,343,00 53.340,26
6050 w bieiqcym roku ze 9odk6wdasnych bud2etu gminy zrealizowano fowe

zadanle inwestycyjie pn .. Puebudowa drcgidojazdorejdo grunt6w rolnych
48 605.00 48.603 00

W kosztach inweslycyjnych w dalszym ciegu pozoslajq zadania nwestycyine
do realizaciw laiach naslepnych tj:
1) ,Budowa cqgu pieszo jowerorego w Rudniku Malym ( w 2009r
pzeznaeoro na aktualizacje mapy zasadniczej. prcjekt budowy ciegu

2)'Pzebudowa ddg gm nnych od miejscowoscirys ec (u. z e ona )do
miejscowosci Wlas.a (ul. Nadzeena) w smin e Slarea Ponies one
wydalkidotydq: wykonania mapy do ei6w prolekiowych opracowan a
prcjekt! pzebudowy ul. Nadzeenej. opracowana studium wykonainoScl dla
Dzebudow drooi om. Lvsiec Masna w la@nei kwocie 63 440.00 zl.

0 0

6060 Zaplanowafo Srodkira;
zakuD wiaty orzvslankowerw m. K €oaczka

4 738 o0 4 7J7 26

Dziat 700 *a mieszkafliowa lan - 9.750.00- ie -9.0'14.50
E

70045 Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami 9.750,00 9.014,50
9,750,00 9.014,50

4214 Zakupono materialy wyposa:enie w elu wymrsny san'tarial6w w budyfku
weotunkcyjnyfi (pzedszkole) o€z pa iwo do kosarkiw elu wykaszania
obei6cra Dzv budvnku domu nauevcEla

1 000.00 925,S

4260 Zakup enelgii (gazu ) dla polzeb D.N 5 500.00 5.290 81

4274 zakup uslug remonlowych pzeglqd i naprawa kolla co w DN 1 050.00 1.036 35

4300 zakup uslug pozoslatch - odsnie2anie dachu Domu Nauczycea 1 850 00 1.761 68

44JA R6tne oplaty i skladkr - zap a.owano Srodk na pokrycie koszl6w oz raen a 350,00 0

Dzial 7l0- DzialalnoSC uslugowa { plan - 2.500,00 zl, wykon.- 2.000,002 | tj.60%
\

71095 Pozostala dzialaln056 2.500,00 2.000,00
2.500,00 2.000,00

4174 wyplacono wynagrodze. e bezosobowe ( 2a spouqdzanie prcjekl6w decyzji
o ustalen ! warunk6w zabudowy o€z projeklow decyzji lokalizact inwestycj

2 500.00 2 000,00

12



Ozial750- Administracja publiczna (plan - 1.008.465,00 zl, wykon. - 982.803,96 lj. S7,48% )
Wydatki tego dzialu dotycz4 dzialalnosci samozedowej gminy, w tym: pracy Urzedu Gminy, Rady
Gminv i zatrudnienia oracownik6w na fobotach oublicznvch.

tk i  z

75011 Urzedy Wojewidzkie 67.030,00 66 .110 ,50
67,030,00 66.110,50

4010
4040
4114
4120

Wynagrodzenra r pochodne od wynag.odzen dla pracownikOw
zatrudn onych do prowadzenia spraw z zak.esu: ewidencji ludnoaci - 1 etal,
ewideicji dzialalnosci gospodarc2ej- 1/3 elalu

54 680.00 54 672 70

4214

4750

Zakup maleral6w i wyposazenia

-wydalkiueczowe 2wiqzane 2 ogani2acjqJubileus2u 50- lecia pozyc a
maEenskiego oraz zakup drukow Prenumerab,A u etynu USC itp -1 410 58
zakup malerialdw papern eych do spzelu drukaEkiego (papie4 -100 00zl
- zakuD ak@soriow komputerowch ((we.ivalor iusze) 200,0021

1 842.00 I 7 1 0 . 5 8

4260 Zakup eneE i( wtym energii eleklryenet .wody) 1 050,00 1 050 00

4300
4350
4360
4370

Zakup uslug

- usiug pozoslarych ( setuis iniomalyczny znaczk pocztowe)-3 899 70zl
dosiepu do sreci Internet 181,7021
usiug telekomunikacyjnych telefoni kom6ftowet - 600 00zl

- ustug telekomunikacyinych lelefoni stacjonarnej- 1 524,0021

6 854,00 6 205,40

3020
4280
4410

4740

SwEdczenra dla pra@wnikow wyi ikaj4@ z pzepis6w BHP - 56.0021
- zakup udug zdrowotnych - 40,0021
- delegacle sluzbowe 767,9821
odpis na Zakladowy Fundusz SwEdczen Soctalnych 1.047,8421

-szkolenia d1a pracownik6w 560 00

2.604 00 2 471,82

Uwaga: Cz96a tych wldatkow ( w wysokosci- 35 55a,00 zl )pokDro 6rodkamr Slqsk ego Uuedu Woj w Kalowicach w
ramach dolaciicelowei na zadania zlecone

75022 Rada gminy 63.450,00 59.474,0'l
63_450,00 59,474,01

3030 R6zie wydatk na rzecz os6b nzycznych- d ety dla Pzewodniczqcego Rady
Gminy oraz elonk6w Radv i Kom sii za udzial w posiedzeniach konkolach

61 950 00 58.730,00

4214

4750

Pozostale wydatki b e2e@ zaplanowanoz pzeznaczeniem na obstug€

-wydalki teczowe-1 61 23zl
-podro2e sllzbowe krajowe +ez wykon
-zakup male alow papienlczych do spzet! drukaEkiego (papie4-219 602l
- zakup akeso bw kompulerowch (( wentv ator. tuszel- 363 1 8zl

1 500.00

75023 Urredy gmin 701.025,00683.129,90
701.025,00 683_129,90

4010
4040

4120

Wynaqodzenia i pochodne od wynaOrodzeh pra6wnik6w samozadowych 574 090,00 566420.66

4210 Zakup material6w i wyposa:enia

- mateiary biurowe, drukiolaz p€nlmemla czasopism ipublikaqi
uzedowych. Srodk czyslosci opal. folia do laxu to

30102 00 26.429 69

4744
4754

Pozostale wydatki zeczowei

-zakup matenal6w papiernieych do spu9lu drokaBkiego (papie.) 1.008 262l
- zakuD ak@sor 6w komDuterowch {( wenlvlator. lusze) - 1 2 765 05zl

r5 838 00 1377331

4260 Zakup eneoi (wtym: energiie ektrycznet wodv) 6 530.00 5 432 11

4430 loDlaty skadowe, ubezDleczenie mien a)
2.950 00 2 943 40

4274

4300

Zakup uslug

:zakup lsrug remonlowych (konseMacja iremont kserokopiarki- I 309,7521
- uslug pozoslatch ( seMs .tomaiyeny znadkipoetowe, p.owizje

35 980,00 3 5 . 1 6 7 1 9
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4350
4360
43TO

Uslu9 telekomunikacyjne

{oslepLr do sieci Internel -592 09zl
uslusi telekomunikacyjre teletonii kom6 owej -2 967.3721

- uguoi telekomunikacvi.e telefonii stactonarnei I 659.4821

6 665 00 5 218,94

3020
42AO
4410

4700

Pozostale koszlyeiqzane z runkcjonowaniem Uzedu Gminy awiadeone

- Swiadczenia dla pracowi kOw wynikajqce z pzep s'tw BHP 1.451.3421
- zakup lslug zdrowotnych -400.0021.
-delegacje s]uzbore 13.184 262l
-odpis na Zakladowy Fundusz Swiadden S@ja nych- 10478.4021
-szkolenia dla pracowi kow-2 230 602l

28170,00 27 744.60

75056 Spia powazechny i inne r5.465,00 15.463,36
15.465,00 15.463,36

3020 Dodatkrsprsowe dla elonkbwgm nnego bilra spEowego 11 500.00 11 500,00
4110
4120
4170

Wynagrodzenia bezosobore pochodne od wynagrodzei pracownlkow 3154,25 3 152,61

4210 Maie aly biurowe -478 58zl 478.58 476.58

4260
4740
4750

€nerg a e eklryczna -90,5621
-papier-53.6821
ruv do drukafti-70.8621

215,14 215,14

4370 Usluoi telekomunlkacvine 5 0 2 1 5021
4410 Podr62e gu2bowe krajowe 66 86 6 8 6

75095 Pozostala dzialalnoS6 161.495,00r58.626,,t9
161.495,00 158,626,19

4010
4040
4110
4120

wynasrodzenia i pochodne od wynagrodzei pracown kow zalrudnionych na
robotach pubicznych (wynagrodzenre podlega refundacji do wysokoSci kwot
okreslonvch w zawa.lvch umowach)

141.450 00 141.059,91

3020
4240

Po2ostale wydalki bie2qce zwiq2a ne z zatrudnieniem bezrobohych

aw adczenia dla p.acownikdw wyn kajq@ z pzepisdw BH P - 889,5821
- zaklp ugug zdrowotnych - 490 00zr
odas aa Zaktadowy Fundusz Swiadeen Soclalnych 8 513,7021

10 360 00 9.893 28

4300 zakup uslug pozoslatch (schw),ianie i pzew6z bezpanskich ps6w oraz 7 1 3 5  0 0 7.130 40

4434 I skladka elonkowska za 2010r na zecz BGclwa Kurr c)
550 00 542 60

Oziat 75'l - Ur2edy naczelnych organ6w wladzy pafstwowej, kontloli i ochtony p.awa oraz
s ownictwa { Dlan - 15.823.00 zl wvkonanie - 10.433.24 zl ti. 55.94 %

75101 Urzedy naczelnych organ6w wladry pafistwowei, kontroli i
ochronv prawa

,162,00 462,00

462,00 462,00
41TA

4124

Wydatk lego rozdzialu slanowq wynagrodzen e bezosobowe whz z
pochodnymi od wy.agodzed z ltlulu prowadzenia i aklualizaql slalego
reieslru soisu wyborc6w

462.00 462.40

Uwaga:Wydalki pokrywa Kbjowe Aruro Wyboree . Delegat! 6 w Czeslochowe
75107 Wybory Prezydenia Rzeczypospolitej Polskiei 3.74E,00 3.700,00

3.748,00 3.700,00
3030 R62ne wydatki na zecz osob nzycznych- diely dla dlonk6w Obwodowej 1 440,00 1 440.00

417041
1 0
4120

Wynaqrodzenia bezosobowe iskladkiod nich na ieane (od um6w. zlecenia
pracownik6w zairudnionych do obslug infomatyenel wybodw)

429 72 429.72

4210
4260
4300
4370
4410
4740
4750

Pozoslale wydalki biezqce zwiqza ne z obslugq wyborow

-wydatki zeczowe- 456,0321
zakup energ r- 200,0021
zakup uslug pozostalych -247,2821

-oplaty z ttlulu zakup! uslug telekomunlkac. telefonri slacjo.amej- 35.4721
pod.bte slutbore kcjowe 276 24zl
zakup mater ardw papierniczych do spzelu drukarskiego (pap er) 22,0021
zakuo akcesori6w komouterowch a( wentvlalor. lusze) 193.2621

1 47424 1.430,28

t 4



75109 wybory do rad gmin, powiat6w isejmik6w wojew6dztw 11.613,00 6,271,21
11.613,00 6.271,24

3030 R6tne wydatki na zecz os6b iizycznych- diely dla czbnk6w obwodowej 6 260,00 2 595.00

4170
4110
4120

Wynaq rodzenia bezosobowe i skladki od nich na @ane (od um6w 2lecenia
pracownik6w zalrudnionych do obsl!gi infomatydiej wybor6w)

2 186,80 1 426,80

4210
4260
4300
4370

4750

Pozostale wydatkr bie2ece ei4zane z obslugq wyboroa

-wydalki zedowe- 482.6921
-zakup energi 200.0021
zakup uslug pozostalych -698 30zl
{platyzh ulu zakupu uslug teekomunikac te eionil staqonarnej 50,0021
-podrote sluzbore kajowe 376,1821
-zakup materialdw pap erniczych do spzetu drukaEkiego (papie4- 56,1221
- zakuo akcesoriow komoulerowch (( Dn v cD. tusze) - 386 1 5zl

3 166,20 2 249 44

konanie - 72 zl 3%

75104 Komendy worew6dzkie Policji 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00

3000 Pzekazano dotacj€ elowq jako $plate jednoslki na fundlsz ce osl
Komendy Wojew6dzkiel Po icji z pueznaeenrem na 4kup samochodu dla
Komendv Policil w Poczesnei

4.000 00 4 000,00

75412 Ochotnicze straie oozarne 30.011,00 29.350,53
30,01t ,00 29.350,00

0
4170

umowy-zlecenia ora2 skladklod nich nalczane - dla kierowcow ledrostek
osP

4 716 00 4 645,94

4210 Wvdat{ zeczowe (Da iwo umundurowanie we2e D ooz. iiD l 16 600,00 16.097.59

4270
4300 zakup uslug remonlowych (remonl slraznicy OSPLysiec -2.696 20

-zakup uslug pozostalych (naprawa uu qdzer a €dlowego napfawa ukladu
hamulcoweqo. badania lechf ene samochodu skaZ.)- 3 718,80 2l

6 445,00 6 415,00

4410
4430

Po2oslale koszty ltEymania tpech jednostek OSP

-podrOue sluzbowe krajow€- bez wykon
r62ne oplatv i skladki (ubezp eeen € si6:akow samochodow bojo*}ch )

2.250 00 2.19200

Obrona cywilna 8.579,00 8.579,00
8,579.00 8.579,00

4010
4 1 1 0
4120

Wynagrodzenia ipochodne odwynaqrodzen za pbwadzenie OC 8.579,00 8.579 00

75474 Usuwanie skutk6w klesk iywiolowych 135.834,00 135.826,' tS
135.834.00 r35.826, ' r9

4210 wydatki zeczowe - erqzane z a kqq pzeciwpowodziowq
-paliwo -1 597,6221
-molopompa p!ryajqca - 3 498.9021
wete ssaw.e iloczie , iniehlor - 3 519.0321

8.615 55 8 615 55

4300 Pozostale uslugi- Udugiaiezane z usuwa.em skotk6w powodz
-uslug kopa*o ladowa*a w m. lysiec, Wtasna i Slaraa - 1 0 492.0021
-wywoz nleczyslosci plynnych z puepompowni na oeyszealnre' 2.889,0021
- odmulanre i udrainian e .owow w m Klepaczka 12 810,0021
-odtworzen€ rowu odwadniajacego pEepustdw - m. Starcza -19 764,002t
-pzekopanie dodatkowego rcwu. ulo2enie rurwm Starcza -20.740,0021
-wykonanie odwodnienia za anych budynk6w iposesji- 27 901,6421
-wykonanie rowu odwadniajAego bodynkiw m. Stafea -8.540 00zl
-wyw6z nieeystoac ptn.ych -3.700 00zl
-wycinka galez -5.734 -zl
odwolnEnie Salisoortorer 14 640 00zl

127.214 45 127 210 64

Uwaga; Srodki w kwocie 1 00 000 00 zl oraz w kwocie 7 547 00zl otzymano z urzedu
WoiewOdzkieoo w Katowicach

Ozial 7U - Bezpieczeistwo publiczne ochrona przeciwpoiarowa ( plan - 174.124,00 zl,

Ozial 756 - Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych iednoslek
nieposiadaiqcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem ( plan - 20 000.- zl,
wykon. -18.868,52 zl tj.94,34%).
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6
75U7 Pob6r podatk6w,

budielowvch
oprati niepodatkowych naleznoSci 20.000,00 18.868,52

20.000,00 18,868,52

4100 wyiagrcdzenia a9encyjio prowizyjne d a inkasenl6w podaikowych
(oodatek od nieruchomosci. rolnv i lesnv)

12 500.00 11 794 00

4214
4300
4740

Pozostale koszty obslugi i rozlidenla podaikow (znaeki poetowe i drukr
opieka setu sowa oplaty za eroty lisl6w poleconych. koszly komorn ee

7 500 00 T.074 52

Wydatki z Dzralu 801 O6wiata i wychowanie oraz dzialu - 854- Edukacyjna opieka
wychowawcza, kt6re byly realizowane przez jednostki oswiatowe zostane om6wione w zalqcznikach
dotyczqcych dzialalnoSci oSwiatowej.

Natomiast w zakresie realizowanym przez Urzad Gminy w Starczy zostaly om6wione ponizej
Wydatki dzialu 801 dotyczA gldwnie realizacji ttzech projekl6w
'1 
),,  Lepsze juho, plan 118.954,0021wykon. 102.614,9421 t j .  86,26%

2),,Lepszy Start,, plan 57 255,002i. wykon. 45.924,23lj 80,25o/a
3),,R6wnaj do najlepszych" plan 66 038,00 zl, (dokonano naliczenia kosztdw - bez wydatk6w )

W zakresie wydatkdw biezqcych dzialu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostaly
zaplanowane Srodki na stypendia szkolne dla uczndw. Srodkr na ten cel gmina otrzymala od
Wojewody SlAskiego, (6.345 00zl) dokonujqc jednoczesnie dofinansowania ze srodkdw wlasnych w
wvsokolici 1.588.0021

Poniesrone wvdatkr w tvm zakres e stanowra olan 273.177.0021. wvkon. 79.469.1721 %

80101 Szkoly podstawowe 22-997,00 22,997,OO
22.997,00 22.997,00

6050 Kontynuowane iest zadanie inreslycytne,Temomodem zacja budyiku Szkor
Podstawowet w Sta..zy
Zaplanowane Srodkiwydaio na opracowanie Slud !m wyko.alno6ci

P eMs2e wydalki na pzygotowanie dokumeitaqi technienej zoslat
poniesone w 2007 roku w kwocie 10.854 00 zl 0 aklualizaqa mapy
zasadnieet - 854 00 zl opracowanie prcjektu gospoda&l cieplnej budynk!
10.000 00

W 2009 rcku wydalkowaio I540 00zl za wykonanie projektu na remonl
insralacii elektrvenei - wewnetzne .

8 967,00 8 967,00

6060 Zakupiono kociol co do bldynku Szkoly Podstawowejw Starczy 14.030 00 14 030,00
80195 Pozostala dzialalnoS6 t84.992,00 102.614,94

18,1,992,00 102.614,9'l
4117-9
4 1 2 7 I
4177-9

Wyiagrodzenia pochodne od wynag.odzen os6b zanqdzaj+:tch
prctektem,,Lepsze jutro"
olaz wynagrodzenia nauczycieli prowadzqcych 2ajgcia: .Pzyroda wokd
Ciebie', ,Zapzyia:nit sie z matemaiykq', ,Wem i rozumiem' ,,Blok mlodego

54.162 00 4A 522 00

4217-9
4247-9

4757-9

Zakup niezbednych pomocy naukowych dydaktycznych dla n.leyciel
dla uczni6w (pod@cznik6w, slown kow, plansz ) oraz marenai6w
biurowych, luszy. paperOw. dlugop sbw

19 217,40 9 727 94

4307-9 Pozostale ustugi rProwadzenie zaj96 z j9zyka angielskiego pzez nm?
zewnelzna . LEARNING SYSTEMS POLANO" zWaBzawy

45 375.00 44 365 00

Zaplanowano Srodkina wynagrcdzenia ipochodne od wynagrodzen os6b
zaa.ga2owanych do €alzacjipojekt! "'Rownaj do najleo€z'tch wazz
zakupamr pomocy dydaktyenych, pomocy naukowych i malefi alOw
biurowych +ozostaly be2 rea izacjinnansowej w2010r

66.038 00

801U Przed62kola 57.255,00 45.924,23
57.255,00 45,924,33

4117 9
4127-9
4177-9

Wyndq odzen,a ipochodt od wlnasrodzea os6b zrzqdzajacych

oraz wynagrodzei a nauc2yciel prcwadzqcych za)ec\a z peedszkotakan
(zajgcia og6lnooeolowe zajicia rytmieie, zatecia z logopedq)

19 970,00 18.945,17

42149
4244 9
4744 9
4758-9

Zakup n ezbednych pomocy naukowych i dydaklyenych d a nauczycieli i
dla uenibw (podreen kbw, plansz grer ) oraz maleral6w biurowych. ,
papieru, kredek dlugopisow..

7 904 00 6 039,27
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85415

4308-9 Pozosiale usiugi Prcwadzenie zajeez)e4ka ang e skiego pzez nme
zewnelzna . LEARNING SYSTEI,IS POLAND z warszaw

29 381 00 20.939,79

Pomoc materialna dla uczni6w 7.933,00 7.933,00
3240- Stypendia d la uen 6w (rckszkory20l0/2011) 7.933 00 7.933,00
Razem 273.177,00 179.169,17

Dzial - 851- Ochrona zdrowia - plan - 87.220,00.- ae - 63.'154,94.- zl tj. 95,

85121 Lecznictwo ambulatotyjne 1.220,O0 't.220,00
1,220,00 1.220,00

4300 Zamonlowano rozdzielnie inslaladi ogicziej w O6rodku Zdrow a w Starczy 1 224,00 1 220 00
85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 410,00

500,00 4t0,00
4214 Zapanowano wydalki zedowe w ramach dzialania Cmnnej Konisj

Rozwiazwan a ProblemOw Alkoholowch (dzialanla prolilaktydne)
500 00 4 1 0  0 0

45154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 8s.500,0081.534,98
t5.500,00 81.534,98

4174
4214
4280

wydatk b€zece wtym wydatkrrzeczowe o€zwynagtadzen\a zwIza ez
realzacj4 nowego zadania .czas wolny iaeel poleg4qcego na
ulwozeniu Swietlicv qminne d a dzleci mlodziezv.

50.000,00 47 150,09

3030 diety za udzralw posiedzeniach Gm KomBtrRoerqzywania Problem6w 2 100 00 r.800 00

4214 wydatki zeczow€ ( np : nagrody i puchary d a dziecl za udzial w zawodach
wedkarskich. luriielu oilki nozne. oublkacie oac2ki Swialeene

26.242,00 25 947,60

Pozostale wydatk b e2ace &iqzane z dzialalnoScia Gm Komisji
Rozwiazyryarra Poblem6wAlkoho owych umowy zlec€nE wraz
pochodnymi (wyda. e opini psychologienych)
zakup uslug pozostatch ( opinia o uzalernien u, szkoenia spzedawcow
promocja gminy ia rzecz dzaiah przeciwalkoholowych

prcgmm prclilaktyczny ,Zachowaj t?dwy umysl ,

7  158,00 6.637 29

35V6

Dzial goo-Gospoda.ka komunalna iochrona Srodowiska - ( plan - 321.920,00 zl, wykon.
301.873,35) t j .  93,77%
Na o ozraiu

6
900o1 Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d 191.716,00181.427,34

191.716,00 181.427,U
4010
4040
4110
4120

wynagrodzen a osobowe i pochodne od wynagrodzen pracownika
zairudnionego do obslug gminnq oeyszealni 5.€k6w i puepompownl

oraz zbierania irozlidania oplat

47 550 00 47.417 86

4210 Zaklp male alow iwyposa2en a
w lym mateiary do pu epompowni i oczyszczalni Sciekow: m in.
sterownik. olei napedowv. lo:vska

18 000.00

4260 Zaklp energii( wlym energi elektrycznej ,wody) r02 500 00 98 775 20

4270
4300

-2akup uslug remonlowych (naprawa modernizacja steownrka
- uslug po2oslary.h (lranspon. wyw02 odpad6w skEtek. pzeglqd

I  5 1 6  0 0 T 414,13

4430 loolalv skabowe. oolala 2a oosoodaree kozvstan eze Srodowiska)
3 600,00 2 781,46

4390 ZalLp Jslug obe_ru_Ecych wy(olanr€ ekspetyz a.alz iopinii 1.500,00 1 390,00
4530 Podatek od towarow i 6lu9 (VAT) do oz ieenia z oplal za Scieki 6 700,00 4 003,28
3020
4280

4740

Pozostale wydatki biezae:
-ekwiwalent2a od2ie2 zakup usluq zdowohych szkolenia pracownikOw
podr62e sluzbore kEjowe, odpis na fundu* 6wiadeen soclalnych

I 150 00 2 S9,86

90002 Gospodarka odpadami 23.774,O0 22.443,9O
5.884,00 5.883,75

6050 Udz al gminy w realizaqiinwestyqi,(ktOrE lideremlesl Gmina
Konopiska), po esajacet na budowre punktu se eklyrynej zbiorkionpad6w

5.884,00

17.890,00 16.560,1s
4300 Usllgi pozostale +elektylv.a zbiorka odpad6w komunahych (REN,

REMONDIS)
17 890,00 16 560,15
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90015 Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g 105.430,0097.188,86
105.430 00 97.188 86

4260 zalup eneq i elektryczne, 88.000 00 81 377 66
4210
4300

zakup uslug pozoslatch oraz mater a16w i wyposazenia Swadczen€
Jsluo oiwiede. a mieisc Drbhenvch oraz droo na ree. e omfv

17.430,00 1 5  8 1 1  2 0

9ott95 Pozoatala dzialalno56 1.000,00 813,25
't.000,00 413,25

4210 zakup matenalow iwyposatenE (zakup 2ylkitna@j, paliwa do kosarck) 800 00 613 25
4300 Zakup ugug pozoslalych 200 00 200 00

atki teoo dzialu stanowi
5

92t05 Pozostal,e zadania w zakreaie kultury r0.800,00 r0.495,00
10.800,00 10.495,00

4170 wynagodzen a umowa zlecenie za p.owadzenle dzrecie@go zespolu
foikloryslyenego,StareanE'

l0 800,00 l0 495,00

92109 Domyi 06rodki kultury 14.824,00 14.772,21
14.821,0O 14.772,24

4210 Zakup mate al6w i wyposa:en a W Emach Funduszu so1,-.ckiego
zaplanowano 6fodkina wyposa2enie awietlicy wetsk ejw Rudniku lMatm
(zakuDioio stol do biarda ioilkarzvk)

u a24,oa 14 772,24

92116 Biblioteki 33.8oo,oo33.800,00
33.800,00 33.800,00

2440 Dotacla podrniotowa d a samozqdowet instytucjikultury- biblioteki 9m i net w 33 800 00 33 800,00

92195 Pozostala dziatalnoSe '17.460,00 15.740,30
7.431,00 5.736,30

4210 Wydano Srodkina zakup maler al6w iwyposa2e.r a w €mach
poszeeg6lnych tunduszy soleck ch:
-Fundusz soleckiKlepaeka plan 2.831- na zakup kostkrbrukowej)
Fundusz soleckiWlasna pan 2 800.0021.na zakuD kosia*i

5.631 00 4.932 70

4170
4214
4300

WydanoSrodkira zakup materal6w iwyposazen€ oraz prowadzenie i
pzygolowanie adystydne Gminego Kola Gospodyi Wiejsklch
Zakuo lsluo oozostalvch lozew6z na do2vnki oowialowe)

1 800 00 803 60

't0.029,00 10.004,00
6050 wydalki majqtkowe zapla.owano w ramach poszczeg6 nych f undu*y

W ramach Fu.duszu Soleck eqo Wlasna pzeznaczono 6rodk na rozbudowe
miejsca ekrcacyjneqo reWasnej (zoslal bzbudowa ny istniejqcylu2
deszdochron, porctal krao oqnisko!!ry, lawy i stol z kweekami.

10.029 00 10.004 00

Oziat 92'l - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan - 76.884,00 zt, wykon - 74.807,54
zl. t j .97,30 %. )

Dzial 926 - Kuftura fizyczna isport- ( plan -'103./150,00 zf, wykonanie - 101.340,84 zl,li-
97.96% |
N A o dzialu

\
926,1 Obiekty sportowe 57.450,00 57.317,00

57,450,00 57,317,00
6050 Wydano Srodk na rozpoeecie 2adania inwestycyjnego Budowa szkonego

boiska spodowego w Starczy
I 600 00 8 600 00

6050 Wydaio Srodkrna ogodzenieleEnu pod plac zabaw w ramach F!nduszu
soleckiego miejscowosci Lysiec

12 058,00 12 017,00

6050 wydano Srodkrna o!rodzenie boiska spoftNego pEy ul. Sporlowej w
Slarey w 6mach Fonduszu soleckielo Starda

20 792 0A 20 700,00

6050 wydano Srodkina dobudowe opraw oswielreniowych zewn9tEnych do
budynkLr zaplecza boska sportowego w Starc2y

l6 000,00 16 000.00

9269s Pozostala dzialalnoS6 46.000,00 44.023,41
46.000,00 14.0n,44

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - ( wynagrodze.ie heneb igospodarza oraz
deleoace sedz owskie. )

18 200,00 16978,21

4210 -Zakup materialew iwyposa2enia- napoje dla zawodnik6w trawa i naw62 na
boisko soortowe. lakier oilk $rodk czvstosci )

18 200,00 17 547,11

4300 Zaklp uslug pozostatch (pzewOz zawodnik6w.a mecze, oplaly poetowe) 7 600,00
4430 R6zne oplaty i skiadki (opfaty stanore, lbezpieeenie zawodnrkow) 2 000,00 1 979,00
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Dodatkowo na dzialalno<jd sportowq klubu zostaly wydane Srodki z Gminnej Komisji Rozwiezywania
Problem6w Alkoholowych w kwocie 11.334.82.- zl, gl6wnie na zakup odzie2y, obuwia i sprzQtu
spoftowego.

Na koniec roku gmina wykazala zobowiEzania z tytulu dokonanych zakup6w i naliczonych
dodatkowych wynagrodzen rocznych w lAcznej kwocie 104.443,1221. ( w tym: zobowiqzania
wymagalne w kwocie 5.167 ,7221)

Z wykazanych zobowiqzan najwiekszq kwote stanowiq naliczone dodatkowe wynagrodzenie
toczne wraz z pochodnymi - 64.903,48 zl otaz zobowiqzania wynikajqce z naliczonych koszt6w
zadania ,R6wnaj do najlepszych" (w ramach programu ,,Kapital ludzki") w kwocie 35.052,08 zl
Pozoslale zobowiqzania w kwocie 4.482 162l wynikaje z faktur otzymanych w styczniu 201 1 roku za

uslugi izakupy dokonanejeszcze w 2010 r.
Zobowiezan€ wymagalne w kwocie 5.167,7221 powstaly na skutek dlugiego oczekiwania na

Srodki z UrzQdu ft4arszalkowskiego, tj zaliczki na rcalizacje zadania,, R6wnaj do najlepszych".
Poniewaz wniosek o dofinansowanie zadania zostal pomyslnie zweryfikowany, a umowa byla w
kakcie podpisania gmina podjqla dzialania i dokonala koniecznych zakup6w: pomocy naukowych,
pomocy dydaktycznych i material6w biurowych. W zwiEzkr z lym, 2e Urzqd Gmiry tozpocz4
realizacje zadania bez obiecanej zaliczki pienieznej, a takze bez dofinansowania Srodk6w wlasnych
budzetu gminy, to dokonane zakupy ( tylko na poziomie minimum) przyczynily sie do powstania
zobowiqzarl wymagalnych.

Stan zadlu2enia gminy na konrec 2010 roku stanowil kwote 700.000,0021 z uwagi na
zaciqgniety w Miedzypowiatowym Banku Sp6ldzielczym w l\ryszkowie kredyt (kredyt dlugoterminowy )
z ptzeznaczeniem na inwestycjQ ,,Przebudowe drogi powiatowej nr'1054 S na odcinku od m. Lysiec
do - DP 1023 S w m. Rudnik Nlaly" Do splaty tego kredytu gmina pzystqpila w 2011 roku, gdzie
planule dokona6jego zmniejszenia do konca roku do kwoty 250,000,0021.

Natomiast na koniec 2010 roku stan zobowiEzai wobec gminy zamknql sie kwotE48.549 1021,
(w tym; zobowiazai wymagalnych w kwocie 48.549, 1021.).
Zaleglosci wykazane na koniec foku sq na podobnym poziomie jak te wykazane za l-sze p6kocze
20'10r chociaz wwyniku zastosowanej egzekucji  nreznaczniespadly(zkwoty 51.684,93 do kwoty
48.549,1021.) W celu 6ciEgniecia powstalych zobowiqzan wyslano 180 upomnien iwystawiono 34
tytuly wykonawcze.
Stwierdzon
Dz. Rozdz. s TreS6 Kwola wzt Slan nal

30.06.2010r. 31 .1 2.2010r.
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi?

elektrvczna. qaz iwode
635,76 477,54

2t0002 Dostarczanie wodv 635,76 877.44
0830 WDlvwv 2 usluo oolata za wode 635,76 877,84

700 GosDodarka mieszkaniowa 6.535,82 4_676,69
70005 GosDodarka qruntami i nieruchomo6ciami 6.535,82 4.676,69

0750 Dochody z najmu i dzierzawy skladnrkow
maiatkowvch-czvnsze dzierzawne. naiem lokali

6.535,82 4.676,69

756 Dochody od os6b p.awnych, od os6b
lizycznych i od innych iednostek nie
posiadaiacvch osobowoSci Drawnei

43.499,75 42.079,30

75601 Wplywy z podatku dochodowego od os6b
fizvcznvch

3.648,20 1.582,00

0350 podatek od dzialalno6ci gospodarczej os6b
fizvcznvch. oglacanv w formie kadv Dodatkowel

3.648 20 1 582,00

75615 Wplywy z podatku rolnego, podatku
lesnego. podatku od czynnoSci
cywilnoprawnych, podatk6w i oplat
lokalnych od os6b prawnych i innych
iednostek orcanizacvinvch

4.186,00 5.541,80

0310 podatek od nieruchomosci 3.973,00 5 567,80
0320 oodatek rolnv 2 1 3 , 0 0 74.OO

75616 Wplywy z podatku rolnego, podatku
le6neoo. oodatku od sDadk6w i darowizn.

35.665,55 3/1.855,50
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podatku od czynnosci cywilnoprawnych
oraz podatk6w i oplat lokalnych od os6b
fizvcznvch

0 3 1 0 podatek od nieruchomo6ici 15.753,19 '16.U2 34
0320 podatek rolnv 5.753,96 5.444,36
0330 oodatek lesnv 251,40 238,80
0340 podatek od Srodkow transDortowch 13.S07,00 1 3 . 1 3 0  0 0

900 Gospodarka komunalna i ochrona
6rodowiska

'1.013,60 915,27

90001 GosDodarka Sciekowa i ochrona wiid 1.013,60 915,27
0830 Wply$.y z usluq- ppytmowanre Soekow 1 0 1 3 , 6 0 915.27

Razem 51.684.93 48.549,10

Jak wynika z powyzszej tabeli najwieksze zaleglosci dotyczq podalk6w w tym podatku od nieruchomo6cr
od osob fizycznych (16.042,3421) oraz podalku od Srodk6w transpo(owych (13130,0021) idochod6w z najmu i
dziedawy skladnik6w majqtkowych - czynsz6wdzierzawnych (4.676,6921).
W tej grupie zaleglosci najwieksze sa lzw. ,,stare zaleglo5ci^ gdzie Sciqgalno56 jesl utrudniona z powodu
likwidacji dzialalnosci gospodarczej lub nieureg ulowanych praw s.lasnoeci

Na tym zakohczono realizacjQ wydatk6w biez4cych i inwestycyjnych budzetu gminy
Realizacja wszystkich wydatk6w wynosi 97,52% ich planu i uksztaltowala sie na nieco nizszym
poziomie, ni2 realizacja dochod6w, kt6rych wskaznik wynosi 98,32% wykonania planu .

Wydatki majAtkowe posiadaja jednak wy2szy wska:nik wykonania (99,55%) od wydatk6w
bie2qcych ( 96,67%). OszczednoScl w wykonaniu wydatk6w biezqcych spowodowane zostaly nizszym
wykonaniem zaplanowanych dochod6w. Jezeli zas we2miemy pod uwage fakt, iz wydatki biezqce
jednostek budzetowych gminy ( w tym: oswiatowych ) zostaly zrealizowane na wysokim poziomie ( w
granicach od 99,95% do 100%), to z koniecznosci wieksze oszczednosci musialy nastEpi6 podczas
rcalizacji zadah pzez Urzqd Gminy ( 93,21%).

Na podstawie tych wska2nik6w (w tym wykonania zadai inwestycyjnych) mozna stwierdzi6, i2
realizacja budzetu przebiegala prawidlowo a poniesione wydatki majetkowe mialy wplylv na wzrost
warlosci Srodk6w tMalych w budzecie gminy, co wykazano w zal. do sprawozdania tj. ,,lnformacji o
stanie mienia komunalnego Gmtny Starcza". 
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