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!lpE]{lg intormacjio prtebiegu wvkonania budietu Gminy Starcta za I p(trocze 2012r.
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucii kultury za I p6lrocze 2012r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy 2 dnia 27 sierpnia 2009r. o f inansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz.1240, z p6in. zm.) oraz zgodnie z Uchwatq Rady Gminy Nr 187/XXll l /2010 z dnia 30.05.2010r' w
sprawie okreSlenia rakresu iformy informacjio pr2ebiegu wykonania planu f inansowego instytucj i
Kultury

zarzadza sie, co nastepuje:

Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej lzbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2012r':

1) informacjq o przebiegu wykonania budietu gminy za I pdlrocze 2012r.- zai. Nr 1,

2) informacjq o ksztahowaniu siq wieloletniej prognozy f inansowei w I p6lroczu 2012r., w tym o
przebiegu realizacj i  przedsiewzie6, o kt6rych mowa w art. 226 ust 3, zal. Nr 2,

3) informacjq o przebiegu wykonania planu f inansowego instytucj i  kultury Gminnej Bibl ioteki w

Starczv za lo6lrocze 2012r.- zal. Nr 3.

6 1

zarzadzenie wchod2i w 2ycie 2 dniem podpisania



zal. Nr 1
In formacia

z wykonania budzetu gminy STARCZA za I pol2012 L
UchwalE Rady Gminy Nr 72lxl/2011 z dnia 28.12.2011t uchwalono dochody budzetu gminy w

wysoko6ci 9.170.000 -zl,  wydatkiw kwocie 8.610.000 -zl
R6znce (nadwyzkQ budzet!) w wysokolic 560.000.-zl zaplanowano z pzeznaczente.r, na pokryoe
planowanych fozchod6w tj.
- splate kredytu dlugotefminowego - zaciqgniQtego w 2010 roku w MiQdzypowlatowym Banku Spoldzielczym
w lvlvszkowie w wvsoko6c 350.000.-zl
- czesclowA splatQ kredytu dlugoterminowego - zaciagnigtego w 2011 roku w l,4iedzypowiatowym Banku
Spoldzielczym w lVyszkowie w wysoko6ci 210 000. zl

W wyniku zmian wprowadzonych przez Rade Gminy i Zatz4dzeniaWqta skorygowano plan dochod6w
do kwoty 1!lJEg:!31133_ (w tym dochod6w majqtkowych do kwoty 3.186.609,9021 ), a plan wydatk6w
do kwoty LllJi!q!3t133 ( w tym wydatk6w majqtkovvych do kwoty 4 206 758,77 zl).
W ten sposob dokonano takze kofekty nadwyzki budzetowei ( z kwoty 560.000.-zl) do kwoty 280 000 -zi
W dalszym cEgu pozostaly zap anowane rozchody w kwocie 560.000.-21 z ptzez aczentetr na spiaty fat
kredyt6w ( w tym; calkowtq splaie kredytu zaciqgniQtego w 2010 foku oraz splatQ kredytu zaciqgnrQtego w
201 1 roku w kwocie 210 OOO -zl -.w I czbie 8 tfan sz 9a 26 250.-.zt). Poniewaz nadwyzka ulegla zmniejszeniu
o kwote 280.000.-2l, to nowopowstaly deficyt (tak2e w wysokosci 280 000.-zl) zaplanowano pokryc
przychodem tj kredytem dlugoterminowym Niemniel jednak, gmina rozwazy jego zaciqgnie dopiero w ll -
gim pdkoczu br z chwilE gdy zostanie uregllowany kredyt kr6tkoterminowy ( tj. kredyt w rachunku
biezacyrn) kt6ry zosta{ pozyskany w ceiu poprawienia plynnosci finansowej gminy (glowne z
pzeznaczen em na prowadzone inwestycle)

Dochody wydatk uchwa ono wg petnel szczegoJowo6ci klasyfikacji budzetowej

Wykonanie dochodow budzetowych zamyka sie kwoq 4.111'943,01 zl, co stanowi 37,78%
wykonania planu. lch fealizacja pnedstawia sie nastepujaco:

Poszczeg6lne dochody Wykonanie

1 Dochody wtasne 3.477.476,78 1.602.664,6646,09

Podatki i oplaty lokalne 2.821.638,88 1.371.603,59 44,72

557 148 0A 323.105,37
1.974.739,00 835.142,76

r62ne aplaty i ptowzje 196 582,00 155160,93
93 169,88 61.194,53

Dochody z najA*u gniny 655.437,90 22A.061,07 34,77

wplyt^l ze spnedazy shladnih6w najElkowych 230 887,90 26 487 ,40
czynsze (najem lakali, obwady lowieckie, przylEcza wodoc ) 120.250,04 65.228,19
wplywy z uslug: doslarczanie wody , adprawadzanie scjekow 3A1.700.00 136 345.48

Subwencje 3.551.664,00 2.042.860,00 57,52

subwencja na zadanta oSwiatowe 2 314 2A5,OO 1424.128,00
subwen(ja poclstawawa dla gnin 1217.459,00 618.732,00

Dotacie celowe i 6rodki zewnqtz ne 3.855.993,35 166.418,35 12,10
Dotacje cefowe i inne 6rodki zewn. ( na inwestycie gm.) 2.955.722,00 0,00 0,00

1 063 784,00 0,00
Dotacje celowe z bud2etu pahstwa 1 804 004 oo 0,ao
Srodki zewnete ne i dota cje celowe (na zadania bietEce gm 900.271,35 166.418,35 51,81
Datacje celowe na zadania zlecone 6 8 2  1 1 7  1 3 332 5A1,13
Datacje celowe na zadlnia vvksne 100.498,00 56 460,04

Srodki Unijne- EFS - Kapitat Ludzki 77.157,22 77.457.22

Srodh Unune,- Leader PRAW 40.599,00 4,00

RAZEM 10.885.'134,134.' l ' l  1 ,943,01 37.78



Wvkonanie dochod6w z podzralem na wa2nieisze 2r6dla pe edstawioro w tabeli pondej

Poszczeg6lne dochody Wykonanie

Dochody wlasne 3.177.476,781.602.664,6646,09

Podatki i oplaty lokalne 2.821.638,881.374.603,5918,72

podatki 557.148,00 323.105,3757,99

podalek rony od osdb fzycznych iod osob prawnych 113 109,00 74.899,40

podalek od nie ruchomosciod os6b fizycznych iod osob 274.510.04 157.246,09

podalek od Srodkow transportowych 125 000,00 67 460 20

podalek od spadkow ldarow zn 3.700,00 472,O4

podalek od czynnosci cyrvilnoprawnych 35.000 00 16 918,00

podalek lesny od os6b fizycznych i od osob prawnych 5.409,00 5 059 68
420,00 1 050 00

udzialy w podatkach 1.974.739,00 835.142,76 42,29
udzialy w podaiku dochodowym od os6b fizycznych 1 974.158,00 834 98t 00

- Jolrdly w pooarhu do.lodowy- oo osob praw.ych 581,00 1 6 1 . 7 6

oplaty i prowizje 196.582,00 155.160,9i 78,93
9.000,00 3 . 3 1 4  0 0

' oplata za spzedaz alkoholu 42 337 0A 25.824,17
' oPaly za pobvl i w"vrvwien e d/ieci w o?adq/\o - 74.024 OA 42.1U 50

3 500.00 1.722 5A
60 000,00 77.713 64

oplata za lozystanie ze <rodowiska, 5 049,00 2.893.16

wptwy z oplaly eksploatacyjnej 500,00 0,00
pozoslale oplaiyi np -kaszty uponnienra 2.176 00 1 588,96

pozostale dochodY 93.169,84 61.194,53 97,44

odselkibankowe od Srodk6w na rachunku bankowvm 263,00 381,05

rozne rozliczenia (zwfol podatku VAT ) 19 203,68 19.203,98
- prowizle inne .ozliczenia (rem rozie wynagr. plalnika skladek 5.730,00 401,00

odsetki na iczone od sp62nionych wplat podatkowych 4.440,00 2 49415

pozostafe odsetki- od spoZnianych wdat pozostarych dochadbw 1.030,20 I  2 1 8 , 8 8

darowizny pienlgzne na zecz gminy o€z na dzalalnosC
kulturalnq- zorganizowanie Festynu grnrnnego

10.503,00 21 853,50

dochody dla I.s.l. zw Ezane z rcaltzacjqza ah zleconych lnp wdyw
z ttltNu zwrolu \rydacanych Swiad.zeh 2 Funduszu Ahnentac

1 500,00 1 334,21

Srodki z Powiatowego Uzgdu Pracy Etuhdacia kaszt6w 50 500,00
paniestonych w zwiqzku z zatrudnienEn p.acowhikOw da rcbat publie

f t .747.76

Dochody z majqtku gminy 655.837,90 228.061,07 34,77

- wplaty z iytulu odplatnego nabycia prawa lllasnosicloraz prawa
uzy,lkowan a wieczyslego nieruchomosci (spzedat dzlalek) oraz
wplywy ze spzedazy skladn k6w majatkourych (zezlomawanie pieca)

230.887,90 26 487 4A

118.000 00 63 799,06

wplywy z uslug: oplaty za dostarczanie wody 151 000 00 67.373,90
wptywy z uslug: oplaty za odbror Sciekow r53 700,00 68.971,58

wplyv!ry z pozoslalych uslug (tenuta za abwody lawieckie. pE 4qcza 2.250,00 1.429,13

Subwencie 3.ssl.664,002.042.860,00

a na zadania oswiatowe 2.314 205 00 1 .424.128,OA

a podstawowa d a gm n r .237.459,00 618 732,00

Dotacje celowe i Srodki zewnetrzne 3.855.993,35 466.418,35 12,10



3a Dotacje celowe na zadania inwestycyjne gminy 2.955.722,00 0,oo 0,00
1.063.784,00 0,00 o,o0

srodki U F na ,,TermomodernizacjQ budynku szkoly podsl. i
g mnazjum w Slarczy'(RPO)

727.542,OO 0,00

6rodki U E na,, Budo||". budynku aweticy weFkiq w n Wasna"
(PROW

270.894,00 0,00

-  s rod< l  -  |  rd  Budar f  bo ts '  aF tFa. t .aoar  h  D Ma, ,  \PROV,A 40.505,00 0 0 0
-Srcdki U E na ,BtdowQ placu zabaw i baiska rekrea.ttnego w n Lysiec
(PROW

36.781 00 0,00

3ifodki u.E na 'Budowe boiska i ptacu zabaw ut Sponowa w n. Starc2a

IPROW
40 000,00 0,00

-s rod l l J l  1a  Brda"€  . ta ( "  ,aaa^  r  h  tFpat rLa  - ,  qRAW 40 00,00 0 0 0

Dotacie celowe z budzetu Dahstwa 1.800.000,00 0,00 0,00
-dotacja celowa na realizacle inwestycj gminnej brdowc droqt
Lysiec- Wasna (zanqdzanie kryzysawe)

1 800 000,00 0,00

3b Srodki zewnQtzne idotacje celowe na zadania bie2Ece
gminy: wtasne izlecone

900.271,3s466.418,3551,81

Dotacie celowe na zadania zlecone 682.117,13 332.501,13 48,75

- dolaqa ce owa zwrol podatk! akcyzowego zawartego w en e olelu 3 . 8 9 1 . T 3 3 891 13

dolacie ce owe - Ewdencta Ludnosci Akcta kurerska 37 177.O0 21.4U,O4
- dolacje ce owe na Swiadczenia rodzinne 638 160,00 304 500,00
'dolacie ce owe na aklual izacjQ spisu wybor {KBW'De Cz wa) 489,00 246,O0

oola. ja .eowa ra dodat f rdo aw,ad.z"1 p,e Asnacyj rych 2 400,00 2.400,00

Dotacie celowe na zadania wlasne 100.098,0O 56.460,00 53,04

dotacia celowa na zas ki okresowe oraz skladki na lbezp. emer 4.718 00 1 200.00

dotacie celowe na ubezoeczenia zdrowotne 1.328,00 8 1 8  0 0
-doiacja celowa na zasilk stale 14 746 00 9.048 00
-dotacja celowa na urlzym3nie GOPS 69 133,00 37 224 00
-dotacia celowa fa dozvwianie dzieciw szkole 6 929,00 4.926,00
-dotacja celowa na pomoc materialnqdla uczniow siypendia 3.244 00 3.244,4O

Srodki Unijne- na realizacjgzadai bie2Ecych 118.056,22 77.457,22 65,61

Srodki Unine na fealizacje Projeklu -,,Zorganizowan e Festy'ru
gmrnnego z okazj i20 lecia gminy'-  Leader

24.999 00 0.00

sfodki Unijne - na realizacje Projekiu -,Wyposazenie Swietlicy
wlejskiejw m Slarcza'' Leader

15.600 00 0 0 0

-Srodki Unrjne - na realizacle Prclekt! .R6wnaj do natlepszych" i
,Rownamy do najlepszych '- EFS-Kaplal Ludzk

77.457,22 77 457 22

RAZEI !1 '10.885.134,134 .111 ,943 ,0137.78

Z og6lnej kwoty wykonanych dochod6w w wysokosci 37,78% na dochody biezqce przypada 53,07
% wykon p anu, natomiast na dochody malAtkowe tylko 0,83% Wykonanie dochod6w biezqcych ksztaltule
s Q na podobnym poziomie jak w latach poprzednlch
Duzy wplyw na tak nski wskaznik wykonania dochodow majEtkowych majE ijrodki unljne, kt6re gmina
otrzyma w formie refundacji  po zfealizowaniu irozlczeniu niektdrych zadah inwestycyjnych. Zadana
inwestycyjne sq realizowane zgodne z panem, a wnioski o srodki pieniQzne (dotacje) w Urz9dzie
Marszalkowskim Woj Slaskiego sE skladane sukcesywnie, co oznacza, iz wska2nik ich wykonania ulegnie
znacznej poprawie w l l-p61 br.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli najwyzszy wskaznik wykonania dochod6w biezacych stanowla
dochody nalezece do grupy dochoddw wlasnych, w tym: gl6wnie pozostale dochody -97,88% oraz oplaty i
prowizle 78,93%) Na wyr6znienie zaslugujq dochody, kt6re stanowi4 Srodki UnLjne - na tealizac)Q zadai
biezqcych, pon ewa2 niekt6re z tych zadai zostaiy juz rozliczone ( 65,61%)

Tiadyc bwencie [5r527oJ, kt6i-
uwagi na wysokie kwoty stanowqwaznq pozycje w realzacji bud2etu.

Najslabiej zrealizowane zostaly dotacje celowe na zadania inwestycyjne (0,00%) ofaz dochody z
majqtku gminy, poniewaz nie doszlo jeszcze do realizacji dochodaw ze sptzedazy dzialek gminnych,

Zakladasiejednak,ze ich spzedaz podobniejak i real izacja dotaci  nazadana inwestycyjne nastqpi
w ll -qrr p6trocz! 2012r Dochody te maje bowrem nie tylko zapewni6 dalszq tealizaciQ zadah
Inwestycylnych, ale tak2e poprawid plynnos6 finansowq gminy. 

I



Realizacla dochodow z podzialem na dzaly irozdziaiy (wg podzialek klasyfikacli budzetowej )przestawia
siQ nastQpujqco:

Dz. 010 - Rolnictwo i lowiectwo ( plan - 483.454, 13zl , wykon. 14.606,54 zt , l l . 3,02% |

lnfrastruktura wodociEgowa i sanitacyjna wsi (plan 10.534,0021, wykon-
10.534.002

100,00%

0970 Wpll4ry z 162nych dochodow (rozliczen e podatku VAT) 10.534,00
Program Rozwoju Obszadw Wiejskich 2007-2013 plan 468.779,00,0021,
wvkon.0.0021)

0,00%

2047 dotacje ce owe w ramach programow finansowanych z udzialenr Srodkow europejskich
oraz Srodkow , o kt6rych mowa w arl 5 Lrst, l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy llb
platnosciw ramach budzetu Srodkow eufopejskich - na zorganizowanie Festynu gmrnnego
z okazji2o-lecia smi'ry - (Leader)

000

2047 ''dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzlalem Srodk6w europejskich
oraz Srodk6w, o kl6rych mowa w ar l .5 Lrsl ,  1 pkt 3 oraz ust.  3 pkl  5 i6 uslalvy ub
plainosc w ramach budZeiu crodkow europetskich z pieznaczen em na wyposazen e
swetlcy wielskiejw m Starcza - (Leader)

000

6297 - Smdki na dofnansowanie w,tasnych inwestycji gmin (zwiazkow gmin), powiatow 0,00
(zw a?k6w powial6w, samorzadow wojew6dzlw pozyskane z innych zrodel - na,, Budowe
budynku Swiet icy wielsk ejw m. Wasna" (PROW)

6291 - Srodk na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin
(zw qzkow powiatow. samozqd6w wojewodziw, pozyskane z
boiska rekreacyjnego w m. R Maly (PROW)

(zwiqzk6w gmin), powialow
nnych zrodel - na ,,BudowQ

0,00

6297 Srodkr na dofinansowanie wlasnych rnweslycji gmrn {zwEzkow gmrn), powialow
(zwlqzkow powlatow samozqd6w wojew6dziw pozyskan€ z nnych ir6del -na BudowQ
placu zabaw i boiska rekreacyjnego w m. Lysiec (PROW)

0,00

6291 srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin (zwiqzkow gmin), powial6w (zwiEzkow
pow atdw samorzaddw wolew6dztw, pozyskane z nnych Urodel - na 'BldowQ boiska i
placu zabaw ul Sportowa w m Starcza (PROW)

0,00

01095
Pozoshla .lzialalnoSe ( plan 4.141,1321, wykoh. 4.072,5421 ) 98,34%

0750 Dochody z najmu dzierzawy skladnikow majatkowych skarbu pahstwa, jednostek
samozEdu terytoria nego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w
DUblcznvch oraz innvch umow o oodobnvm charakterze - tenuta dzie-awna

181 ,41

2010 dotacja celowa - z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawaftego w
cente ole u.

3 .891  13

Dz. 4O0 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczn4, gaz i wode ( plan -
154.205.00 zt. wvkon.69.777.74 zl. ti. 45.25o/o I

40002
Dostarczanie wody (plan 152.205.0021. wykon. 68.530.0221) 45,02%

0690 wDl\'wv z roznvch oolal lkosztv -oornnren ar 17 60
Jr'plwvv 7 uslLq -oplata za 'ozDrowadzanie wodv -n esz(ancorr 67.373 90

0920 Dozostale odseiki- od netermrnowvch wolat 7862
0970 zwfot na rczoneqo podatku VAT ( z ustuq dot. rozprowadzania wodv )

40095
Pozostala dzialalnoSe ( plan - 2.000,00.-2l, wykon. 1 .247,72 zl) 62,39%

0490

6(Dz.

wpl!,vy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzEdu L 1247,72
terytoria nego na podstawe odrgbnych lstaw - wplaty mieszkahc6w za
pzllaczenie do sieci ,rodoc Qgowe_

0 - Transport i leczno66 ( plan 1,800,000,002t, wykon.0,00, )

60078
Usuwanie skutk6w klesk zywiolowych. ( plan 1.800.000,0021, wykon.0,0021) 0,00

6330 dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacje inwestycji-
..Przebudowa drooi Lvsiec -Wlasna"

0,00

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa (p,a, - 353.350,00.-2l, wykon. - 89.770,38,-2l, t.
25.410/.\.



Gospodarka gruntami i nieruchomo;ciami (plan 353.350,0021, wykon' | 25,41%

nsze dzier2awne, nalern okali
pialy z tylutu odplatnego nabycia prawa wlasnoSci oraz prawa uzytkowan a wieczyslego
nieruchomoaci (spzedaz dz arek

ostale odsetk - od n eterm n
wolvwv z roznvch dochodow rozlczenie koszt6w oqrzewania - D. N

2010 dotacie celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizaclQ zadaf biezqcych z zaklesu
adminisirac i rzadowei oraz innvch zadai zlecon iem na LJSC

2360 Dochody jednostek samozqdu leM zdtqzane z tealizacjEzadai z zakresu adrn nrstracll
rzadowei oraz innvch zadan a od nformacli adres

Rozdz Unedv amin ( Dlan
7s023

- 800,00 zl, wykon.603,00 zl )

0960 olzvrrane spadhr zap sy oarowtznv w poslacr pier:ezne - na rzecz
wplywy z r62nych dochoddw -prowizja od terminowo pzekazywanych zaliczek

alku dochodoweao od

wplwy z roznych dochod6w srodkr z Powratowego uzedu Pracy
tochow e- (refundacia ponesi

Dz. 75'l - Urzedynaczelnych organ6w wladzy paistwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
an - 489,0021, wykonanie - 245,00 zl ti. 50,31%

Uzedy naczelnych organ6w wladzy pahstwowej, kontroli i ochtony prawa (
lan - 489,00 zl, wykonanie - 246,00 zt ).

75011

63.799 06
25.600.00

Dz,750 - Administracja Publiczna - (plan - 88.477,002t, wykon. - 36.777,aG zl, t i . 4' l.,57%

UnQdy wojewodzkie (plan - 37.177,0021,wykon. - 21.467,1031) 57,74%

21.464,40

75,38%

29,12%Pozostala dzialalnoSe ( plan - 50.500,0021, wykon- 14.707,7621)

doiacje celowe otzyraane z budzetu pa6sita na rcaizaqQ zadah biezqcych z zakresu
adm nistracli rzadowej oraz innych zadan zleconych gmnie na prowadzene I

14 7Q7.76 '

isu wvbotc6w
D2.756 - Dochody od os6b prawnych, od
posiadajecych osobowosci prawnej (plan
47,890/.

246,00

os6b fizycznych i od innych jednostek nie
- 2.654.275,2oz,t, wykon.- '1.271 . l66,3821. tj

250,O0%

akfua iz

Roz.tz Wplwy z podatku dochoclowego od os6b fizycznych ( plan 420,002L wykon.
7s6o1 - 1'05b,

10350 podatek od dzlalainosci gospodafczel osob fizycznych, oplacany w formie kady 1050 ,00

75615
Wplwy z podatku rclnego, podatku leSnego, podatku od czynno;ci
cwilnoprcwnych, podatk6w i oplat lokalnych od os6b pftwnych i innych
iednostek oqanizacyinvch ( plan 103.389,0021 wykon. 55.417,4U1)

53,60%

0310 podatek od nieruchomoSci 51 .876 ,00
0320 podatek rolny 3  361 ,00
0330 oodatek leSnv 118  00
0690 wolvwv z r62nvch opiat (kosztv upornn|enla) 26,44
0910 odsetki od nieterrninowych wptat z tytuiu podatk6w i oplal 36,00

75616
Wptwy z podatku rolnego, podatku leanego, Podatku od spadk6w i
darcwizn, podatku oc! czynnoSci cwilnoprawnych otitz podatk6w i oplat
lokalnvch od os6b lizvcznvch (plan 463.329,0021 wvkon.271.946,7821 )

58,69%

0310 podatek od nieruchomoSci 105.370 09
0320 podatek ro n 71 538,40
0330 podatek leSnY 4 .941 .68
0340 oodatek od srodk6w transDortowvch 67.460.20
0360 podatek od spadkow i darowizn 472.04
0430 wolvwv z oplatv tarqowel 1722p
0500 oodatek od czvnnosci c!r,vilnoorawnvch 16 .918 .00
0690 wolvwv z r62nvch oplat (koszty upomnlenra) 1.465.76
0910 odsetk od n eterminowych wplat z tytuiu podatk6w i oplat 2  058 ,15

75618
Rozdz.75618 - WpWy z innych oplat stanowiqcych dochody iednostek
samoaadu teMofialneqo (plan 112.398,2021, wykon. 107.609,44 zl j

95,74%

0410 za 3 .314 .00
0460 wolwvv z oplatv eksploatacvinel 0.00

5



0480 oDlata za 1elwo elre na sDzedaz naoo ow alkoholowvch 25 824.17
0490 Wplywy z innych okalnych oplat

tervtoralneqo na podstawie odrebnych
pobieranych przez jednostkr samozqdu
ustaw- oplata adiacencka

77.713 64

0690 wplywy z 162nych oplat (koszty upomnienia) 52,80
0920 odsethr- od nreterrnrnowych wplat 704,83

75621
Udzialy gmin w podatkach stanowiEcych doch6d bud2etu pahstwa (plan 1974.739,0021
wv Ro n. I 3 5. 1 42.7 62l ti.42. 29% )

0 0 1 0 oodatek dochodowv od osob f izvcznvch 834.981,00
0020 podatek dochodowv od osob prawnych 161  .76

D2.758- R62ne rozticzenia (plan - 3.551.927,00 zl, wykonanie - 2.043.241,05-21,9.57,52%t

2920 Rozdz.758A1- cze.c oswiatowa subwencti oq6lne 1.424 128 0A
2920 Rozdz. 7580/- czesc wvrow.awcza subwerct. oqo'reidla qrr n 618  732 ,00

75811
R62ne rozliczenia finansowe (plan 263,00 zl, wykon.381,0521) 144,89%

0s20 pozostale odsetk - odsetki nahczone od Srodkow na rachunk! b ezqcyrn) 381 05
Dz. 8Ol -Oswiata iwychowanie (plan - 152.765,12zl,wykonanie - 120.726,12 zl, t i .79,03%

80101
Szkoly podstawowe (plan - 1.107,0021, wykon.- 1.033,40,4021) ti 93,35%

0870 Wplywy ze sprzeda2y skiadnikow majEtkowych -zezlomowante 887 {0

0970 Wpl!.vvy z r6znych dochod6w prowizle za terminowo pzekazywany podatek
dochodowv od wynaofodzen

146,00

Gimnazja (plan -100,00zl,wykon. 80,0021) tj. 80,0%

0970 Wptwy z roznych dochod6w prowLzje za terminowo przekazywany podatek
dochodowv od wvnaorodzen

80,00

Rozdz. PEedszkole ( plan 74.100,002t, wykon.42.155,50 zI)tj.56,89%
8-9J4
0830 wp+ywy z uslug wplaty rodzicow ( oplata za dodatkowe zajeca iwyzywienie dzieci 42104,50,

w orzedszkolu)
0970 Wpiywy z roznych dochodow - pfowizle dla piatnika za ierminowo ptzekazywa y

podatek dochodowv od wvnaqlodzeh
51  00

80195
Pozostala dzialalnoae - ( plan 77.457,2221, wykon. 77.457,2221) 100%

2007 Dotacle rozwojowe oraz srodki na finansowanie wsp6lnel Polityki Rolnej;
-Srodk unilne -,,  Rownal do nallepszych" - 51.829 6821
-Srodkiunine ,, Rownamv do nailepszvch" - "13 260,0021

65.089,68

2009 Dotacje rozwojowe oraz Srodk na finansowanre Wspo nej Polityki Rolne;
-budzet panshva -,,R6wnaj do najlepszych'-9 146,4121
budzet panstwa - R6wnarny do nailepszych - 3 221 .1321

12.367,54

Dz. 852 - Opieka spoteczna ( plan - 738.944,00 zt, wykonanie - 361.485,71 zl, |i 48,92% |

85212
Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyinego oraz
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spoleczneqo - (plan 639.660,0021, wvkon. 305.851 ,7121)

47,81%

0690 wplywv z roznych oplat - koszty upomnienia 17 .64
2010 dotacje ceowe otrzymane z budzetu panstwa na

zakresu adminiskacli eqdowe) orcz innych zadair
na Sw adczenla rodzinne

realizacjQ
zteconycn

zadan biez4cych
gminie ustawami

z 304 500,00

2360 zDochody jednostek samoeEdu terytonalnego
zakresu administracli zEdowej oraz nnych
Fundusz al lmentacvrnv

zwiqzane z rcalizaqq zadai
zadah zleconych !stawaml

1  331 .11

0s70 Wplywy z roznych dochod6w -prowizja dla platnika za terminowe przeKazany
oodatek dochodowv od wvnaqrodzefl

3,00

85213
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierclqce
niektorc Swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6rc !;wiaalczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczqce w zajeciach w centrum integracii spolecznei -
hlan 1.328,0021, wvkon. 818,0021)

61.60%

2030 dotacje celowe otzyrnane z budzetu pahstwa ia rcalizaqe wlasnych zadan
biezacvch qmin z przeznaczeniem na skladke zdrowotna

818  00

Zasilki i Domoc w natune oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe'
(Dlan 1.71 8.OOzl. wvkon. 1.200.oo21) 43%



2030 dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realzac]e wlasnych zadai
b ezacvch ornin z oazeznaczen em na zasiikiokresowe

1.200,00

85216
Zasilki stale - (plan 14.746,0021, wykon. 9.048,0021) 61,36%

2030 dotacie ce owe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadai
brezacvch ornrn z orzeznaczen em na zasrlki stale

I048 ,00

85219
OSrodki pomocy spolecznej - ( plan 69.163,0021, wykon. 37.242,0021) 53,85%

0970 WpiJ,.ry z r6znych dochoddw - prowizja za terminowe przekazywanie podatku 18 ,00

2030 dotacle celowe otrzymane z bud2et! panstwa na @aizac)e wiasnych zadah
bie2acvch qm n z orzeznaczeniem na biezace utrzvmanie GOPS

37.244,00

85295
Pozostala dzialafn056 - ( plan 9.329,0021, wykon. 7.326,00:.1) 78,53%

2010 realizacje zadah biezecych
z econych gminie ustawami

zdotacle celowe atrzymane z bLrdzetLr paishra na
zakresu administfacjr zqdo\Nej araz rnnych zadai
na dodatki do Swiadczen pieleqnacytnvch

2.400 00

2030 dotacle celowe otrzyrnane z budzetu pahstva na realizacje wlasnych zadai
biezqcych gmin - program ,,Pomoc pa6stwa w zakresie do2ywiania"

4 926,00

D2.854Edukacvina oDieka wvchowawcza ( plan - 3.244,00 zl, wykon. - 3,24/.2, ti. 100% )

35!15
Ponoc nate alna dla uczni6w (plan 3.244,0021, wykon. 3.244,00) 100%

2030 dotacle celowe allzyfiane z budzetu panstwa na fealrzacje wlasnych zadan
biezacych qmin -  stypendia szkolne - 3 244,0021

3 244 A0

Dz. 9(
79.55'.1

l0-Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska (plan - 894.003,68 zl, wykon-
,23 zt, t i . 8,90%)

90001
Rozdz. go)01-Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d (plan 161.412,6821,
wykon. 76.658.0721 )

47,19%

0690 wplywy z f6znych oplat koszty upomnien a 8,80
0830 wplywy z uslug - przyjmowanie Sciek6w do gmlnnej oczyszczal. Sciek6w w

Rudniku l\,4alvm
6 8  9 7 1  5 8

0920 oozostale odsetki od nreterminowvch wDlat 6 4  1 1

0960 Otzymane spadki zaprsy i  darowEny 3,50
0970 Wplywy z r62nych dochod6w (zwrot podatku VAJ za 2A10t.j 7 .610 ,08

Ochrona powiettza atmosferycznego i klimatu (plan 727.512,0021, wykon.
0.002t )

0,oo

6297 Srodki na dornansowanie wlasnych inweslycjigmin (zwiqzkow Smin) powiat6w (zwiqzk6w
powatow samozqdow wojewodzlw, pozyskane z innych Zf6del- z ptzeznaczertem na
'Termomodernizacie budvnku szkotv podslawowei i qimnazium w Slarczy'

0,00

90019
Wplywy i wydatki zwiEzane z gromadzeniem SrodkSw z oplat i kar za
kotzvstanie ze Srodowiska - DIan 5.049,0021, wvkon. 2.893,1621)

57,30%

0690 wplywy z roznych oplat wpll,.,vy z W F O S iG W- op'iaty kary za koftystanie
ze Srodowiska

2.893 16

D2.921 Kultura iochrona dziedzictwa narodowego (plan - 10.000,00 zl, wykon,21.350,00
zl. ti. 213,50%l

92105
Pozostale zadania w zakresie kultury plan '10.000,0021, wykon. 21.350,0021 213,50%

0960 Otzymane spadki, zapisy idarowrzny w postaci pieni?znej - zolganEowanle
festvnu

21 350,00

Razem 4.1fi.943,01

Og6lne wykonan e dochodow budzetu gminy jest dobre chociaz stanowi tyLko 37,78% procent
wykonania planu. Wykonan e dochodow b ezqcych stanowi 53,07% natomiast dochod6w majqtkowych
tyiko 0 83% p1anu. Ponlewaz dochody majqtkowe (zaplanowane w wysokosci 3.186.609,9021 ) stanowia w
roku biezqcym p?wie 29,27 % pLanu to siaba ich realizacja zani2a ogolny wska:nik wykonanra dochodow
hl,.rretLr gmlny za)-sze pol bt. Niemniel jednak niski wskainiLwylon"njF .lo.h.,.r6w nie za
wydatkow, poniewa2 srodki w budzecie gminy zostaly uzupelnlone przychodem - kredytem w rachunku
biez4cyfir Realizacla zadah inwestycyjnych przebiega zgodnie z planem, a ich terminowe rozliczanie
zapewni wplt /v planowanych dotacji w ll-gim p6l br co iednoczesnie zwiQkszy wska:nik planowanych
dochod6w



Zteal:tzowane dochody pozwolily na wlasciwq realizacje wydatk6w biezqcych a lecznie z przychodaml
zapewnily takze wla6ciwa rcalizacig wydatk6w majqtkowych. N emniej jednak wska2nik wydatk6w ogoiem
!ksztaltowal s e na podobnym poziomie jak wska2nik dochod6w

zaplanowane wydatki w kwocie 10'605.134,13 zl, zostalv wykonane w kwocie 3.982.686,6221' co

stanowi 37,55Yo.wykonania Planu
Z oqolne zaolanowa tkow prz nai

;
Instytucje Plan Wykonanie

Ueqd Gminy w Starczy 6.664.640,13 1 .914.014,20 28,72

Wydatki bie2Ece 2.458.081,36 1.117.432,17 45.46

zadania realizowane z udzialem Srodk6w unijnych
91.387,23 54.494,73 59,63

- dotacja dla inst!4ucji kultury - Gminna B b ioteka
Publczna w Slarczy

48.884,00 30.000,40 61 ,37

- dotacja na dzialalnose statutowE Gminny Klub
Sportowy w Starczy

40.040,00 20.400,00 50,00

wydatki majqtkowe 4.206.7 58,77 796.582,03 't 8,94

- wydatki nwesiycyjne iednoslek budzetowych
4.053.758,11 796.582,03 19,65

wydatki na inweslycje i zakupy inwestycyjne
realizdane z udziatem Srodtow Pochodzqcych ze
:6del u granicznych (art.5. ustl.pkt 2 i3)

1 . 6 1 8 . 5 8 8 , 7 7 152.724,O3 46,50

- dotacje na zadania inwestycyjne 153.000,00 0,00 0,00

2 Gimnazjum w Starczy 881.978,00 469.579,92 53,24

Wydatki bieiEce 881.978,00 469.579,92
3 Gminne Przedszkole w Starczy 583.42'1,00 320.896,73 55,00

Wydatki bieiqce 583.421,00 320.896,73

szkola Podstawowa w Starczy '1.526.600,00 8s8.856,45

wydatki bie2Ece 1.526.600,00 858.856,45
5 cminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Starczy 948.295,00 419.339,32 44,22

Wydatki bie2ece 948.295,00 4 1 S . 3 3 9 , 3 2

RAZEM '10.605.134,133.962.686,62

Wydatkiz podzialem na szczeg6lowosc przyjetew Uchwale budzetowej przedstaw€lqsle nastQpulqco:

WYDATKI

Og6lem i - ; -*-

;Wyi"r* I

"l'"glr

-fink--l

10,605.13,1,i3

3

3tl:Z$"01

ch;An

3,982,686,62 50,29 59,63 0



Dz-l s T.e66

0 1 0 Ro'nictwo i lowiectwo ( plan 992.004,13 zt, wykon. 391.663,59 zl. t j .  39,48%).
01045 Prace geodezyjno - urzEdzeniowe na poteeby rolnictwa

@droq i " rS Ia rL4

6.000,00
6-000,00
6"000,00

0,00
0,00
0'00

0t0to Infrastruktura wodociegowa i sanitacyjna wsi 236.492,00 17.958,00
32.068,00 0,00

4530 Podatek VAT -zapiacony podczas realizacji inweslycji-do rczliczenia
Uzqdem Skarbovvym w Czeslochowle

32.068,00 0,00

204.424,00 17.958,00
6050 65.000,01) "  Rozbudowa wodociqgu gminnego"

,Rozbudowa wodociEgu gminnego jesl zadaniem inwestycyjnym
rozpoczetym w 2011 roku, gdze opracowano koncepcjg rozwoju sieci
wodociEgowei w gminie Slarcza . W roku biezacym zaplanowano tylko
Srodki na opracowanie projekt! budowanego na rozbudowe wodociqgu
gm nnego budowe lj9cja wody w m Kepaczka ( p6lbr.)"

nwestycja bedzie polegala na budowie dodalkowego ujecia wody
poniewaz obecne ljecie wody w m. Starcza posiada zby,i malAwydajnosa w
siosLrnku do rosnAcych potzeb mieszkancow (rozbLrdowa sieci

0,00

Wydalki jednostek osw atowych budzetu gminy oraz jednostki budzetowej - Gminnego OSrodka Pomocy
Spolecznej w Starczy zosta{y szczeg6lowo om6wione w dodatkowych informacjach, kt6re zostaly
zalEczone do niniejszej nformacjiw formie zalqcznik6w

Wydatk biezqce inwestycyjne fealzowane przez UrzEd Gminy przedstawiajE sie nastQpujAco:

wodociasowej). Budowa nowego ujqcia wody zapewn tak2e cieglqdosiawg
wody w pzypadku awariiujecia wody w Starcz,.
2),,Budowa sjeci wodociqgow€j na osiedlu w miejscowo6ci tysiec"

hw.stycta poleoai bedzie na oLdowre oocr-(ow srec wodocragowei -a
bu-u osied,u w Lyscu ,w crEgu Jh( ^wialowej a-az qcz-ixa rl K.otkrej I ul

54.472,O4 0,00

0,00

17 958,00

Osiedlowej) . Projekt po€ga na wykonanie odcink6w o lEcznej dtugo6ci 309
m izabudowe 2 hydrantdw p. poz.

60s0 3)" Budowa wodoci4gu ' kanalizacji sanitarnej ul. spacerowej w

6050

Zapanowano Srodkiz pzeznaczeniem na budowe sieci wod ociqgowej
' o lacznel dlugosci 70m zakoiczonej hydrantenr oraz budowie sleci
kanalizacyjnej o dlugosci Tom. Roboty budowlano, montazowe zostanq
wylonane w L- qrm pol br.
4)"Budowa wodociqsu i kanalizacji sanitarnej ul. Bzozowa i Polna w
ln. Starcza"

Inwestycja polegae bedzie na wykonaniu sleci wodociAgowej (z rur
cisnleniowych PE O125lqczonych melodEzgeewania doczotowego) o
dlugosci 1770,00nr-. Siecwodociqgowa zostanie uzbrojona w hydraniy

Siee kanaiizacji saniiarnej (z PCV) o Srednicy 160 zoslanie wykonana na
dlugoscL561,00m nalomiast o Srednicy 200 na dtugoaci 1841,00m. Zostanq
wykonane str.rdnie rewizylne o Sr. 1000mnr- 41 sAuk oraz studnie o Sr.
425mrn -51 szt. Sie6 kana izacji tlocznej ( z rur cisnieniowych PE 100SDR

21.952,00

6 l 0 0 0 , 0 0

17 Sr.90/5,4mm) zostanie ulozona na dl .770,00rn
Na 2012r zostav zaplanowane srcdki na opracowanie dokumeniacli

technicznej wykonanie sieci wodociqgowejdo zabudowan w Starczy (ul.
Bnozowa)a

01030

01ul

lzby Rolnicze 4.246,00 1.338,65
4.246,O0 1.338,65

2850 Skladki na dzlalalnos6lzby Roln iczej w wysokosci 2% zebranego podatku
rolnego

4.246.OO 1.338,65

Program Rozwoju Obszar6w Wiejskich 2007-2013 724.175,00 368.415,S'l



1)Zorganizowanie Festynu z okazji 2hlecia Gminy Starcza 42 501,00 42 500,50
411T19
4307t9

6057
6059

Zadanie zostalo zrealizowane oraz zoslal zlozonywniosek ojego
dofinansowan e ze 6rodkow unjnych Gmina oczekuje na podpisane
umowy, po czym nastalr rozliczen e zadania i zostan e zlozony wn osek
o refufdacje Srodk6w kwa likowanych, ktore zostaly wydane na:
lmowe o dzelo za oprawq muzyczna '1 000,002r

- zakup uslug pozoslalych (uslugi catedngowej, ochfony fzycznel, uslugl
arrvstvczn ei -41 .500.50
2) ,Wyposazenie iwietlicy wiejskiej w n. Starcza"

Rozpoczelo rcalizacie zadania, ktore polegalo na: zakupe spzQlu
kompulefowego, telewrzora oraz kamery
W ll - gim p6l br. zostanie zakupione wyposazenie Swiellicy (meble stoly
konferencyine, kzesla szafa na dokunrenly, komoda , biurko otaz slor
do gry w pilkazykl). Zadanie zostanie zakonczone, rozl czare ataz
7ro7o_y w.lrosel o arodl u- i re w rdnac" podpiss.e L_rowy o
dofinansowan e (prcgrarn LEADER)

1).,,Budowa boiska rekeacyjnego w n. Rudnik Maty"
Proiekt ma polegaa na st\{orzeniu miejsca rekreacyinego poprzez

budowe boiska do pilk noZnejo nawiez chni trawra stej.
W 201'r .  pol iesono losdy -d opracowanre operalu wodro prawlego i
wykonan e rob6l budowlano - rnontazowych - i eiapu
Wykonano w6wczas roboly ziemne, w sklad k16rych wchodzilo:
mechan czne profilowanie izaggszczanie podlo2a, wykonan e podbudowy z

27 412.00 \ 8 . 1 0 0 , 0 0

35 749 00 0 0 0

36714 17

kruszy\,va oraz wykonanie podbudolvy z ziemi o gr. 20cm i humusowanie
boska ( ziemiq z wsianq trawq o gr. lscrn).

W 20T2 zadanie zostanie zakonczone i rozliczone, a gmina

zwrol kosztow do Samozqdu Woj Slqskiego ( na podstawie
ramach dzalania 'Odnowa i roa/,/oj wsi objelego PROW na lata 2007-

6057

Ufegulowaro lakZe koszly inspeklora nadzoru, otaz dokonano rozliczen a

. zadaria i zb2ono wniosek o 6rodki unijne w Emach umov!ry o

2013) w kwocie 40 930,0021
2)."Budowa ptacu zabaw i boiska rckreacyjnego w mieiscowosci

W 2011 rok! \4ykonano rcboty ziemne poLegalqce na
wykoMowaniu lerenu pod boisko do siatkowki plazowej o wym 16mx8m)

- wykonanie placu zabaw z naw eft chnr miQkkiej- z trawy o wym. 50mx10m
wyposa2enie placu zabaw (huslawka wagowa/wazka -2 szt.)
wykonaniu ogrodzenie (wykonanie pjikochwyl6w borska )

Natomiasl w brezecym roku (w ramach 2 czesd reatizacit zadada)
dokonano wyposazenia placu zabaw w zestaw rekreacyjny- T szt.
huslawke-l szl karuzeg 1 szt. plzeplolke -1szt, kiwki 2 szt.

rc |ala 2AO7 -2013)
3)."Budowa budynku 6wietlicy wiejskiej w m. wlasna"

Zadan e jesl w trakcie realizacji rzeczowej i polega na budowie budynku
jednokondygnacyjfego o konslru kcli t€dycyjnej bez podplwniczenra.

I roz\qoi rusr -jqiqeslPBll\41 !4b!q-2007'2013)
Zadanie zoslanle zrealizowane rozliczone w ll-glm p6l br. Temin
tozliczenta zadan a ' do 31 .O7 .21'l2t ..

37 958 00
6059

6057
6059

dofinansowanie zawarlej z Uzedem l,4arszalkowskim w Kaiowrach(PRow

432 433 00 267 128 A3

Flma INVEST GLOBE przyslqpila do wykonania rcb6t budowlano -

monla2osrych, klore polegaly na wykonaniu tob6l ziemnych i
fundamentowych, Scian nadzemia sltop6w oraz konslrukcii i pokrycia
dachowego. W biezqcym okresle wybudowano budynek oraz dokonano
zagospodaf owania lerenu

Projekt jesl rcalizowaay z udzialem srodkow unilnych ( w ramach

69.913,001 50 600 50

3 1 7  8 1 5 . 3 1

10



6057
6059

4),,Audowa placu zabaw w ln. Klepaczka"
Zaplanowano realEacjQ zadania z udziaiem srodkow unrtnych ( \d ramach
dziaiana ,Odnowa i rozwoj wsi" - objelego PROW na lata 2007-2013) na
podslawie umowy o dollnansowanie podpisanejz Samozqdem Woj
Zadanie zostanie zrealizowane w ll-gim pol br i pol€gac bgdzie na:
-budowie placu zabaw (o nawierzchn trawiasle, ogrodzonego plotem o
wysokosci 1 5m z bramq wlazdowE furlka
wyposazeniu p acu zabaw, w sklad klorego wchodzqr zestaw rekreacyjny

(rorleca ze zlezdZalniq) huslawka, karuzela, przeplotka kiwki, h'r6lawka
wagowa lablica z fegulamin placu zabaw

65 000,00 0 00-

5) ,,Budowa boiska rekreacyjnego i placu zabaw, ul. Sportowa w m.
Starcza"
Zddar e zastarie z'ealizowane w I pol b' I polegac bedziF 1a:
-budowie bo ska rekreacyjnego do siaikowk plazowejo wyrn. pMy boska
16x8m (nawiePchf i z piasku)
o.az na budowie piacu zabaw w sklad kt6rego wchodzi:
-zestaw rekreacyjny (fo(eca ze zjeZdzalnia), hu6lawka, karuzea
zestaw s-elementowy , kiwka, hustawka wagowa, tablica z regulam n

67 122,00 13 912,31

6) ,,Sudowa miejsca rekr€acyjnego z placem zabaw , ut. Szkolna w m.

Zaplanowano Srodki na budowg miejsca rekreacyjnego, w sklad kt6reso
wchodzi: deszczochfon ( wtym:altana ze stolem lawami) kraS
ogniskowy z laweczkarni Prclekl zaklada lakze budowe placu zabaw 2
montazem : zestawu rekreacyjnego (forlecy ze zjezdzalniq) husiawki,
karuzeli, kiwki, hustawkl wagowej (wazki) pzeplotki lukowej, iablicy z
regulam nem placu zabaw
(W 241 1 roku w ramach srodkow Funduszu sotecklego wsi Starcza
wykonano nawerzchnle iagrcdzenie wraz z brcn4wjazdowE lfuftkq)
Zadan e zaplanowano do realizacji na dwa lala (w lym: na I pol br budowe
mielsca rekrcacyjnego, nalomiasl na 2013 r.- \ryposazenie placu zabaw)

20 000.002t 0 0 0

01095 Pozostala dzialalnoS6 17.329,38 3.95't,13
17.329,38 3 . 9 5 1 , 1 3

4 2 1 0 Zakup malerialow wyposazen a (malerialy biurowe papier 76 30 76,30
4300 Zakup uslug na polrzeby rolniclwa,

Do real izac j  w l l -  g im pol .  br  )

13 000.00 0.00

4430 Zwrol podaiku akcyzowego zawarlego w cenie oleju nap9dowego dla
rolnikow - 3814,8321 , pozostale oplaty 60 00zl

4.014,83 3 874,83

400 Wytwarzanie izaopatrywanie w energie elektrycznq, gaz iwode (plan - 162.150,002t,
wykon. - 74.026,96 zt t j .  45,65% )
Dostarczanie wody 162.150,00 74.026,96

162.150,00 74.026,95
4010
4044
41', \O
4120

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen
( pracownika zairudnionego do obstugi sieci wodociEgowej oraz cze6e
!,!ynagrodzenia inkasenta i pracownikow zalrudnionych do zbi€rania optaiy

65.000,00 41848,44

4214 Zakup malerialow i wyposazenia, w tym: -zakup czesci na ujecle wody i
roweru dla rnkasenla

13 000,00 818,34

4260 Zakup energi eleklrycznej (uj9cie wody i stacja uzdatniania wody) 44.000 00 1 0  0 1 9 , 5 0
4270
4280
4390

zakup usiug remontowych - 0.0021
'zakup uslug zdrowotnych - 0,0021
zakup uslug obejmujqcych wykonanie eksperlyz ianaliz (badanie wody)-

695 00 zl

15.500,00 1 370,00

sieci wodociagowej ) ' 675,0021

4430

Oplaty I skiadkizwiqzane z iunkcjonowaniem ujecia wody ,w tym:
oplala za gospodafcze korzyslanre ze 6rodow ska otazadala za doz6l

techn czny - 4 191,15 zl

8.200,00 4 1 9 1 , ' , I 5

4530 Podalek VAT (naliczony od zaplaconych faktur (w lym : energii
elektrycznej) dla Uzqdu Skarboweso w Czeslochowie do rozliczenia)

r2.000,00 4 689 59



Pozoslaie koszty zwiEzane z dostafczaniem wody, w tym:
- 6wiadczenia dla pracowlr wyn kaiace z przepisdw BHP - 413,0021
-ryczafty samochodowe ide egacje sluzbowe - 486,2821
-odpis na Zakiadowy Fundusz Swiadczen Socjalnych- 1.230,6621
-szkolenia dla oracownikow- bez wvkonania

4.400,00 2.129.94

9.200,00

600 Transpon ilEcznos6 ( plan - 2.279,823.00 zl; wy kon, -75.230.49 zl. tj.3,30% )
600t4 Drogi publiczne powiatowe

9.200.00 4.263,43

60016

3.000,00

16.941,00 r
1 6  9 4 1 , 0 0

2.080.77s,00

15.168

2.065.607,00

63.630,13

0 , 0 0

774,90

0,00

4210 Zakupiono materiav iwyposazenie (w tym znaki ostzegawcze, kosze l
maiefiat do ch monlaz!) do utrzymania d169 gminnychi w tym:, mieszanki
asfaltowejdo ble2qcejnaprawy dziurw nawiezchn asfaltowej, PLEXI na
uzupeinienie uszkodzei waty pzysiankowel, znakr drogowe infomacyjne)

4270 Zakup uslLg 'emo-lowych - rcmonl b etAcy -1. Jesiorowe-w I yac-

4430 R62ne optaiy i sktadki z pzeznaczeniem na ubezpieczene df6g
grninnych -1.994,00, oplata za zajecie pasa drogowego 73,50, oplata za
\4/vDis z KW - 260.002i.

50.000,00 1.599,00

2.506,01

2.500,00 2.327,54

Zap anowano 6rodk na zakup wiaty ptzysiankowej d a m. Lysiec
zakup wiat przystankovlych dla m. Starcza (ze Srodkow F. sol.)

0 0

60078 Usuwanie skutk6w klesk iywiolowych

4300

8070 Odseiki od kred),tu zaplanowanego do zaciqgniQcia w 2012r (\,v wysokosci
280.000,0021)w zw Ezku z realizacja p anowanej Inwestycji pn.
,,Pzebudowa dfogi gminnel lysiec Wlasna"

,,Pftebudowa drogi gminnej tysiec -wlasna."
Zostaio zaplanowane nowe zadanie nweslycyjne ( do realizacji w ll glm
p6l. br ). kt6re bedzie polegalo na:
-pzebudowie drogi (wtym: poszeEene istnlejqcej nawieEchni biiumicznel
do szer.5,50m na cavm odcnku, stabilizacji podbudo$ry, ulozeniu wa6l$y

14.393,00 0,00

60s0

Zaplanowano odsetklod kredl,tu, kt6ry gmina zaciqgnela na wsp6lne
zadania inwest, ze Slarosflvem Powiatowym w Czeslochowie w 2010 rok!
Drogi publiczne gminne 156.541,00

Zakup usl!g pozostatch z pzeznaczeniem na:zimowe uizyman e d169
29188,8421, iransport koszy 184,5021, koszenie traw pzy drogach
gminnych-l .1746521 konseMacja fowu w clEgu u Nowejwm.Lyslec-
7.626,0021, spozqdzen e aktu nota aLnego (dol dzialkizajglej pod droSe)'
1 494 TOzl

8070 Odsetk od kred),lu. ktory gmina zaciEgnqla w 2011r. nafinansowanie
inwestycj gminnej -,.P2 ebudowe dmgi w m Wiasna (Lrl. Nadzecznej)

18.128,93

774,90

Zakup uslug pozoslatych-!sluga koparko ladowarke przy udraznianiu
775.04 774,90

2.065.607,00

wiazacej- gr. 6cm i wastwy scierclnej gr. 4cm.
- wykonan u chodnika prawostronnego )z kostkibrukowej)- szef. 1,55m
- wykonaniu zjazd6w na posesje o nawiezchni z kostki bnrkowej gr.8cm
- pft eb'rdowie istniejEcych pzepust6w drogowych
-lvykonanie rowdw krwch w mielsce istniejEcych row6w otwadych,
odmuleniu o?eoust6w i row6w
Na realizacje tejze inwesiycjigmina ottzyma z budzetu panstlva-
1800,000.0021

60095 Pozostala dzialalno66 33.307,00 6.362,03
25.700,00 6.362,00

Zaplanowano Srodki na wytyczenle geodezyjne- przediuzenie ul
Zurawinowej ( w tamach F. sol.) - 8.994,0021

7.607,00 0,00
6050 Budowa scieiki pieszo-rowerowej od Klepaczki clo szkoly w Starczy

Zaplanowano (w famach Srcdkow F'rnduszu Soleckiego wsi Klepaczka )
Srcdkiz pEeznaczeniem na budowe lletapu budowy Scie2ki pieszo-

7.607,00 0,00

1Z



rowerowel (odc nek 6ciezki z kruszywa o dlugo6c 420m i szerokosci
2,25m.)-do real izacj iw I  poi .  bf

700 Gospodarka mieszkaniowa ( plan -41.510,00-zl,wykon,-32.580,182l,1j.78,49o/o.)
70005 G ospo darka g ru nta m i i n i eru c ho m oaci a m i 4'1.5'10,0032.580,18

21.510,00 12.580,18
4210 N4ateriaV i wyposazenie 300,00 0,00
4260 Zalup enerqi i (qazu )d ia pol f teb D.N 5.500,00 3.660,06
4300 Zakup usiug pozostatch

- spoza.dzenie akiu notarialnego (dol dziaiekw m. Klepaczka ) 6 22,3821
- opracowanie operatu szacurkowego ( na poizeby ustaenia kosztow
oplaty adiacenckiej)- 7.000.0021, ogloszen e o spzedaZy dzalek -
407,7421

14 620,00 8.030,12

4430 Rozne oplaiy iskladk wypis z rejestru grunt6w 200 00 1 2 , 0 0

4480
4500

Podatek od nieruchomoSci 480 00 468 00

4 6 1 0 Koszty postepowania prokuatorskiego (oplaty sadowe, usianowienie
hipoteki)

410,00 410,00

20.000,00 20.000,00

6060 Zaklrp dz alk (od P. P J.stzqb) w ce u uregulowania drog w m. Klepaczka 20 000,00 20.000,00

710 Dzialaln066 uslugowa ( plan - 2.500,00 zl, bez wykon
71095 Pozosta+a dzialalno66 2.500,00 0,00

2.500,00 0,00
4114 Srcdki pzeznaczono na wynagrodzenle bezosobowe (za spozEdzanie

projekt6w decyzji o usialeniu warunkow zabudo\dy oraz projekt6w decyzl
lokalizacj inwestycjl cel! publicznego)

2.500,00 0,00

750 Administracja publ iczna (plan -1.248.1t1,002t,wykon. -  599.286,18 t j .48,02%)
75011 Urzedy Wojew6dzkie 85.293,00 42.997,65

85.293,00 42.997,65
4410,4040
4110,4120

WynagfodzenLa pochodne od wynagrodzei dla pracownik6w
zairudnionych do prowadzenLa spraw z zakresui ewidencji udnosci -
1 etat, ewidencji dziala nosci gospodafczel- 1/3 elatu

69.023,00 33.418,61

4210

Zakup mateialow i wyposa2enia. w tym: zakup wegla (Eko-groszek ) szafu
aktowej -nrelalowej, nraterial6w biurowych drukow, i wydaiki zeczowe
zwi4za^e z otganiza1q Jublleu szu 50 - lecia po2ycia maEenskiego. -

3.415,50 2.662,94

4260 Zakup energii( wiym: energi eleklrycznej) 1 0 0 0 , 0 0 500,00

4300

4350
4360
4370

Z a k u p u s l u g , w t y m '
- 'rslug pozostalych ( seMis informatyczny, usiugl pocztowe, oprawa ksiag)
- 2.900,9621
-dostgpu do siecl  Internet- 121,7721
- uslug lelekomunikacyjnych lelefonii kom6n(owej - 650,0021
- uslug lelekomunikacyjnych telefonii stacjonamej m- 51 1,4021

7.984,50 4.144,13

Pozostale koszty , w lym: 3.870,00
3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynaqrodzen- 64 00zl

2.231,97

: 42A0 'zakup uslug zdrowotnych - 0,0021
- deiegacje sluzbowe - 777,52-21
-odpis na Zakladowy F!ndusz Swiadczen Socjalnych - 820,452i
-szkolenia dla pracownik6w - 570,0021

4414
4444
4704
Uwagar CzF6a lych wydalkow ( w wysokosci - 19.935,00 zl ) pokrylo 6rodkam Sl4skego Uz?d! Wol. w Kaiowicach w
6mach dotacjicelorej na zadania zeone.

1 421 0 I Pozostale wydatki biezqce z pleznaczenlem na obstuge Komisji i Rady l.'100,00
1 4 4 1 0  G m i n y

Rada gminy 102.430,00
50.990,00

3030 Roine wydatki na zecz os6b fqy!4yqh: !!qvl!l4eE9Uq!!!E!q!es9
Gminy oraz cztonk6w Rady i Komisji za udzial w posiedzeniach i

r01.330.00

Urzedy gmin
926.938,00

50_990_00 ,



Wynagrod/en a pochodne od wylagrod/er pracown,\ow 775 530 00 3 7 1  5 3 7  6 1

Zakup malerialdw iwyposa2enra, w lym uryposazeniei regal do afchiwum,
llag Polsk, beben do kserckopiark, mate aiy biurowe, opa1, kalkulatory
,druki oraz prenumerata czasopism i publ kacji ueedowych iirodki
czyslosc opal, folia do faxu,lonery ilusze do drukarek.

a260 Zakup energii( w lym eners ii e eklrycznej ,wody)
44r0 Bo2ne oplaly I rk,ad{ \ ubezprerTelre rr en a oplala saoowa)

Z a k u p u s l u g , w t y m :
4270 zakup uslug remonto$ych - 154 262l
4300 - uslug pozostalych ( serw s nformalyczny, z aczki pocztowe prowizje

bankow€) - 28.262,0821

2A 416,34

Uslugi le ekomunikacyjne, w tym:
4350 dosleou do sieci Intemet 608.Edoslepu do sieci Intemet 608,8521
4360 - !slugrtelekomun kacylne teLefonii kom6rkowej- 1.576,4921
4370 ' uslugitelekomun kacyjne teefonii stacjonamei - 1 294,8921

' t  1.290,00

75095 Pozostala dzialalnoS6 122.160,00 5'1.363,85
' t22.160,00

4010,4040
4114,4120

Wynagrodzena i pochodne od wynag.odzen pracownikow
zattudnionych na robotach publicznych (wynagrodzenie podlega
refundacl do wysokosc kwot ok€slonych w zawadych umowach)

Zakup materialow i wyposazenia
Zakup Lrslug 2drcwolnych
Zakup usllrg pozostalych ( wyiapanie ,transporl i umieszczenie bezpahskich
psbw w schronisku )
Pozosiale wydatkLzwiEzane z 2alrudnieniem bezrobotnych, w tym:
6wiadczenia dla pfacown k6wwyn kajace z przepisow BHP 543,3321

-odp < 1a Za[adowy FuldJsT Sw adcrei Soc_al']yci 2 5q8 062l
RoZne oplaty iskladki (zwiEzane z dzialalnosciE l.s.l)
( sktadka cztonkowska za 2012t na eecz Bta.'-$a Ru2ri.)

1 400 00 1.356,50

1 747,O0
Urzedy naczelnych organ6w wladzy paristwowei, kontroli i och.ony p€wa oraz sedownictwa
(plan- 489,00,00 zl wykonanie - 246,00 zt t j .  50,31%1.

Wydatki lego rczdz alu slanowe wynagrodzenie
pochodnymi od wynagrodzen z t!,luiu: prowadzenla
releslru sprsu tryborcow

oezosooowe wfaz z
i aklualizacji slalego

Zakup materiai6w vtryposa2enia
Uwagd Wydatli polryll Krr.owe BiJro Wvborcze D€legalura w Czesrochowie

,4010 4040
4110,4120
4210

3020
42aO
4410
4440
47AO

34.100 00

11.290,00

1 8 . 5 5 1  7 4

4s 000 00 25 445 51

0,00

200,00
4.726,361

Pozostale koszty zwqzane z funkcjonowaniem Urzedu Gminy -
Swiadczone na eecz pracownik6w w tym:
- swiadczenia dla pracow wynikajace z pnepis6w BHP - 976,0021
- zakup uslug zdfowolnych - 40,0021.
- delegacje sluzbowe - 6.716,2421
-odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych - 8.204,502i
-szkoienia dla pracownik6w - 2.615,0021

,,E- Region czestochowski".
Zaplanowano Srodki na fealzacj9 pfolekt! z udzialem wszystkich gmin

miast powialu Czestochowskiego, Klobuckiego i [ilyszkowskiego
pn Bldowa nfrastruklury informalycznej da Subregionu Polnocnego (E
Reg on Czestochowski) polegatacego na mzbudowe infrastruklury
pasiryr'nej(awiallowody, sludnie telekomunikacyjne, kanalizacja
leletechriczna)uzupelniajEcej istnejqce zasoby resionalne sec
szerokopasmowej oraz datacel mozliwosci rczwoju izwiekszenia Liczby
dostawcow do uslug inlernelowych. lnwestycja polegae bedzre na budowie
kanalizacji kablowej w pasach drogowych W trakcie realizacji projektu
powoiana zoslanie jednosika Ofsan zacylna (np IV edzygminny Zw qzek)

14



754 Bezpieczeistwo publiczne iochrona pdeciwporarowa ( plan - 204.700,00 zl, wykonanie -
28.028,76 zl. t j .  13,69%),
Ochotnicze stra2e pozarne 175.000,00 19-'t42,9'l

25.000,00 19.142,91
4110,4124
4170

umowy zlecenra oraz skladkiod nich naliczane dla kierowc6w
jednoslek osP

5 050 00 2.337,27

4210 Wydalki rzeczowe (palwo. umundurowanie, itp ) 12 r00 00 10.860,37
4270 ZakLrp uslug remonlo$ych 3.600 00 3 593 27
4300 Zdl rp Jsrug pozo<lalych (op'ograrowanre radiosracj,. \ 1 000 00 99,00
4430 Rozne oplaly i s\lrdli ('rbezprFcTenia slrazakow i sarnocr-odow slraz ) 3 250,00 2.253,00

150.000,00 0,00
6230 'Dotacia celowa z budzetu na dofinansowanie koszt6w

lednoslek niezaliczonych do sektora finansow
przeznaczen em d a osP Lysiec na zakup samochodu

realizacji inweslycji 150.000 00 0,00

Komendy wojew6dzkie policji 5.000,00 0,00
5.000,00 0,00

3000 Wplaty jednoslek na f!ndlsz celowy - dolacja dla Wd Komendy Policjiw
Katowicach na zakup samochodu dla Komisarlatu w Poczesnei

5.000,00 0,00

Obrona c 21.700,00 8.885,85
21.700,00 8.885,85

4 0 1 0  4 1 1 0
4120

Wyragrod/en r  po '  lodnF oo wynagrod/c1 /a prowad/e.  e OC 18 562 00 I 2 1 1 5 7

42'tO Zakup material6w iwyposazen a - plandeka na dach 1.038 00 0,00
4410 4440 Odpis na fundusz 6wiadczen soctalnych, podro2e sluzbowe krajowe 2 100 00 674,28
ZerzEdzanie kryzysowe 3.000,00 0,00

3.000,00 0,00
6620 Dolacle celowe z bLrdzetu na fnansowan e lub dofinansowanie kosztow

realizacji nwestycji zakupow nwestycyjnych innych jednoslek sektora
nnansow publcznych -dotacja celowa dla Powiatu na fozbudowQ syslemu

3 000 00 0,00

Obsluga dlugu publicznego ( plan - 3.000,00- zl, wykon. - 803,202i, ri,26,77%1.
75f02 Obsluga papier6w warto6ciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek

samor2qdu terytorialnego
3.000,00 803,20

3.000,00 803,20
8070 Odsetk idyskonlo od skarbowych papief6w wadosciowych , ked)4ow i

pozyczek oraz innych lnsirumentow finansowych zwiazanych z obslugE
olJgJ kralowego odserk od kredytu (-6ikotern'irowego zaciqgrie-
tego w ce u poprawienia plyn nosci fin a nsowej(200 000 00 -21)

3 000 00 803 20

Dzial 758 - R62ne rozliczenia ( plan - 67.547,00- zt, ).
Zapanowano rezefwe na nieprzewidziane wydatki - do dyspozycli W6jta Gminy, w tym: rezeMe na

ozante t - 535 00zi
R62ne rozliczenia ( plan - 67.547,00- zl, ) 67.547,00

75818 Rezerwy og6lne i celowe 57.547,00
67 547 ,00

4 8 1 0 RezeMa celowa zaplanowana w kwocie og6lem 72.690,0021 (w lym rezeMa na
zatzqdzarie kryzysowe 12.310,0021) zosiala w ciqgu roku rozdysponowana pzez W6Jta
gminy na niepzewidziane wydaiki w kwocie 5.143,0021. co w efekcie spowodowalo jej
zmniejszenle do kwoty 67.547 00zl (wtym rezeNa na zarzqdzanie kryzysowe r1.5350021)

67 547 ,00

801 Oswiata i wychowanie (plan - 2.863.242,23 zl, wykon. - 1.587.211,57 zl 1155,43% |
80101Szkoly Podstawowe - wydatki bie'ece zreatizowane pde2 Szkob Podstawowq w 1.320.398,00 731.622,20

Pdedazkora-Wydatkll5ie@
Starczv

80110Gimnaz)a - wy.tatki bie2Ace zrcalizowane pnez Ginnaziun Starczy 82s.531,00,t40.484,96
801r3Dowo:enie uczni6w do szkol -wydaki bieiAce zrealizowane przez Szkok

Po.lstawowa w Starczv
27.000,00 16.373,27

8 0 1 1 3Dowo:enae uczni6w do szk -Wyda*i biezqce zealizowane pnez Gninne 500,00 0,00

l )



Paedszkole w Starczy
Oowo2enie uczni6w do szk -Wyela*i biei{ce zrcalizowane pnez Ginnazjun
w Starczv

21.000,00 9.491,09

Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
zrealizowane pEez Szkole PodstawowE w Starczy
Ooksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -Wydatki bie,4ce
z.ealizowane przez Gminne Przedszkole w Sbrczy

610,00

80195 Pozostala dzialafno6e- Wvdatki bie/ace zrcalizowane Dpez Gminne
Pzeclszkole w Starczy
Pozostala dzirlafnosc- lvydatki bie2ece zrealizowane ptzez Ginnaziun w
Starczy

5.250,00

Pozostala dzialalno66 - lvyclatki bie2Ece zrcalizowane ptzez Ueqd Gniny 21.442,23
Realizacja Nojektu ,, R6wnamy do najlepszych" 21.474,23 21.174,23
411719Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzei os6b zaEadzajAcych

projeklem oraz wynagrodz€nia nauczyc€li prowadz4cych zaj?cia z
uczniamrszkoly podsl. g r.nazjum
Zakup niezbednych pomocy naukowych i dydaktycznych dla nauczycieli i
dla uczni6w (podrecznikow, slownikow, plansz ) oraz material6w
biurowych, tuszy, papierow dlugops6w .

1  1 %  2 3 1  1  1 9 4  2 3

Zakup pomocy naukowych. dydaktycz.ych i ksiazek

3s121 i Lecznictwo ambulatoryjne 68.000,00

6050 Zaplanowano srodki na zadanie inwestycyjne - ,Zagospodarowanie lerenu 68.000,00
wokol osfodka zdrowia w Slarczy" z tedizacjqzeczowa na I pol . br.

RozwiEzylvan a P roblemow Alkoholowych

wydatki biei?ce I 500,00

4210 zaptarawano llydatk rzeczowe w ramach dzialania Gmrnnej Komisj

Zwalczanie narkomani i 500,00

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 41.837,00 18.619,55
4t.837,00 18.619,55

diely za udzialw posiedzeniach Gm KornisjiRozwiEzywania Problem6w

czenia spoleczne - zasilek celowy
wydatkr zeczowe zwazane z dzalalnosciE Gm. Komisji Rozwiazylvan a
Pfoblemow Alkoholowych ( np : nagrcdy i puchary dla dzieci za udzial w
turniejach zawodach ) oraz maleriat i wyposazenie zwiqzane z
tunkcionowaniem swietllcv Srodowiskowei'

Zakup Srodkow zywnoScl -dla dzieci i miodziezy uczqszczajacej do 6wietlicy

26 831,00 13.570,15Pozostate wydatki biezEce zwiqzane z dziala nosciEGm Komlsji
Rozwiqzywa nia Problem6w Alkoholowych iswietlicy 6rodowiskowej -
Wynagrodzenia wychowawcow zatrudnionych do ptacy z dziedmi na
Swietlcy -zakup uslug pozostalych, koszty eksploatacji (opinia o
uzaleznienlu, szkolen ia spzedawc6w promocja g m ny na ee.z dziata1

Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 153.893,0021, wykon 83.963,76 zl tj. 54,56%
'. nt i:i. r '!vr.tkow, poniewa, zostaly omowione w zalqcznikach spozqdzonycn czr"

etfice szkolne- Itydar,(i b i.zEce zrealizowane pdez Szko& Podstawow4 w Shrc2y 123.202,O0 70.219,69

80146

30146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -Wydatki bietqce
z.eatizowane ptzez Gimnazjun w Starczy
Pozostata dzialafno56- fvyda*i bieAce zreatizowane ptzez Szkote
Podstawowe w Starczy

: ! r. r..:.ri6{ realizowanych pzez jednosiki
: i : :  , :  ,  .?ez te jednosik i

o6wiatowe poniewaz zost.l.;

85'l Ochrona zdrowia -  plan -  110.337,00 zt,  wykonanie -  18.869,54 zl  t i .  17.10%.
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85401
85415

Swietfice szkolne- yr'ydatki bieace zrealizowane pne2 cimnaz)umw Srarczy 27.447,00 13.743,87
Pomoc materiafna dla ucz i6w -Wvdathi bieiace 2@lizowane Dnez Uead Gninv 3.214,00 0,00

3240 Stypendia dla uczni6w- {Do rcalizacji na rok szkolny 2A1212013) 3.244.4O 0 0 0
900Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska - ( p|an 1.389.126,772t, wykon. 606.995,57) t j

43.70%
Gospodarka Sciekowa iochrona w6d 273.100,00106.960,5,1

236.500,00 100.960,51
4010

4 1 1 0
4120

wynagrodzen a osobowe i pochodne od wynagrcdzen pracownika
zalrudnionego do obslugi gminnej oczyszczalni Sciekow ptzepompowni
Sciekdw oraz zbieran a i rozliczan a oplal

60.700,00 22.O52,67

4214 Zakup materialow iwyposazenia, wlym: materialy do przepompown i
oczyszczalnr Sciek6w m. n., olejnapedowy pompy, nafta, smary

19 000 00 10 227 00

4260 Zalup e4e q" w lvm ele giielelilrycz.ej wody) 120 000,00
4270
4300

Zakup usiug , w tym: zakup uslug remonlowych - 0 0021,
zakup ustug pozoslatych (wywoz odpadow losadow Sciekowych,

pzezwojenie siln k6w ) - 3 102,8321

I 300,00 3 1 0 2 , 8 3

4430
Rozne oplaly iskladki (oplaly skarbowe oplala za gospodarcze.
korzyslanie ze Srodowiska)

5 600,00 2 683,20

4390 Zak!p uslug obejmujQcych wykonaoie ekspertyz, ana iz iopinii,acieki 4 300.00 695,00
4530 Podalek od lowarow uslug (VA l l  -  do ro l | ( /en 'd /  opra l /a Sc 'e l l 14 20A,AO 7 1 1 4 , 2 4

Pozostale wydatki biezqcel
3020 -ekwiwalent za odzEz 457,0A21
4280 zakup uslug zdrowotnych -0,0021
4410 -podro:e sluzbowe kziowe - 421,7021
4440 -odpis na fundusz swiadczen socjalnych- 1.230 662l
4700 -szko enra dla pracownikow 0.0021

4 500,00 2 1 0 9 , 3 6

36.500,00 6.000,00
6050 Zaplanowano srodk na opracowanie dokumentacji w celu pzygotowania

zadanla pn 'Uzbrojenie lerenu inwestycyjnego w m. Lysiec'
Zoslaly poniesione kosay na aktualzacje mapy zasadniczej- 6.000,0021

36 500,00 6.000,00

90002 Gospodarka odpadami 35.000,00 1,t.064,28
35.000,00 ' t1.064,28

4300 Uslugi pozostaie selektywna zbiorka odpad6w komunalnych (REI!4ONDlS) 35 000 00 11 064 28
90005 960.326,77 434.4O4,72

60511
6059

Zaplanowano Srodki na rzeczowqtealzaqe za.lania inwestycyjnego pn.
,,Termomodernizacja budynku Szkoly Podslawowej i Gimnazjum w Starczy"
Inweslycje rozpoczelow200Trod opracowania dokumentacji technlcznej,
gdzie przez kolejne ata a2 do 2011 rcku wydalkowano Srodkizwiqzane z
ptzygotowaniern proteklu do realizacli Wtym okresie poniesiono Srodkl na:
aklualizacjE mapy zasadniczej- 854,00 zl, opEcowanie projekiu gospodark
cieplnei budynku 10,000.-zt, wykonanie projektu na remont nslalacj
elektrycznej - 8 540,0021 wewnetznej, opracowania dokumentacj
projektowej 7 995 00zl oraz akiualzacji Sludium wykonalnoiici
3 000 00zl
. Realizacla zadania w l-szym pol2012r (na kwole ogolem-434.808,7221)
polegala na wykonaniu rob6l budowlano-montazowych z zakresu
lermomodernizacji budynku na wartoS6 - 434.808,7221 w lym:

prace demonla2owe i pzygotowawcze -13 492,1921,
docieolenie budvnku 225 147.4421
orzebudowa komin6w ' 9.574.2921.
wymiana stolarki okiennej - 25.483,8121
docieoleni€ dachu i stroDodachu - 134.703.2821

960.326,77 434 8AA 72

-oareFlFnre-lropu nad pry q 20 476 84,
izolacja Scian w obrebie kollowni' 5.765 0721,

na wykonaniu i monlazu lablicy informacyjnej (promocja projeklu) -565 80zl
90015 OSwietlenie ul ic, plac6w i d169 1'19.900,00s3.752,16

119.900,00 53.752,15
4260 zakup energli eleklrycznej 103.000,00 46 076.96
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4300 zakup uslug pozoslalych oswietlenie miejsc publicznych ofaz drog na 16 900,00 7.675,20

90095 Pozostala dzialalnoai 800,00 409,90
800,00 409,90

4210 Zakup mate alow wyposazen a (zakup 2ylkitnEcej, paliwa do kosiarek) 800 00 409,90

921 - Kult!ra i ochrona dziedzictwa narodowego (plan - 92.605,0021, wykon - 43.657,32 2t. ti.47,14'
92105 Pozo itate zadania w zakresie kultury 17 .7 44,00 ' t3.657,32

17.744,OO 13.657,32
4110
4 1 7 0

Wynagrodzenia umowa-zlecenie za prowadzenie d2ieciQcego zespotu
folklorysiycznego,Starczanie'

6.800,00 3 932,97

4210 Zakup wyposazenia na placzabaww ramach Fundusz! soleckiego wsi
Lysiec (altana, meble ogrcdowe kosz na Smieci, ktag betonowy)

6.444,00 5.234,20

4300 Zakup uslug pozostavch (wydrukowanie plakat6w, usiuga gastronomiczna
zabezpieczenle medyczne zorganizowanego feslynu

4.500,00 4 490 15

92109 Dom ioSrodkikultury 24.081,00 0,00
24.081,00 0,00

4214
4300

Zakup materiaiow i1,,!ryposaZenia oraz uslug w ramach Funduszu
soleckrego ws Lysiec Rudnik Maly Wlasna. Srodki zaplanowano na:
- wyposazenie Swietlicy wlejskiejw n Wlasna,

- wyposazenie iwymiane okien w Swietlicy wiejskiejw m. Rudnik [4a1y
- malowanie Swietlicy wejskiejw m lysiec

24.081,00 0 0 0

92116 Biblioteki 48.880,00 30.000,00
48.880,00 30.000,00

2480 Dotacja podrnioiowa d a samorzEdowej inst'4ucji kullury b blioteki gminnej
w starczy

48 880,00 30 000,00

92195 Pozostala dzia{alno56 1.900,00 0,00
1.900,00 0,00

4170 Zaplanowano
4210 ptowadzenie i
4300 Do realrzacji ll

Sfodki na zakup materlalow syposa2enia oraz
ptzygolowaniearlyslyczne Gminnego KGW

1.900,00 0 0 0

926 Kuftura fizyczna isport - ( plan - 45.80'1,0021, wykonanie - 20.784,1A21, ti, 45,38'kl
92605 Zadania w zakresie kultury f izycznej i  sportu 4.80't,00 0,00

6050
Poszezenie ogrodzenia bo|ska rekreacyjnego w ramach Srodkdw F'rnduszu
soleckiego wsi Rldnik I'laly 4.801 00 0,00

92695 Pozostala dzialalnoS6 41.000,00 20.744,14
41.000,00 20.744,18

2580 Dotacja podmiotowa z budzelu grniny-z przeznaczeniem d a GKS,,Czarni
na rea izacje biezecych zadan slalutosrych klLrbu

40 000 00 20 000 00

4210 Zakup mate al6w iwyposazenia (zptzeznaczeniem na uzupeinienie
wyposazenia na istniqqcych obiektach sporlowych siatki do kosza)

1 0 0 0 , 0 0 784,18

Stan zobowiazah (kr6ikoterminowych) zaewrdencjonowanych na konrec l-go pol 2012r. stanowi kwote
5 976 0621 . Zobowiqzania z tytulu zakupow i uslug ufegulowano w miesiEcu lipcu i wyn kaia one gt6wnie z
faktu otzymania rachunkow i faktur w nowym okresre sprawozdawczym
Slan zobow ezd. pzeostawroro w iabeLr ponrzer

Dz. Rozdz. s Tre6c
600 60095 4300 1 1 4 9 . 1 2 Wvnaiem za dodatkowe kursv autobusow-PKS Czestochowa
750 7 5 0 1 1 4300 369.00Se.wis i konseNacia oproq'amowanra USC
750 75023 4300 1 445.78 KU e ius luoa
754 75414 4410 224,04 Del a sluzbowa
900 90001 4210 1.344.00 k na czalnre Screkdw (Pix Pax
90u 9000f f f iniesciek6w
900 90015 4300 1.535 04 Eksploatacia oSwietlenia ullczneqo
Razem 5.976.06
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Stan zadlu2enia gm ny na dz en 30 06 2012r wyn 6sl 948857,8121
w tym:
1. Kfedyt dlugoterminowy- zaciEgniety w Miedzypowiatowym Banku Sp6ldzielczym w Myszkowie w 2011r.

\z ptzezraczeniem ra nwestycje 9m nnq,,Przebudowe drogigm nnej (!1. Nadeecznej) w miejscowosc Wlasna
od skrzyzowanra z drogq gminna (ul. Slawowq) do granlcy z gminE Kamrenica Polska'w kwoc e - 627.500,0021
/Kredyl dlugoterninowy- zaci4gniety w Miecl2ypowiatowym Banku Sp6dzielczym w Myszkowie w 201oroku (z
pEeznaczqien na inweslycjQ ,,PEebudowe .lrcgi powiatowej nr 1054 S na odcinku ocl m. Lysiec .!o - DP 1023 S w m.
Ru.rnik Maly ) w kwocie 350.000,0021 zostal uregulowany/.

2. Kredyt kr6tkoterminowy (w rachunku b ezqcym) zac Egniety w N4iedzypowiatowym Banku Spoldzielczym
w l\,4yszkowle - z p.zeznaczer,iem na poprawienie plynnosci finansowej gminy w okresie wzmozonych
wydatk6w inwestycyl nyc h - 32 1 .35 7,81 zl (z rnoziiwosciE zaciEgn iecia zobowiqzania do kwoty 400 000,0021).
Wedlug ewidencji ksiQgowej wykazane na koniec okresu sprawozdawczego zaleglosci na zecz gminy

stanowiq kwote - 60.119,66 zl.
Zaleglosci te, dotyczA gl6wnie podatkow oraz oplal za wode i Scieki ktore nezaleznie od prowadzonej
egzekucli pozostajq na podobnym poziornie Kwota og6lem zaleglosci jest nieznaczne wieksza od
zobowiqzan wykazanych na koniec roku 2011r Czesa tych zaleglosci zostala lu2 uregulowana chociaz w
melsce jednych dluznlk6w pojawiaja sie nni r powodujE i2 stan tego zadluzenia utrzymule sie na
podobnym poziome Niemniej jednak znacznie wiQkszy wzrost odnotowano we wptwach z innych lokalnych
oplat pobi€ranych pzezjs 1na podstawie odrebnych uslaw (oplata adiacencka) - 16.555,9521.
W celu SciEgniecia powsta+ych zobowEzah wyslano 210 upomnen i wystawiono 20 tytul6w
wykonawczych( w tym; 1 tytll wykonawczy 7 upomnien dotyczE oplaty adiacenckiej, 7 upomniei 4
wezwania do zapiaty dotyczq opiat za wode i Sciek , a pozostale dotyczq podatkOw)

losci Dodatnikow (naleznosci dla
Dz s res6 Kwota w zl - Stan na

31.12.2011r. 30.05.2012r.
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie

elektrvczna. oaz iwode
1.580,08 1.7 53,72

40002 Dostarczanie wodv 1.580.08 1.753,72
o83o WDtww z usluo -oolata za wode 1 580 08 1.753.72

700 GosDodarka mieszkaniowa 3.630,10 2.O18,27
70005 GosDodarka oruntami i nieruchomosciami 3.630.10 2.014.27

0750 Dochody z najmu dzierzasry sktadnik6w majElkowych-
czvnsze dziedawne naiem lokall

3 630,10 2 01a 27

Dochody od os6b prawnych, od
fizycznych i od innych iednostek
oosiadaiacvch osobowosci D.awnei

os6b
nie

45.989,60 54.826,93

75601 Wolvwv z Dodatku dochodoweoo od os6b fizvcznvch ' t .38' t .00
0350 lpodalek od dzialalnosci gospodarczej osob iizycznych,

oolacany w formie kartv godatkowei
1 . 3 8 1 . 0 0

75615 Wplywy z podatku rolnego, podatku le6nego, podatku
od czynnosci cywilnoprawnych, podatk6w i oplat
lokalnych od osrtb prawnych i innych jednGtek

6.197,80 8.302,80

0 3 1 0 podalek od nieruchomoSci 5.992.80 7 959 80
0320 205.00 343.00

75616 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku
od spadkdw i darowizn. podatku od czynno6ci
cywilnoprawnych oraz podatk6w i oplat lokalnych od

34.137,80 29.968,18

0 3 1 0 oodatek od n eruchomo<c 11 636.07 12 805.12
0320 631226 6.858.71
0330 117 87
0340 oodatek od Srodk6w transDortowvch 15.870.60 10 052.40
0500 podatek od czvnnoSo c!\l/ilnoDrawnvch 1 , 0 0

75618 Wplywy z innych oplat stanowiqcych dochody
iednostek samoeadu terv tor. na oodstawie ustaw

4.273,0O 16.555,95

na oodslawie odrebnvch uslaw
900 GosDoda*a komunalna i ochrona Srodowiska 1.513,01 1.520,74

90001 GosDodarka 6ciekowa iochrona w6d 1.513.01 1520,74
0830 Wolvwv z usluo- Dzvimowanie 5ciek6w I  5 1 3  0 1 1520./4

Razem 52.712,79 60.119,66
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Jak wynika z powyZsze) tabei nalwieksze zaleglo6ci mieszka6c6w powstaly z tltulu oplaty
adiacenckiej- 16.555 9521 naleznosci na rzecz gminy stanowiqgl6wnie zaleglo6ci podatk6w w tym ztytulu:
podatku od nieruchonlosci od os6b prawnych i fizycznych -20.764,9221 ( w tym; od os6b fizycznych -
12.805,1221), oraz podalku rolnego - 7.201,7121(wtym; od os6b f izycznych,6.858,7121) ofaz podatku od
Srodk6w transportowych ,10.052,40.002{. Nieznacznie wzrosly zaleg+olici z lytulLJ Swiadczonych uslug ( woda
i scieki), kt6re stanowiq - 3274 462i Po raz pierwszy spadly zaleglosci w dochodach znajmu idzietawy
skladnikow maj4tkowych ( czynsz6w dzierzawnychJ - zAft,272t.
W grupie tych zaleglosci najwiQksze sq tzw. stare zaleglo6ci", gdzie Sciqgaln056 jest utfudniona z powodu
I kwidacj dzialalnoaci gospodarczej ub nieuregulowanych praw wlasno6ci..
Na stan zaleglosci w podatkach ioplatach o kalnych m ajq tak2e wpl! ̂ / zobowiEzan ia rn ieszkahc6w z t!.tu{u
Swiadczonych przez gmne uslug (w tym: rozprowadzanie wody - 1.753,722t, przylmowanie Sciek6w-
1.520,7421.

Na koniec tego okresLt stwierdzono w dochodach gminy nadp{aty w kwocie 285,0021 ( w tym: w podatku
od czynnosc cywilnoprawnych -20 0021, w podatku od niefuchomo6ci 156,452t, w podatku rolnym - 102,552i
w podatku lesnym -6,0021)

Na tym zakonczono realizacje budzetu, w tym wydatk6w btezqcych I inwestycyjnych gminy.
Realizacja wszystkich wydatk6w wynos 37,55% wykonania planu r uksztaltowa{a siQ na podobnym
pozomie jak realizacja dochod6w kt6rych wskaznik wynosi 37,78% wykonania planu. Biorqc pod uwage
kwotowe wykonanie planu dochod6w (4.111.943,0121) lwydatk6w ( 3.982.686,622i), lo r,alezy zauwa|ya,
iZ wykazujq znacznie wiQkszE 162nicQ, a to za sprawE biezEcej sp+aty rat zaciqgn etych kredtt6w w kwocie -
402.500,0021. W tym okresie (w celu poprawienia piynnosci f inansowel gminy, jak r6wniez planowanego
regulowania rat zaciqgnieiych kredyt6w) gmina zostala zmuszona do zadqgniecia kfedytu
kr6ikoterminowego w rachunk! biezecym w wysokoscl - 400.000,0021.

Mozna zatem powiedzie6 iz strabsza realizacja dochod6w w l-szym poi br. zapewnila realizacje
wydatk6w biezEcych na poziomie minifttum, ogran czalqc tym samym realizacjg wydatk6w majqtkowych
Dodatkowo wpltv na tak e uksztaitowan;e siQ wydatk6w mialy wydatki biezqce realizowane pzez jednostk
budzetowe gminy (gl6wnie oiiwiatowe), ktore w tym okrese wykazuje wieksze zapotftebowanre na
wynagrodzenie i ich pochodne (od 53,24% w Gimnazjum - do 56,26% w Szkole Podstawowej), wymuszajec
tym samym oszczednosc podczas realizacj zadah ptzez UzEd Grniny - wykon. 28 72%, ( w tym; wydatki
biezqce 45,46%, wydatk majEtkowe 18 94%)

Og6lne wykonanie dochod6w bldzetu gminy jest dobre, chociaz stanowi tytko 37,78% wykonanra planu
( u,ykon. dochodow biezqcych - 53 07%. dochod6w malqtkowych - 0,83%) poniewa2 dochody majqtkowe
(zap anowane w wysokosci 3.186 609 90zt ) stanowiq w roku bieZqlcyrr] ptawie 29,27 % rocznego planu, to
slaba ch fealizacja zaniza og6lny wskaznik wykonania dochod6w budzetu gminy za lsze pol br.
Zakfada si?, i2 rcalizac)a dochod6w (gi6wnie majetkowych) w lFgim p6l. br. bedzie znaczn e lepsza,
pon ewa2 zostanE ztealizowaoe dochody zaplanowane w budzecie gmLny, jako dotacje celowe na
wsp6lfinansowan e zadai nwesiycyjnych z UEQdu Marszatkowskiego iircdki untne tub z Urzedu
Wojew6dzkiego w Kalowicach - Srodki budzetLr paistwa ( poniewaz cze66 zrealizowanych zadai
inwestycyjnych czeka na refundacje koszt6w). Planuje sig takze zfealizowad dochdd ze spzedazy dzialek,
poniewaz gmina jest na etapie wyceny pzez rzeczoznawce i przygotowai do pzetargu.

PodsumowujAc, mozna powiedzied iz ntski wskaznik wykonanja dochod6w w l-szym p6l br. nie
zagtaza tealizac)i wydatkow, poniewaz Srodki w budzecie gminy zostaly uzupelnione poprzez zaciqgniecie
kredyiu w rachunku biezqcym ( co pozwala na rcaltzaqe zada6 nwestycyjnych zgodn e z harmonogramem),
natom€st zachodzE realne przeslanki, i2 dochody w ll - gim pokoczu znaczn e wzrosnE za sprawq dotacji
celowych na zadanta inwestycylne.
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Dzial -852- Poftoc spcieczfta

W Gminnym O6rodku Poniocy Spoiecziet w Stlrczy nE 2]-l i:L -al r,'rowanJ .','.':..t:a 6'loie:ii po

zmianach w kwocie 948.295re0 zi !,! b ,r z c o,nij ci Vy' lj: rrc. ' 3 a:. -ao ,'UO.^tn r::tl. \::. ..zi21 30

czerwca 2Ol2 rokLi \4rya:iki z:mkn?i^; siQ kwo:a i1.19-339,31 t:i .-4.)) 5tr lla\',t .!.1... 1cltacji

339.L82,9221 .'- {5,:a:.: :,:: i)

Rozdzial 352Ol - Pla€6r,\rk; opiekune:o - lryeh{lwa'ftc:e.

1. Plan wydatkdw og6iem: 'J.g4g,OO:zi

2. Wykonanie t ry'daikd!\' oqolem | *,80 ?a

Rozdzial 85204 ̂  i?,cd?iny zasteFc|e

1. Plan wydatkdw ogdlemr 3.a34,00 zi

2. Wykonanie wydatkdw og6len: S,AS zi

Rozdzial85205 ,* 1!l::iM :aiii-d::.: ,1r?ei:ir.jlz!.,lertii3 r !.::rL.r; .:'rr:ilir,ie

1, Plan wyda.k.5v., -.!orei,: ].o{:t,iro il

2. Wykonanie ,/vydai:kcw oE6{e::: 923",i.3 1:

W ramach tego zadania przeprowadzono szkolenie z$p9lu interjvs.v!ri!r.iiegn.

Rozdzial 852L2- g!,{iadczeiria !-sdzinne. 5wiedezerie ? fli!"driszu aiimetitn::lfirsas' oraz

skladki na ubezpieczenia eftrerytalne i rentclve r ubezplea?enb spoleczne+..

l.Plan wydatk6',\ cgctem: 667.e9!.0ft zl

2.Wykonanie \nr./datkc\d ogaien: 332,3.+9,6!i{ .1;5.i i: ' :  p ir r:

w tYm:



a. Plan dot3cji [/cjewoCv S]. z I
b. Dotacja otrzyrra".n

L .  uu loL l r  wy \u r l r : ( o i i .

d. Plan ze sfclkiw trtni

e. Wykonanie

zn:C :3i,1r:C 0C z;

3'i4.500-C0zi

:58.110.02:l {+5.i)o.t i l :.! i

19.531,0121

14.73S,5921 (1.9,: 1 o/: ::ilei :i)

Wydau<i tego rczdzialu realizowane sq ze 6rcdk6w wlasnycir r,Jdze::i gn;ny orz: z ;c:a.ri aeiowej

otrzymanej od wojewodv, krory oze!',zr'c anrire : ldki na J. i:1.?:-:- ,.\ ia-:c:ei :; 'r.,:.. '-nJ-szu

alimentacyjnego, cpia.3i,] ie sk;;de( ia r.reFie:l:r a e:ney:: : : r:.-rr : l :3: Jo/c :aa .. '  i :rs,:!gq.

Struktura poniesionych wydati(L{,! !iei?-r,ici- za

l{azera yiydal{ll

!*i"ao*t" '"rrr""
alimentacyjny

W',datki : ilot:rji
!:jJjewfrllr [ri'

':: '!r:::::' '|
:i!.lt::: i.!

-: ,',I ili-:,:,.

:7:. i '9i,18

skladka em€rltalnoreniowa

Swladczen piele€nac\,j!rv.h

,l

' - 1 . : t . r )

'i.595.44

wyna9ro.z9!_ ia

pochodne od nr/neqroCzen

osoby

i .122 44

zakrp materia{6"! druki '-].2,':! i i l  11

zakup energ: , , :- i7,: l . i i  /  I iL

zakuD Pa:oiailral -3::l: sa:,.!:sL

aplikacylnego dc o5siLjgr pio,-tiamL

awiadczen rodzinny€h i funduszu

alimentacyjnego, oplab po.ncwa

od pzekazluanych 6w;adcei

rodzinnych

. - : : .31 :

podr62e si!2b3\r;; krejori. t l3 . :4

szkolenia pracownik6w r,i J.cc ai-,ii 0l0

osooowe ne zahazaae .t4,cc

a,:.:.:. lz:

2S8,l1.g.OX 3A?.848.53

i::..4!:l



Na wyplatQ awiacc:ef! g!.-rlec:rvcii prz::r,rczcr: i.\^ r e l; '9:a- : i: 1. ,3:onias: na i:,-. at:.: iqi l1'oie

23,161,03 zl. I tak ni:

1. zasilki rodzinne 95.05C,0C21 ( 1,i49 5ujiadcze.i),

2. dodatkido zasi+k6w fodzinnych 55.31-?,60 zf ( 394 6y,'iaccz-"i),

3. swiadczenia opieku"rcze 53.276,002j (357 4wia..ze6.,

4. jednorazowa zaEoficge z hriuiLl licCzenia .zie.l<a l3.a',ai,a:a al i. la ,t: a:czef

5. Swiadczenia z l ir i j l i :zir aiinreit:. i i .egc 5C.3.,1,5,3 zl i 1:5 ai ',;",:,:-: i)

6. skladkq ernefttalno-ren:owa za rldoFr:c nyc'-r fobiir:ja-cy:: sr ;cazenia :,: i:rn:.:,'jne (od

stycznia do czerwc? ?012 za 2 cscbvl ..5t15,4-il ul (12 a\,r:!i.zei:

7. obslugQ SwiaCczef, iodzinnych 2..-a41,5-a a+ ( z .c:acli .i.91:.9., :,'

8 .  obs lug ! , " - - :  t ' .  .1 . ' - \ -  ' . ' -  . :  :  i l €  :L  - .  .  ( j : .

Rozdzial 85213 Sk{adki $a lbee#e{eenie zdro\(dtne cirlaeane :: ,sct y pcLli;ie:-i:.r.: ,,ieklore

Swiadczenia z ponrocy spolecznej, lliekt6re dwiadczeftla rodzieae o.raz 
"a 

oeob.j uc:eslEicllace

w zajeciach w cerstrurlt integradi spofeczfiej.

1. Plan v"rydel:kdw .,idlei" X.6€0,jr0 ?r1

2. Wykonanie lwCaik6w oq6leii Btrl.121i (19,]a.. t:=.,.:

w '.'"'!t' :l

a. Plan dotacji !./ciewodv 6i. z g i it?l :.32:00 z:

b. Dota:i i a:'.=.ita.-, ' . !1!:r,-; l

c. Dota:;? ,,;...1t;z,,si:",: 311:.:2 tl ta- :: :t: : t. l

d, Plan ze Srodk6\,! grni.\, 3:t-,0C z1

e. Wykonanie t.l a,J 1i

W ramach tego zadania oplacono sklaokQ w vwsokosci 814,3211 .a lrb-ozrleczeni3 zd!'Jvi:lne cla 4 os6b

pobierajEcych zasilki stale (22 6\/iadczerial. lest io fieia:e rela"4 :.:n:, n: kti-e l,T:na .:uvriiuje

dotacjQ.

Rozdzial 85214 zasilki i pa'n6c w net1lrz€ orez skNedki nB ubezpieczeiriE er:el1itilfte i

tentowe.

1. Plan ogdier: l?,::Lg.8t"| ?l

2. Wykonanie ?i.ydetk6w cg6fen: 2.436,89 
"l 

(2il 3.i% .ir,r'-j

w tym:

a. Plan dotacji Woje\^/ody 3. z 5 2030 4J18jC zl

b. Dotacja ot!'zymana l.7Cl.lJ z-l



Poniesione r.vd:tki,lciyaza- :iasleo!;:-3:h zasii{-r\,^r:

1. zasilkiv,l ...,kresrv'ir,an f:, ii..^ro.ie -izr,lB ?,i, r\l,pi.:ory:h z.:r:la| i:::itAei oll

wol: . , /cJ, i  i2 : i . .?d.-e.t  . :

2. zasilk6w ceicwich \a kv.'ocie 1.trl- LJ zt . lracttrchz.: ': \-. :si ici.

( 6 5!.riai.zea),

3. zasilkS!! :Seclaicr.a!- aeici..rycir rr {,r' rcie b5l,0l u] vrypi;.(:n,,.i :.. i:t\:i,t

W r ? i . y i - ,  |  :  j , r , l o c j : .  :

Rozdzial 85216 zadlki stafe

1. Plan \,\ydat:(a'r., cEi:er.: 16.q33r.fiiz+

2. Wykonanie ' r,.iatkdr.i ry;a,e:n: 9.0rr3,$t*l (i-:-.-:.' - ',' ,
w tltffll

a, Plan dola:i: ,r Lt',..31\ 3 : i -": r | 7- '(

b. Dota.ja c:=v:,rai: ; ,4:- 11,1 r{

c. Dota.ja !,\.,11': i'ir...!ti : i e :i4: lJ 1 [i1] -:-' :! l:::: )
d. Plan ze 6ioCka!,.i inri. l .-:;,Ct ::

e, Wykonanie 0,lC zl

W rozdziale tym \ /yplacono zasilkr stale dla 4 podooiecznyci,, 'io jest 21 5v,;.C,rzen,: l:.: .l Jiez4ce

zadanie wlas:re, na Kicre gFina otr:vri1L1t? Cota.je.

Rozdzial 852X9 O6rodk; poltlocy sno{€cznej

1. Plan \aydatkd!",/ cg6ien :L:l"g:8,6c iI

c. Dotacj: \irr,korz./s*.3n:

d, Plan ze 6ioik5!.r qr,rnv

e. Wykonanie

l :1.03 zl (5,3i% dai-_

1.50C,C0 zi

2.155,00 zl (28,87 i/b .;ar!).

9?.83ll. lE r1 12j,2! !: :.:::.r2. Wykonanie

w ty!:::

a .  P lan  Co t : (  ,  . r - - J  : :  S .  : :  ,  . '  .  t  ) . 1  , i . ' t  . L

b. Dotacja orrr,,/m?i, a 31.224,'aA 1

c. Dotacja ! rykorzystana

d. Plan ze:irodk6w gminy

e. Wykonanie

37.22ri,14 ! i53,84'.1.' t,?.r t.:,
"'42.745,O4 zt

56.514.08 :l f:E,35oZ ,rlar-.i )



Wydatki w tyrn rJzdziaie dovcza 3lezqcegi uiarnania GCPS, i rcir reailzac;q ri:,::? r .? fo|iisza

tabela.

f".-" 
""dd;tk" w!'datki z

:c{:f,rI
rir'sje.l:r:i, ::u[)

t i'tclatk! l
iuo?etu !j ja; ': '

l:z!l

(-azer-1
( t r )

wynagrcdzenia

od wynagrodzei - 3 csciy

-,:, .+)1, ,Ba

wynagrcdzenie bezosobcvr'e

(umowa zJecenle)

zaKup enetgf, vtocv, gEzli : ;  i . - . :1

2.22 i ,4 :zaKup pozostalycil

u9ugi serwisowej

usiugl

3C

programu inansowo

ksiegowego, uslugl doracczej \ir

zakresie bhp, lslrrgi sa1!';:-.i j;i

do programii Fj:i'i-,;-1; a.ai

pomre9czen

q. loc, l -

zakup materialow biurody'aii .18S.!::

4at.'.7 92r .1 .oplaty za rozr,rcwy i.-ie'oniarae

i INTERNET

krajowe delegacle slu2bowe 2C.i;

40c.i.,t4;i,.'r-1

wydau<i osobowe nie zairczare

nrydlo, rQcuniKi) i p6liaaze br

:,91., , l

3lr:.: i 1.458,5:75olo odpisu na fufdusz

Swiadczeh so.jaln'/cn-

osoDy

Razemi 3l.:.2'iio,l 56.6r.+"G* f 3-$38.ilE

Rozdzial 85295 Pozostaia dziaiarno66

1 .

2.

Plan wydatk6w ogdlem

Wykonani€

w tymr

Plan dotacji Wojewodri 31. z t 2C-t0

22.2$!.00 ?+

1.319.t0 Et (-42.24 ',.. 11a..:,

a.929,At z+a .



b. Dotacja otrzymana

c. Dotacja wykorzystana

d. Plan dotacji wojewody al. z q 2010

e, Dotacja otrymana

f. Dotacja wykozvstana

g. Plan ze 6rodk6w gminy

h, Wykonanie

4.926,00 zl

2.465,50 zl (35,560/c olanul

7.410,0a zl

1.4{tC i:) z'

1.200 C0 zi i50,0C'1c',: l;rrru)

12.872,AA zl

5.713,60 zl (44,394/c planu)

Na wykonanie wydatkdw skladajq sie:

1. do2ywianie dzieci w Szkole Podstawowej, GimnazjLrm iGminnym frzedszkclu w jla.ctv

z Rzqdowego Prograrnu ,,Pomoc Paistwa w zakresie do2) xiania"i

a) z dotacji 2.225,502t (I.042 posilkdw) - 5 2C30

b) ze 5rodk6w wlasnych 3.953,C02i ( Dosilk6w 1.827)

2. zasilk (elo.j: Ta z:\un zlwrolc

a) z dotac'i 24C 1At' : 'v;iadcz-r'-

b) ze 6rodk6w wlasnych 660,0021 (2 a\ /iadczenia)

3. specialistyczny transpoft 2\ ,!no6ci w ramach Europejskiego Proqrar..l,-r Pomocy Z',^/ni6.iowej PEAD

2012r. 1.000,002i

4. obsluga prcgramu PFAD 2012r. 100.6021

5. dodatki do 6wiadczefr pielQgnacyjnych za 1kw.br. 1.200-00 zl ' ! 201t

Z posilk6w ze 6rodk6w wlasnych oraz dotacyjnych korzvstalo 30 dzieci, w tvm z calodzie.ieqc lvy2ywienia
w przedszkolu 9 dzieci- 750 posilk6w, a w szkole podstawowej i qininaTj"m z jednelo aai a ccrqce{o 21
dzieci - 2.119 oosllkcw.

W ramach Europejskiego Program! F.!-nocy ZwJnosciowei ?iA'.., 2':11 rt;rzinali(rnY 'l.j i;'-j ?)',l/rlosci.

Z nieodplatnej pomory Zlryvno6ciowej skozystalv 72 rodziny, to jest i2i 65.jb.

Na koniec I p6lrocza 2012 roku z tltulu u,ryplaconych swiaCczeN z Fiindr,sz! Alrmeitai -';'reEr,: , u :hrzril(ow

zaksiegowano kwate 292.252,34 z+. Z te-qa zadruzenia Cla //ojewody SlEskie-ao o-30:d? k,^ota

194.559,4821, dla gmin dluznikdw 32.099,32 zl natorniast c a Gnriny Sra'cza kwota 65.393.54 21. V/'obec

wszystkich dlu2nikdw alimentacyjnych toczy sie posteoowanie egzekucyire, na mocv Ktireqo kolnornicy

sqdowi i poborry skarbowi zobowiEzani sq do 6ciagania zadlu2enia i przekaz\4/vania icn .; rasze kcnto.

Za okres od 1 stycznia do 30,C6,2012r, organv egzekucyjne Drzek3zaly na nasze konts 4.t22,52 .l|, w

tym dla wojewody 3.163,68 zl, dla qmin dlu2nik6w 538.42 zl i i ia gn'ir!, Sr:aicza t.274,a.. ' ,.

Wydatki w Gminnym O6rodku Pomocy Spo.lecznej w Sr'afcz)/ w pr:rv.'szvt, li,lt-ol:u reilt;z.rJJin: s. :gcdnie

z planem.



Informacja z wykonania planu wydatk6n budzetowych jednostki budzetowej Gminnego
Przedszkola w Starczy za pierwsze pdlrocze 2012 roku.

Na dzieir 30 czerwca 2012 roku plan u'ydatk6w Gminnego Przedszkola w Srarczy
wl'ni6s1 583.421,00 zl, kt6re zlealizowano w krvocie 320.896,73 zl
co stanorvi 55,00 % planu. Zar6wno planjak iwldatki dotyczq dzialu 801 Os\\'rala I
wychowanie Udzial zaplanowanych *ydatk6\\'rv poszczeg6lnlch rozdzialach przedstawia

Wysoki procent wykonania planowanych Srodk6w r-r, rozdziale 8010'1 spo\&odowant
zosral \&)platE jednorMo\.vego dodatku uzupehriaj4cego nauczycieli idodatko*ego
wlnagrodzenia rocznego dla \\ szystkich pracor.vnik6w oraz w)'platE nagrody jubileuszowej
pracownikowi. a tak2e dokonaniem odpisu na zakladowy fundusz Swiadczei socjalnych.

Wydatki budzetu Gmimego Przedszkola w Starczy na dzien 30 czerwca 2012 r
przedstawia.j4 siE nastqpujqco:
Dzial 801 Oswinta i wychowanie (plan 583.,121,00 zl, wykonanie 320.896,73 zl t j.55,007o).

obslugi '120,00 z l .  ekwiwalent  za,rdz ie2 i21,00 z l ,  zakup
cznikow i  herbatv- l . I31.39 zl

wlnagrodzenia osobowe pracownikow oprocz
wynagrodzen wlplacon) zostai.jedno.azo\yy dodatek
uzupelniajacy na'rczlciel iu kwocie 1i .816,79 zl  oraz

ubi leu,zo$a(l5Lat)-b.850,52 zl

kwitariusze ' 57,38 zl
sr.  czystosci  -1.100,57 zi

Zakup enefgii s t)-m:

Zakup materialos j wyposazenia
Wydatki w t)-m pa.agrafie przedstaqiaja sie nastepul4col
materiary do reinonlu
- malowanie Scian -2.716.13 zI
- wlmiana paneli 515,63 zl
prenumeraiy Blizej Przedszkola i Managemenl- 641,24 zl

3 .15  2 t5 ,00 l t ,1 876.86

5  0 6 i . 5 5

u taco
Rozdz TreSc Plan Wvkonanie "^

80101 Przedszkole 580.q21,00 j  I  q .q26 .71  j j , 07

80r11 Dowozv uczniow do szkoly < / ]nnn  ooo  n00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie 1.000,00
nauczycieli

220,00 22.00

80r95 Pozostala dzialalnosi L000,00 750,00 75,00
Ogrllem 583.,121.00 320.896.73 55,00

Rozdz I TreSd Plan Wykonanie
80r 04 Przedszkole 580.921,00 3 1 9 . 7l

i0t0 Wydatki osobo've nie zaliczone do wlnagrodzen - tj. 22.332,00
dodatki  mieszkaniowe iwieJskie nauczyciel i  9.168,60 zl
ekwiwalent za pranie odziezy roboczej pracownikow

1 0 . 7 4 1 . 9 9

Dodatkowe wvnaefodzenia roczne 2i 880,00 25.879.14
Skladki na ubezp €czenia spoleczne w tym skladki od 55.920.00 l l  6 '11.61
j. d. u nauczycieli i dodatkowego w1n. rocznego w
k$ocie -6.001.1921

4. :0 qk ldd\  n l  rno |  /  p-a l )  -  s  t rm ro,  od r  d u 8 q30,00

naucz,vcieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie -

4)20 Zakup Sfodkow 7t*nosci (rodkl pochodzq z oplat
,  wnoszonych pfzez rodzic6w na wJ_2r '$ enre

a elekrr) .zna i  805,86 zl



gaz 15.184.49 zl
woda 359,53 z1

4280 Zakup uslug zdrowotnych -
Drzewidvwana realizacia w drusim Ddhoczu br.

450,00 0,00

4100 Zakup ustug pozostalych \! lym
wyw6z odpado$ komunalnych 22'1.10 zl
kanalizacja 390.20 zi
przegl4d ksefo 76,88 z1
koszty wysllki 49,19 zl
wykon. insr. bezp. p.poz. 1.000,00 zl
p.zegl4d przewodow komin. - 240.00 z
przeglEd inn. gazo$ej 123 00 zi
odnowienie certrilkatu umozliwiaJ4cego skladanie
bezpiecznego podpisu 138,99 zl
usluea edukacvina w zakesie doradziwa bho - 600.00 z1

1.500.00

4t50 Zal lp uJur do eDu do . iec nrerne 800.00 r8 - . t t
4310 Optaty z tytulu zakupu uslug te leko m u n ikacy.jnych

telefonii stacionarrei
1.500,00 396.57

4 4 1 0 Podroze sluzbo\\ e f,raio\re 200.00 0.00
.t410 Rozre oplaty skiadki - dot),cz) oplar\ za dozor

ornika wodneso i  c isnienioweso
500.00 395,00

1140 Odpis na zakladolvr fundusz Swiadczei socjalnych
dokonano 75% od! su

19.494.00 1.1.62 t .00

.1700 Szkolenia pracos n ikow niebed4c) ch czlonkam i korpu su
sluzby cywilnej
trzewidvwana realizacia w drusinr Dotroczu bf.

t .200,00 0.00

8 0 1 l 3 Dowozenie ucznidw do szkolv 500.00 0,00
1 t 0 0 Zakup uslug pozostal,ch

Drzewidvwana realizacia w drusim Dohoczu br
500.00 0.00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie naucz!cieli 1.000,00 ?20.00
4i00 SzkoLenia pracown k6w nieb€d4clch czlonkami korpusu

sluZbv cvwi lnel  kurs doskonaLenia zasodowesu
1.000.00 220.00

80r95 Pozostata dzialalnoSt I .000,00 750,00
Odpis na zakiador! fundusz (wiadczen soc.jalnych
dokonano 75% odDisu dia nauczvciel i  eme.r ' to$

t.000.00 -i0.00

!vd.i,q \cminr

,p,r}$JryJ



Infornacja z *ykonania planu lrydatk6w budzetowych jednostki budZetowej Szkoly
Podstawowej im. J6zefa Lompy w Starczy za pierwsze p6lrocze 2012 roku.

Na dzieri 30 czerwca 2012 roku pian wydatk6w Szkoly podstawowej im. J6zefu
Lompy w Starczy wloi6sl 1.526.600,00 zl, lrr6ry zrealizowano w kwocie g5'g,g56.45 zl
co stanowi 56,26010 planu w tym dziai 801 Oswiata i wychowaaie i plaat.+03 J9g,00 zl,
wykonanie 78 8.63 6,5 6 zl), dzial 8 54 Edukacyjna opieka wychowaw cza ( planl23 .202,00 zl,
wykonanie 70.219,8921) Z og6lnej kwoty zaplanowanych w.vda&6w przypada na nasrqpu;4ce
rozdzlab:

Rozdz Treric Plan Wykonanie .^
80101 Szkola Podstawowa 1.320.398.00 731.622.20
80113 Dowozy uczniow do szkoly 27.000.00 16.3',73.27 60.64
du l46 Doksztalcanie i doskonalenie

nauczycieli
1.000,00 250,00 25.00

80195 Pozostala dzialalnosi 55.000.00 40.391.09 '73,44
85401 Swietlice szkolne 123.202,00 '10.2r9,89 57.00

O96lem 1.408.796,00 781.514,79 55.69

Wysoki procent wykonania planowanych irodk6w w rozdziale g0101 i g5401
spowodowany zostal wlplat4 100o/o jednorazowego dodatku uzupelniaj4cego nauczyciel i
doda&owego qrpagrodzenia rccznego dla wszy-stkich pracownik6w oraz dokonanie odpisu
na zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych.
W dziale 80195 na raysoki procent wykonania lrydatk6w $d),nely wysokie koszry
utrz]'rnania sali sportowej (energia elektryczna i gaz).

Wydatki budzetu Szkoly Podstarr'orvej im_ J6zefa Lompy w Starczy na dzien
30 czerwca 2012 t przedstawiaj q sig nasrgr u.]4co I
Dzial801 Oswiata i $Tchowarie ( plan 1.403.398,00 zl, wykonanie 788.636,56 zt tj.
s6,r9% ).

Rozdz $ TreSd Plan Wvkonanie
8010r Szkola Podstawora 1.320.398

3024 Wydatki osobowe de zaliczone do D],nag.odzen -
tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.
ekwiwalent za p.anie odziezy roboczej
prdco$likow obslugi oraz drodki bhp dla
rrszystkich pracownik6w

60.000,00 32.628,26

4010 w).nagod/en a osobo$e praco*.io' - op,6cr
}]nagrodzen 

"fptacony 
zosrat j€dnorazo$]

dodatek uzupelniaj4cy nauc4cieli w kwocie
46.388,37 zl

893.000,00 452.982.75

4040 Dodatkowe w),nagrod2enia rocae 6 q . 7 1 t , 0 0 69.',7 t0.52
4 1 1 0 Skladki na ubezpieczenia spolecae - w t_\,ln

.klddkiodj.  d.  u nauc4Liel i  i  dooarkowepo w),n.
rocalego w kwogie 17.530,94 zl

r5s.000,00 8 8 . 7 1 6 , 1 7 1

4t2A Skladki na tundusz pracy -.w Om skladki odj. d. u
nauczycieli i dodatkowego wln. roc?oego w
k\Nocte 2.731,81 zI

24.900,00 t2492,t3



4t70 wlnagodzenra bezosobowe - zostala zjwarra
umolva zlecenie z rehabilitanrem na
przeprowadzanie 2 godzin rygodnjowo zaj€a z
ozr€cKrem posradajqc)m orzeczenie o
nrep€hospmwnosci w stopniu zr|acznvm.

5.500,00 2.880,00

42t0 a].up marerialos i 
"lposazEni-Wykonane r, t)rn g Srodki przezraczono na zakup:

*}posaze a-5.557.t0 zl
Prenumerary -217,40 z]
mat. bixrow€ 1.277,39 zl
Swiadectwa- 643,4721
opa! - 13 .60A,22 ^
mat. do remontu - 634,85 21
&. czystosci - 765,15 zl

28.000,00

4240 Zatup pomocy naut<owyctr 3yaatcrl czny ctr i 2.489,04 c51,60

4260 zaL:upenergii-wryrn: 
-

etr€rgia elektycala - 3.720,5I zt
gaz- 1.394,6421
woda 291,00 zt

21.000,00 5 . 4 0 6 , 1 5

4284 Zatup ustug zarowomrch r.000.00 0.004300 Zakrp Lslue po,,osratych -;rynr -

$f,w6z odpadow komunatnych t86,81 z]
kanalizacja - s15,72 A
ushrgi w zakr€sie BHp-600,00 zl
aktualizacje progr. ,,Place ODtivim',_ 476.71 zi
przeglqd instalacji p poz i jqt,gg ,]
u rkowan:e proF.. . .Sh iaded$a Sp- -  54a.00/ l
ustugaserurJowa $ oracowni j t /yk _ JaO 00 / l
odnowrenre certvfrkanr k\2titiv nt a o1 -)

4.000,00 3 . 1 1 7 , 2 2

4350 zdup usrug oosr9pu clo srecl intemer dotyczv
przyiEcza cto pracowri intemetowei

2.000,00 1.480,92

Op}arl z rrntu zat-uou ustug reG6mun iracl irr"ctr
releronLt sractonarneJ

Li00,00 530,30

4 4 1 0 roooze s zbore ktalo*e 500,00 2  t . 6 04440 Odpis na zakladowy frrnausz i,adc,;; *i,r.* 50.598.00 J7.049,004700 o^u'cxrd pr aruw!(ow nteoSo4cycll czionkami
korpusu shEby clnvilnei

1.200.00 0,00

80113 Dowolenie uczn idr l  do sz]{oly 27.000.00
4300 Zakup uslug pozoslabch 2? 000,00 t6.313 2780r46 Dokztr lcanie i  doskonateDie nauczyciet i I .000.00 250.004700 Szkolenia pracownik6w nGbea4cych czionkamt

korpusu sluzby cl1\rilne j
1.000,00 250,00

80195 Pozostala dziatalnoj{ 
-l

Wydatki$ ryrn rozd' iate, g 42 t0- 4al0 rdof.c, ,4 I
rqdalk6w poniesjonlch na sa.9 5ponowa or^ Sp
I StarcA.aS44,t0dorrcO nauc,r,c ie t i  emery6 * l

55.000!00 40.391,09

42 r0 500.00 0,004260
w 1)/m:
energia elekrryczra -1 L 893,69 zt
gaz (ogrzewanie sali ) - lg.9?6,93 zi
woda - 81,53 zi

42.000,00 30.952,15

4300 Zakup uslug pozostalych: 
-

- uslugj iapicerskie -2.600,00 zl
- kanalizacja 88,44 zl

3.218,00 2.688.44

4430 Rdar€ opla[ I skiadki- do'o' teihn,cii r.282,00
4440 OOpi' na zat<hao"ry frrnaUsz iwiaoczen-oclatnyct

!49ryrow
8.000,00 6.000,00



Dzial854 Edukacyjna opieka sTchowawcza ( plan 123.202,00 zl, wykonanie 70.219,89 zl
tj 57,00 7" planu ).

W planie bud2etorl],rn ujQto przychodyjednostki na 2012 rok ( gromadzone na
wyodrQbnion)'rn rachunku bankowym) w wysoko3ci 5aqgqlqgz!, do dnia 30 czerwca 2012 r
wykonano na kwotQ 3![64!0!! co stanowi 55.56 o% planu.

Dzial 801 Oiwiata i wychowanie ( plan 57.000,00 zl, wykonanie 31,667,50 zl).
Z og6lnej kwoty zaplanowanych pEychod6w przlTada na nastQpuja!e rczdzialy:

Przychody pochodz4z oplat rodzic6w na wyZ)rvienie dzieci w stol6wce szkolnej - rozdzial
80101 i 80110 i oplat za kozystanie z sali sportowej po zajEciach szkolnych rozdzial80195
Wykonanie wydatk6\a' na dzief 30 czerwca 2012 r przedstawia poni2sza tabelal

Rozdz $ Treid Plan Wykonanie
8540r Swietlice szkolne 123.202,00 70.219.89

3020 Wydatki osobowe ni€ zaliczone do wlnagodz€n -
tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli,
eh{iwalent za pranie odziezy robocz€j
pmcownrl(6w obslugi oraz Srodki bhp dla
wszystkich pracownikow.

5.100.00 2.932,18

4010 Wynagodzenia osobowe pracownik6w - oprocz
$]nagrodzen wlTlacony zosrai j ednorzz owy
dodatek uzupetniajqcy nauczycieli w k-wocie
3.519,5221

87.000,00 4',t.753,6',7

4040 Dodatkowe $anaqrodzenia roczne 6 268,00 6.267,32
4110 Skladki na ubezpieczenia spoteca€ - !,! qm skladki

odj. d. u nauczycieli i dodatkowego wyr rocaego
w kwocie 1.477,82 z1

14.800,00 8 .711 .48

4120 Skladki m findusz pracy - w tl]n skladki odj. d. u
nauczycieli i dodatkowego \iyn. rocznego w
l-wocie 166,82 21

2.400.00

4 2 1 0 Zakup marerialow I ualosazenra 2.566.00 0.00
4440 Odpis na zakladow findusz Swiadczen socialnvch 5.068.00 3 . 8 0 1 . 0 0

Rozdz Tre3c Plan
Drzychoddw

Wykonanie
ptzychod6w

./o

80101 Szkola Podstawowa 25.000.00 t7.711.50 71,09
80110 Gimnazjum 10.000.00 6.161,00 61,61
80195 Pozostala dzialalnoSi 22.000.00 7.735,00 3 5 .16

Ogrilem s7.000.00 31.667,50

Rozdz s TreSt Plan
wvdatk6w

Wykonanie
rvydatk6w

80101 Szkola Podstawowa 25.000,00 11.164.76
4220 Srodkizywnosci 25.000.00 1 7 . 1 6 5 . 7 6

80110 Gimnazium 10.000.00 5.850.98
4220 Srodki 2rywnodci t0 000,00 5.850.98

80195 Pozostala dzialalnoSa 22.000.00 5.406,78
4210 Zakup materialow i w)posazenja 1.000,00 0,00



4260 Zakup energii wykonanie gydatk6w w !m
paragrafi e doryczy zakupu:
-gazu w celach grz€wczych w sali sportowej
2.225,8O zl
- energia eiektycana 641,98 zl

17.400,00 2.867,78

4300 Zakup ustug pozosralych 600-00 0.00
4430 R6a1e oplary i skla&i wykonane w tlm

paragrafie Srodki przeznaczono na oplaceni€
ubezpieczenia sali sponowei

1.000,00 2.539,00

0g6lem 57.000.00 24.423.52

Na rachunku bankowrn dochod6w pozostala kwota 3.243,98 zl.



Informacja z wykonania planu wydatk6w budietowych jednostki budZetowej
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starcz.v za pierwsze p6lrocze 2012 roku,

r'va dzieir 30 czerwca 2012 roku plan \,'vdatk6w Gimnazjum im.A.Mickiew icza u
Starczy wyni6sl 881.978,00 zl. ktore zrealizorlano w kwocie ,169.579,92 zl
co stano\\ ' i  53,24% planu * tym dzial 801 Odwiata i wychowanie ( plan 854.531.00 zl.
wykonanie 455.836,05 zi), dzial 854 Edukacyjna opieka wlchowawcza (plan27 .147,0A zI,
wJkonanie 13.'143,8'/ zl) Udziai zaplanowanych *ydatkow $ poszczeg6lnych rozdzialach

dsta$ia sie nastepui

30 czerrrca 2012 r przedsta\\,iajq siQ nastgpujqco:

Wysokiprccent wykonania planolan-vch Srodk6$ w rozdziale 80110 i 85,101
spowodowdny zostal \ryplatqjednorazowego dodatku uzupelniaj4cego dla nauczycieli i
dodatko$ego wynagrodzenia rocznego dla wszystkich pncoi'nikow oraz dokonaniem odpisu
na zakladowy fundusz S\\,iadczeil socjaln),ch. W rozdziale 80113 w planie wldalko$ oprocz
Srodk6w do comiesiqcznego zakupu bilet6w. Lrwzglgdniono rownie2 koszty zu'iQzane z
dowozem ucznia niepehrosprawnego do szkoly specjalne.j.
W rozdziale 80195 wydatki dotyczqodpisu dla nauczycieli emeryt6n-

W)datki budzetu Gimnazjun im. A. N{ickie\ricza w Starczy na dzien

Dzi{l 801 Oswiata i wvch

rzeosra$14

Rozdz Treic Plan Wvkonanie v"
80110 GimnMjum 825.531.00 ,140.484.96 51. i6
80111 Dorloz\ uczni6\\ do szkotv 21.000,00 9.491.09 45,20
80146 Doksztalcanie i doskonalenie

nauczvcieli
1.000,00 6r0.00 61.00

80195 Pozostala dzialalnoSi 7.000,00 5.250.00 75.00
85401 S*ietlice szkolne 27 .447 ,00 13 .'.7 43 -8'l 50.07

Osdlem 881.978.00, 169.519.92 53,24

tata l  n t chorr anie (Dlan E5-l.5Jl.Utl /1. $ \ konrnie 455.E36.u5 zl t i .53.3.170
Rozdz TreSd PIan Wvkonanie
80r  l 0 C ' m n a z i u m 825.531.00 140.{81

:020 Wydatki osobo\e nie zaiiczone do synagrodzen - tj.
rdodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczlcieli

16.389,5:l zi, ekwiwalent za pranie odziez), roboczej
pracownikolr obstugi 70.32, ek{i!valent za odziez -

804,00 zi oraz zakup dla pracownlko\v mldla,
rgcznikow i  herbaN -2.163.5021

42.085.00 24.027.i6

40 r0 Wynagrodzenia osobowe pracowniko!v op16cz
wynagrodzen wlplacony zostal jedrorazowy dodatek
uzupelniaJac)- nauczlcieli w kwocie 27.776,80 zl oraz
zasilek na zasosDodarowanie 1.996.44 z1

555.841,00 tt  |  914.25

4040 Dodatkowe wvnasrodzenia roczne i 9 .71 r .00 i9 , .30 .7 r
11  l 0 Skladki na ubezpieczenia spoleczne ii rym skladki od

J. d. u nauczycieli i dodatkowego !v)n .ocznego w
kwocie 10.988.2i  z l

96.032,00 54.538.51

4 1 2 0 Skladki na fundusz pracy - w 1)m skladki odj. d. u 15.400,00
nauczycieli i dodatkowego wln. rocznego w kwocre
1.606.81 z]

i .6?8.16

4r0 Wynagrodzenia bezosobowe zawarlo umowQ
zlecenie z naucz),cielem na prepfowadzenie zajea

8 r6.00 680.00

4 2 1 0 Zakup materialow i lvlposazenia
Wydatki w tym paragrafie przedsta\aiaj4 sie

dzieDniki Swiadectwa 507.38 zl
mat. biurowe 501.45 z1
opal -  8.840.I  I  z l

l9_ 184,00 t 5  7 2 1  9 '



zeslaw komputerowy - 3.428,00 zl
sr.  czystosci-  841.71 zl
papier 507.85 zl
przegl4d ksero - 369.00 zl
iablice terenu szkoly 356.70 zl
program antywirusowy - 367.7? zl

4210 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi4zek'
przewidywana realizacia w drusim ookoczu br.

4.000.00 0

4260 Zakup energi i -  w I) ,m
energia elek4czna 1.706,84 zl
gaz - 639,82 zl
woda 133.50 z1

t2.000,00 I 4 8 0 , 1 6

4280 Zakup ustug zdrowotnych -
Drzewidvwana realizacia w drusim o6hoczu br.

1.000,00

,1i00 Zakup uslug pozostalych w tyn
przeglEd ksefo 98,10 zl
wyw6z odpadow komunalnych 85.?2 zl
kanal lzacja 11.1,8i  z i
utyl izacla odczynnikow chemicznlch 149.92 zi
aktual izacje p.ogr.  . .Place Optiv im '218,69 zl
znaczki 49.60 zl
odroq en.e ce" rkrr  rmo,,L+i"td.e=o \ lad"n e
bezpiecznego podpisu -  138.99 z1
usluga serwisowa w pracowni intemetowej 390.00 z]
usluga edukaclina w zakresie dofadawa bhp {00,00 z}
Drzeslad instalaci iD.Do2. I  l1_02 zl

1.000,00 2  1 8 7 , 1 7

4 3 i 0 Zakup uslug dosrapu do sieci internc( dotvczv
oolaczei do Dra.owni interneto$el

2.000,00 1431 .55

.13 t0 Oplaty z tltudL zakupu uslug telekonunikacyjnych
telefoni istacionaffei

t .000,00 t 4 l . t 9

4 1 t 0 Podr6ze stuzbowe krajowe koszt delegacji
szkolenie nt .  nrodemizacia SIO

500.00 2 1 . 6 0

44,10 O d p i '  i .  z " \ l . d o q \  f L n d r  , , . $ r . d . , , e r  . o . J . l n ) . h
dokonano 75% odpisu

1 1 . 7 4 0 , 0 0 2i.805.00

,1700 Szkolenia pracowiikow niebEdqcych czlonkamr
korpusu stuzb), c)-wilne.j - oplata za uslugq edukacylnq
w zakfesie doradzrwa bhD.

1.200,00 \)

8 0 l r l Dowozenie ucznio\ r  do rzkolv 21.000.00 9.191.09
1i00 2r .000 .00Zakup uslug pozoslabch zakup bi €torv miesiqcznych

dla ucznio$ spelrllaj4cych kr_vteriun dowozu - 3274.20
,?l  ora,,  $d-ro..  'n o dopld\ do bi leroq q (qocie
3.259,65 zlJak fowniez za dow6z ucznia
niepehosprawnego do szkoly specialnej 2.957,2,1 zl

I 49 r , 09

80146 I.000.00Dokszta lcrn ie i  doskonalenie naucz\c ie1i 6 1 0 . 0 0
t700 Szkolenia pracolvnlk6w niebadqc\ch czlonkami

korpusu sluzbr- cy!vilnej srodki pfzeznaczono na
szkolenie kadr_"- pedagogicznej nt specialne pot.zeby
edukacljne oraz z zakresu I Domoc!

r 000 00 6 0.00

80195 Pozostala dzialalnoSa 7.000.00 5.250.00
4440 Odpis na zakladow)' fundusz Swiadczen socjalnych -

dokonano 75% odFlsu dla naucz!cjel j  emewlow
7.000.00 -i .250.00

Dzial 85,1 Edukacyj na opieka wychowaw.z (. plar.27.447,0I zl,lakonanie 13.743,87 zl
ri s0,0 l /o Dlanu ).
Rozdz i TreSd Plan Wvkonanie
85401 Swietlice szkolne 27.417.00 t3.743,87

3020 Wydatkiosobowe nie zaliczone do wr-nagrodzen -
Srodki Drzeznaczono na wvDlate dodatkow wieiskich

1.464,00 621.02

,1010 W)nagrodzenia osobowe p.acownikos , oprdcz
wynagrodzef !v) placon) zostai jednorazorr- dodatek
uzuDelniaiacv nauczvciel i  w kwocie I  108.50 zl

17.966.00 9.094.6 |



Dodatkowe

Skladki na fundusz pfac) u,tym skladkiodj.  d
nauczycieli i dodalkowcs" -r;. ,""r".g" '" i*;;"
56.88 zl
Zakup maierialow i wyposazenia planowana
fealizacja nas'{l $ drugim p6}roc/u
odpis na zaklado$) fundusz (wiadc?en socja ln lch -
dokorano 750,0 0dpisu

Skladkina ubezpieczcnia spoleczne - { l}m sk}adki
odj.  d.  u nauc/)ciel i  i  dodatko$cgo \r \n rocznego $
klvocie 37,1,8-\ zl

2.200,00 0



INFORMACJA
o k6ztaftowaniu siQ Wieloletniej Prognozy Finansowej za I - sze po+rocze 20121

Na posiedzeniu Rady Gminy dn.28.122011 radni uchwalq Nt 71lxll11 zatwte.dzili do realizacji
Wieloletniq Prognoze Finansowe na iata 2012-201 5.
Planowane wielkosci budzeiowe na @k 2A12 zawietaly: dochody (9.170.000,00.-2l) i wydatki og6lem
(8 610 000,002{) ofaz dochody i wydatki majqtkowe, a takze inne dane, niezbedne od usta enia wyniku.
fnansowego gminy w tym: pzychody rozchody, a tak2e prognozowana kwote dlugu na ka2dy rok
budzetowy Do WPF w formie zalacznika opracowano ,,Wykaz pzedsiewzigC wieloletnich" Niemniej
jednak dane te w wyniku zmian wprowadzonych zatz4dzen)ani W6jta Gminy l!b uchwalami Rady Gminy
ulegly zmian e

Jak ksztaltowaty siQ zmrany w dochodach i wydatkach ( w tym: dochodach i wydatkach
natalkowvch ) w okresie pielvszeqo 06l. b. tawiono w tabe ach oon

DOCHODY
Dochody
ogolem Oochody Dochody

Uchwala Rady Gminy nr ..lub
z.zqd2enie wijra Gminy srarcza nr

Bud2et 9.170.000,007 .532.342,O0't .637.618,00230_000,00 1.rr07.618,00
u. R. Gm Nl 77 tln120 t2. 31.01.2012 43 020,00 43 020,00
za2,  w6 j1a  Gm Nr  5 /12 .31 .01 .2012 800.00 800.00
zan w6 a Gm. Nr 17112.15.03.20r2 400.00 400.00
zaz w6jta Gm Nr 23l12.30.03.2012 20.00 20,00
Zaa. W6jla 6m. Nt 26112-17 ,04.2012 7.845.13 7.445.13
u. R. Gm. x|30/X /2012-09.05.2012 1 666 815.00 1 1 4  1 8 3 , 0 0 1.5s2.632 00 247 364 0A
Zaz. W6ita Gm. Nr29/12r0.0s.2012 3.244.O4 3 244.OO
zaE. W6jta Gm. N.30/12-23.05.2012 1.847.00 1.847.00
zaz. wiita Gm. N.33/12-29.06.2012 1.643.00 1.643.00
u. R. Gm. Nr30/Xl/2012-26.06.2012 10 500 00 -6.859.90 -3 640.10 887 90 .4 528 00

280.000,00 280.000,00
10.885.134.137 .698.524,233.186_509,90230.887,90 1.155.722,00

Jak uksztaltowal s e plan wydatkow (w tyrn:wydatk6w majEtkowych )wokresie pierwszego pol. b r
pzedstawiono w tabeli ponizej

Tobelo Nr 2
Wyszczeg6lnienie

WYDATKI

Uchwala Rady Gminy nr ..lub
Zauedueni€ W6ita Gminy

Budter -l 2l xll 20 1 1 -24.1 2.20 1 1 t. 8.6,t0.000,00 6.207,150,00 1,997.737,00

560.000.00 560,000,00
43 020 00 3 020 00 40 000.00

z !8 .  w6 j r .  Gm.  N r5 / r31012d , 800 00 800 00
400 00 400.00
20 00 20 00

T 44513 7 845 13 4 1 8 0  0 0
1 946 815.00 200 398 23 t08 780 00

3 244 0A 'I 244 00 2 21904
1 847 00 1 847 00

zaz. w. Gm. Nr31/12{3 06.2012 3 000 00

Zaz. W Gm. Nr33/12 15.06.2012 -270 00

ZaE. W Gm. Nr33/12.29.06.2012 I 643 00 1 643 00 343.00
u. R. G. N130/X[/2012,26.06.2012 10 500 00 -27 992 00 -7 000 00

10.605.134,13 5.393,375,36
560 000.00 560 000 00

11.165.13 .4 ,13 5.953.3?5,36



W wynrku zmian wprowadzonych ZazEdzeniami W6jta Gminy zwiQkszono budzet gminy ( w tym
dochody w WPF na 2012 fok o kwotQ 15.799,13 zl, gl6wnie za sprawa otrzymanych dotacj i  celowych na
zadania zecone i wlasne gminy z zakresu pomocy spolecznej, administracli |zEdowej, pomocy
rnaterlalnej dla uczni6w oraz zwrotu czesci podatku akcyzowego zawartego w cenie olej! napedowego
wykofzystanego do produkcj rolnel Zmianamr wprowadzonymi uchwalami rady zwiekszono budzet
glownie o kwote - 1 699 335.0021,
w tym:
- dochody biezace o kwote - 150343,1021r (gl6wneztytului dotacj i  celowych na realizacje projekt6w;
'Rdwnamy do nallepszych'- 61851,3221 zorganizowanie festynu gminnego z okazji  2o-lecia gminy -
24 999,0021) oraz dochody wlasne (np. subwencla na zadanra oswiatowe - 81.227,00 zl a takze z tytulu
oplat za dostarczanie wody dla mieszkahc6w , odpfowadzanie Sciek6w, podatk6w i oplat lokalnych)
-dochody majqtkowe 0 kwote 1.548991,90-zl (w tym; z uwagi na wprowadzenie nowego zadania
inwestycylnego pn ,,PEebudowa drogj gminnej Lysiec- Wlasna"- 1800.000,0021, przy jednoczesnym
zmnrelszeniu dochodow na zadaria )uZ realizowane, gdzie w wyniku przeprowadzonych pa2etarg6w
ulegiy zmniejszeniu kwoty dotacj i  celowych o 251.008,1021 )
Dokonano takze zwiekszenia panu dochod6w majEtkowych ze sptzedaZy sktadn k6w majAtkowych o
kwote 887,9021( za zlomowan e slarych piec6w bedEcych w posiadaniu Szkoly Podst. w Starczy)

W wyniku zmian wprowadzonych uchwalami Rady Gm ny dokonano takze korekly niekt6rych
dochodow biezqcych (zmn elszen a), glownie z tytulu; udzialow w podatku dochodowyrn od os6b
fizycznych w kwocE - 82 261 00, a takze innych dochod6w z tytulu podatkdw i oplat lokalnych, gdzie
realizacja lest bardzo slaba.
W minionym okTesie Zazedzen arni Wojta Gminy zwiekszono plan dochodow i wydatk6w o kwotQ
15799,13 21 (w tym, wydatki z zakresu zadah wlasnych izeconych gminie z zakresu: pornocy
spolecznej, administracji eqdowej, pomocy materalnej dla uczni6w oraz zwrotu czeiici podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystanego do produkcji rolnej) Dokonano takze
zmniejszenia planu na 'wynagrodzenia i skladki od nich naliczane" o kwote 966,0021 oraz planu odsetek
od zaciqgnietych kredytow o kwotQ - 4.000,0021\ r,a eecz nnych wydatkow biezqcych)

Natom asl uchwalami Rady Gminy zw ekszono plan wydatk6w o kwote - 1.979 335,0021t w tym:
'wydatki biezace o kwote - 175 426,2321: w tym na:

- 'wynagfodzenia iskladkiod nich naliczane - 101.780,0021(glowniez pzeznaczeniem na
wyplatg doptal jednorazowych dla nauczyc eli),

odsetki od zaciqgnieiych kredyt6w o kwote - 14 393,0021 (z rwasi na wprcwadzenie do budzetu
kredytu w v,ysoko9ci - 2AO.OOO,OAZ!)

- pozostale wydatki biezqce -59 253,2321 ( wVm na €alizacje projeklawze srcdkitw un,lnych-Rawnamy do
nat epszych' i zo€anzowanie feslynu gminnegoz okazji 20-leca gminy)

* wydatki majEtkowe o kwote - 1 .803 908,7721 ( +21A3.1O7 ,0021 /- 379.198 23zl) w tym;
z uwagi na wprcwadzenie noweso zadania inweslycyjnego pn ,,PEebudowa drogi gminnejlysiec- Wlasna"
2 065.607,0021 oraz na uzbrojen e te€nu inwestycyjneso w LySc! ,36 500 00zl

- z uwagi na zwi?kszenie dotacji celowej dLa OSP Lysiec na zakup samochodu bojowego- 40.O0O,O0zl
- w wyniku zwiQkszenia obszaru zagospodarowania pod budowe paftinqu (kolo budynku Osrodka Zdrowia w

Starczy) o kwotg- 18 000 00zl
- zakup nietuchomosci rolnej (dzialk zaj€tej pod drogA gminnEw m. Klepaczka) - 20.000 00zl
- pozostale wydalkl (np ; dolacla dla Slarostwa Powatowego na wspolne przeprowadzenie rozbudowy

Systemu wywoiywania syfen 3 000,0021)
Dokonano takze korekty planu wydatkow majEtkowych w wyn ku zmniejszenia koszt6w planowanych

zadan inwestycyjnych po pGeprowadzeniu pzetarg6w (np.; dla nwestycji: Termomodernizacja budynku
szkoly podstawowej i gimnazlum w Siarczy ) o kwotq - 379.198 2321,

Zmiany w wydatkach majEtkowych, ktore poLegaly na wprowadzenlu nowych zadafl nwestycyjnych
( np. ,,Przebudowa drog gminnejLysiec Wlasna" ) zwiQkszyly nie tylko budzet po stfonie dochoddw i

wydatkow ale takze wymusily nne zm€ny. kt6re ( z uwagi na ograniczone dochody) spowodowaly
wprowadzenie do budzetu gminy przychod6w w kwocie 280.000,0021,11. kredytu komercyjnego -
diugoterminowy a takze zwiekszenie wydatk6w biezacych na obsluge diugu popzez wprowadzenie
dodatkowych odsetek od tego kredytu

W zvtiqzku z wprowadzeniem nowego kredttu w wysokosci 280 000,0021 llegia zmianie prognoza
kwoty diugu na koniec roku 2012r.,tj . nastqpii wzrost kwoty z 470.000 00zt na 750 000,0021

W zwiqzku ze zmianam dochod6w i wydatk6w ( w tym: dochod6w i wydatkow malEtkowych), a takze
zmianq wysokolici zap anowanego kredytu u egly zmianie wska2niki, kt6re m6wiq o zadluzeniu gminy i
splacie zobowi4zah Niemniej jednak w dalszym ciqgu zostaly zachowane warunki, kt6re m6wE o
spelnieniu wska2nika splaly z art. 243 ufp po lwzglednieniu art. 244 lfp



Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach budzetu gm ny uksztaltowaly WPF w spos6b
rzedstawronv w tabeli ooniz

Lp
Wyszczeg6lnienie

Plan na PIan po
01.01.2012 zmianach na

dzien
30.06.2012r.

30.06.2O12r

%

Dochody og6lem. z lego: 9.170.000,0010.885.134,134 .1 '11 .943 ,0137,78

Dochody bie:ece 7.532 382 00 7 698.524,00 4 085 455,61 53 07
b Dochody majEtkowe 1.637.618 00 3 186 609 00 26.4a7,40 0,83

w tum: ze sozedazv maratku 230 000.00 230 887 90 26.487 40 11.47

Wydatki ogdem 8.610.000,00'10.505. '134, '133.982.686,52 37,55

b

5.354.529,006.398.375.363.' t86104,59 49,80
1 biezace na obsluqe dluqu 56.800 00 67 193 00 20 522 59 30.54
2 WydalkibiezEce(bezodsetek prcwizj iod 6.150.350,00

ked),16w i po2yczek oraz wyemilowanych
papierow wartosciowych , wtym:

6.327.t82,36 3.' t65.582,0050,03

zwiazane z runkcjonowan em JsT 219.982 51 249 982.51 124.988,81 50 a0
2 1 na wynagrodzen a skladkiod nich 3 689 534 00 3.790.348,00 1 911 866 78 50 44

2 2 z tytulu gwarancj, poreczei 0 0 0 0
2 3 Pzeds ?wzl€c a (prctekty. programy zadania

wielolehie z udziat€m sfodkow UEJ
l5 600,00 91.387,23 54.494 73 59,63

2 4 Przedsr?wz 9c a (umowy wielolet. e dla
zaDewnienia ciaqlo6ci dzialanra ednostk

0 0 0 0

2 5 Po2oslale wydatk bie2qce jednostek 2.445.21600 2.445 447,13 1 I99.220 49 49,44

Wvdatki maiatkowe 2.402.850.00 4.206.7 54,77 796.582,03 18,94
Pzedsiewzigcia (protekty programy zadania
wielol€inie z udzalem srodkow UE

2.651.992,00 1 911.284,00 752.724,43 39.38

I l Wvnik bud:etu ( l-2 | 560.000,00 280.000,00 129.255,39 45,16

Przvchodv 0 0 0
1 hody nie zwiEzan€ z zaciEgnieci€m dlugu 0 0 0 0

Nadwy2ka budtetowa z lat ubieglych 0 0 0 0
1 b Wohe Srodkizgodnie z a4.217 ufp.

zaangazowane na pokrycie deficytu budzetu
0 0 0 0

2 hodv zwiazane z zaciaqaniem dluqu 0 0 0 0
0 0 0 0

2b 0 0 0 0
2c emisja ob gacjiw tyfr 0 0 0 0

pod egajq@ wylEeeniu kredyty. pozyeki!
obligacle przeznaczone na wypzedzajqce
f.ansowanre dza lan z udz alem Erodkow
oochodzacvch z budzelu uE

0 0 0 0

Rozchodv 560.000.00 560.000,00 402.500,00 71 .88
'| SDlata dluqu. w tvm: 560.000,00 560.000,00 402.500,00 7 1 , 8 8

560 000.00 560 000,00 402.500.00 7 1  8 8
1 c lnne rozchodv rwvkuo oblioacii)

VI Umorzenie kredvt6w i Doivczek
vll Wynik budieiu z uwzglednieniem

Drzvchod6w i rozchod6w I lll+lV-V)
0 -280.000,00 -273.243,61

Fina sowanie deficvtu 0 280 000,00 273.243,61
Nadwyzka budzelowa z lat ubregtch 0 0 0 0
Wo ne arodk zgodniezar t  217ufp
zaanga2owane na pokryqe deficyl! bud2etu

0 0 151 708,06 0

rotul|ezaceoo
0 280 000,00 121.535.55 43.41

Proqnoza kwotv dluqui w tym 470.000,00 750.000.00 750.000,00 100,00
Kwota wylqczen z ad 243 usl.3 pkt 1 ufp
oraz arl.170 ust. 3 sufp pzypadajace na



Wydatki zaplanowane do realizacjiw 2012 roku z podzialem na poszczeg6lne przedsiQwziecia,
wwyniku zmian wprowadzonych w ci4gu l-szego p6lrocza przedstalviajq sie nastepujqco:

wykonanie
L
p

Wyszczeg6lnienie
przedsiQwziQa driei  30.05.2011r.

%

Umowy, kt6rych realizacja w roku budietowym i w latach nastQpnych jest niezb9dna dla
zapewnienia ciaglo6ci dziatania jednostki i kt6rych platnosci przypadaje w okresie

dluiszvm ni2 rok
/datki bieiEce 0050015 2't.474.23 2't.474.23 100,00

1 Pros6m operacyjny Kapital
Lldzki R6wnamy do
najlepszych Wyrbwnyrane
szans €dukacylnych ueniow z
etuP o ulrudn'onym dostepie do
edukaq oGz zfrn eFzen € rdzn c
w akosci usruq edukacvFycrr

15 600.00 21.474 23 21.474 23 100,00
Zadante rczpoeQrow 2A11toku ze 6rodkow Elropejskiego F!nduszu Spolecznego Na20l2r
zgodn,e z hamonogramem zapLanowano wydalk na prcwadzene zajea Niemnet jednak w
cia€! roku zw?kvono pan wydatkow o Srodk nie$rykozystane na zakup pomocy nalko
sach w rok! poprzednim Korekta panL podyktowana zostala p62niejszym ozpoczeciem
pojektu Zadanie to dotyczylo roku szkohego 2011/2012 izoslalo zrea izowane

Wydatki majqtkowe 65.762,00 2. t31 .369,00 0,00 0
2 ,,E Region czQslochowski -

Budowa inlraslruktury
nromalycznei dla sub€g onu

11.290.00 11.290.00 0 0 0 0
Zadanre wp.owadzono do realizacji w 2a10rckw 2A12 rok! powinna zostai fozpodela
Eattzaqa Eeeowa Zakodczeiie zadania planuje sie na 2014rok. Pqeki zaklada ldzral
w'ystkch gmin mast powialu C2eslochowskiego. Klobuckiego lryszkowskiego
poegalecego ia rozbudowie intraslruklury pasyrnej) uzupein ajqc€j Ehiejqce zasoby
region. ie sieq szerokopasmowet oraz datqcel moziwo6ci rozwotu i zwrekszenia lieby
doslawcow do usllg ntehetowych Inweslycia poegaa bedzie na bldowie siecikablowej w
pasach drogowych Lml zobowezan pzepadajacy na gmLne Slarea slanow kwole
34 946.0021

3 Budowa wodociqgu na 54.472.O4 54 472.04 0 0 0 0

ZaspokFn e podslawowych
Potzeb mr€szka n c6w ochrona

Zadanie rczpacze\o w 2411 roku od wykonania wodociqgu w ! NowejrOsied oret wLyacu
1za kwot? 44 034,0021) z uwagina szybko postepujecq bldowe domk0wjediorodz nnych
zaoparzene mieszkanc{iw w wode, zadan€ zostalo rozbudowane w 2012 roku nwestycja
polegaa bedzie fa budow e odcinkow sieci wodocrelorel na osied u w Lyscu {w ciQg! u ic
Kwatowel oraz lqanika u Kr6tkiet i uL OsiedLowel) Proiekl polega na wykonaniu odcinkow o
l4enej dllgosci 309 m I zabudowe 2 hydranlow p po2 Rea zacja Eeeowa finansowa
zadania zaolanowana zostala na lloie ooiroee.

Paebudowa drogi qminnej
Lysiec- Wlasna- Popraea

drooowym poprzez st oren'e
nowoczesnel inlraslruklury
droqowel dra uczeshikow ru.hu

0 0 0 2.065.607,00 0 0 0 0

ob{anych, odmllaf ! przepustow i rowow
Rea zacia rzeeowa zadania zostala rozr zlemlnem zakonczeiia w ll o0lbr

Decyzta o realLzacji tego projekt! zapadla w 2009 roku jediak z uwagi na og€n czoie Sodki
w budzecie gminy zada n ie bylo pu esuwa ne w czas e W ciqg u roku wpowadzono to zadan e
do realzacl zeczowej pon ewaz gmina olzymala dolacje z bud2elu paistwa {zarzadzanie
kryzysowe) Zadan ie po egad bedzie na: pzebudowie drogi do szer 5,50m (w tym: slab lizacl
podbudowy ulozenia warstwy wiEzE@j warshvy Sciefa nej z belonu astaliowego wykonaniu
chodnrk. prawoslronnego - z kostk brlkowej wykonan ! zlazdow na posesje, pzebudowie
istn ejqcych przepust6w drogowych. wykonaniu rowow kry'tych w miejsce istniejqcych row6w

RAZEM I 81.362,00 2.152.843,23 2'1.474,231,00

Programy, projekly lub zadania zwi4zane z programami realizowanymi z udzialem
6rodk6w,  o  k t6 rych  mowawar l .5us t .  1pk t2 i3 ,

Wydatkibie2qce | 27.412,OO 69.913,00 50.600,5072,34
l Zorganizowan ie Gstynu 2

okazji 2o-lecia Gminy Starca
-integraqa spolecznoSc lokalnel
kullyrowanie lradycti lokalnych

42.501.00 42.500,50
Wprowadzono nowe zadanie z okazji obchod 6w 20rec a srnienia Gminy Sta rcza. Z tej okazji
zorganzowaio Festyf, a ponesione wydatk dolyczyt: op€wy muzycznej uslugr
cale'iTo*e ochroly rzycTlej 0laz rsJJg 9aslrol0ricznej
Zada.ie zostato zteaizowane, a gmina oeeklje na srodk z dotacj - (PRoW Leader) w
ramach podp saneiumow

2 Wyposa2enie 5wiellicy , 7  A l t  n n  I  t 7  a 1 t  a n 8.100,00 29.55
wreFkrel wn. starcza.-
Zaspokajanie podslawowych
P01zeb mieszkancow, integracta
!polecznoSc lokalnej

Wprowadzono do bud2elu gminy zadanie kt6re polega na wyposazeniu 6wetlcy wiejsk et w
spzet Rry gry da dziec r{odziezy oraz meble: sloly koni€.encytne krzesla , szafy na
dokurnenty, biurko komode oraz siol do gry w pilkazyki. Zadanie zostan€ zakondone i

- r.?i.?.n. w I n.lhr wr,, ?wn neki.m n <r.dkinrv?n,nF w nmarh PRol&leader

wvdatki maiatkowe 2.315.667,00 1 .7 46.544,77 770.582,03 44,12
1 Budowa boiska rekreacyjnego

w m. Rudnik Maly - Rozwor
kulury r zycznel ispodu na leenie

35.749.00 35.749,00 0.00 0
Zadanie rczpoczelo w 2011roku. jednak 2 uwagi na b6k 6rodk6w w bud2ece gminy
wydlu2ajqcy sie le.rnin podpisania umowy o dolinansowanie zadaiia ze Srodk6w unijnych
zadanie rozlo2ono do realizacjina okres dw6ch lal Pbjekt zostanie zakohczony w I pol br, i
rozliczony, a takze zoslanie zlotony wn osek o 6.odki z dolacji €orej (PROW Odnowa i
rozwo wsi na lala 2007 2013 )



2 Budowa budynku Swielticy 557.313,00 I  432.433,0! 267 r28,83 61,77 |
welskiej w miejscowot
Wasna - Ksztaliowar' e

PEygoiowania de rea izacji iego prqektu tlwatq od 2008 |oku polegaly na opracowa. u
pelnej dokumentacji techn cznej zadanie jesl w trakce ealizact rzeczowej poega na
bldowe budynkutednokoodysnacyjnego o koislrukci lr.dycyjnelbez podpwn qef a.
Proteki lesl realzowany z udz6lem 6rodk6w unilnych ( w ramach dzialania 'Odnowa
.ozw6j ws'- obtelego PRow na lala 2007'2013) w biezqcym okfesre ltrybudowano
budynek oraz dokonano zagospodarowania ie€nu Wykonano roboly zemne i
fundamentowe. Sciany nadziemia. slropy oraz konslrukcle ipokrycie dachowe. e ewacjp i
obrobki blachaBkre insta acle co i wodno-kanalizacyjne z przylqczeniami Zadanie
zoslanr€ zrealzowane rozLczone w il-gln pol br. Temin rozheena zadania - do
31 0T 24121

3 Budowa placu zabaww
niejscowosci Klepaczka-
Ksztalowan e obszaru

zasPakajanie podstawowych

65.000.00 65 000.00 0 0 0 0
Zaplanowano Srodkina realizacl? projekl! z udz alem arodkbw unjnych (w ramach dzialana
,Odnowa i fozwol ws'- objelego PROW n. lata 2007'2013) Roboty budowlano -
moniazowe zoslaly juz rozpoeqb zostanq z.konczone w ll-g m pol br polegala na: budo-
wie placu zab.w oqfodzoneqo ploiem o wysokosci I5m z bramq wjazdowq i fudkq
wyposa2en ! pacu zabaw w sklad kt6rego wchodzq: zestaw rekreacylny hustawka
kafuzela pzeplotka kiwk hustawka wagowa, lablica z €9ulamin placu zab

4 Budda placu zabaw i boiska
rekreacyjnego w mieiscowoaci
Lysec - Kelah.wan e przesrzen

podslawowych polP€b m'eszkadc6w

37.958.00 37.958,00 3 6  7 7 4 . 1 796.88
Zadan e zapanowano do real izac l ina la ta 2011 2012(zuwagi iawydluzajqcyseiermn
podpisania umowy o dofinansowanie zadana ze Srodk6w unijnych oraz z lwagi na
oqranic2one Srodki $,lasne bldzet! gminy) w 2011 roku wyko.ano roboty zremne
poegaja@ na: wykorylowaniu le€nu pod boisko do saik6wki platowej wykonanie pLacu
zabaw z n.wierzchn miekkiej, oraz wykonanru ogrodzenia Natomiasl w biez4cym roku
dokonano wyposa2en a pacu zab.w !rcgulowaio koszly nspeklora nadzaN Zadatr e
zoslaio zakonczone i @z Qotre ataz zoslal zlozony wnosek o srodki lniie w ramach
Dzalania od nowa i rozwbi wsr' IPROW na .ta 2007-201 3)

5 Budowa miejsca rckrcacyj'
nego z placem abaw, ul.
Szkolna w m. Starcza -
Kszlahowan e obsza,u pteslt€^

podslawowycrr polrzeb mieszkanc6w

20 000.00 20 000,00 0 0 0 0
zadane zaDanowano do realEcii na tala 2012 2013 z udzalem srodkow uftnych
(PROW- LEADER) W 2012 roku ( il p6lrocze ) zostanre wykonany monta2 deszczochronu
atany 2e stolem lawkam oEz budowa kregu ogniskowego z laweczkami Natomi:siw2O13
roku ( na kwole -35 500.0021 ) zostanie wykonany monlai eenenlow wyposatenra pLacu
zabaw hustawki-wazki. zestaw! rekreacyjnego hlSiawki, karuzeli, kiwk, pzeplotk tlko@j

l ab l i l r  /  r ea - l a r  - e4  o l a .u  z : baw

6 Rozbudowa wo<lociqgu
9ninnego- budow. ll-9o ulecia
wodY- Poprawa d'ezawodndsc
dzLarane gn'nnego ulecia wody

130.000.00 65 000.00 0 0 0 0
Ro2budowe ujgcia wody-iako zadanie inwestycyjne zapla nowano w 201 1 roku pzysiqpono
do przygotowan a doklmenlacji lechn enel w 2011 roku przeznaeono Srodki na
op6cowanie 'Kon€pcj fozbldowy wodocrEgu gnrrnego (w celu budowy dodatkoweqo
uleca wody poniewa2 obecne ujecie wody w m Starda posrada zbt't malq $'ydajiosa w
stosunku do rosnqcych potzeb m eszkanc6w Budowa nowelo liecia wody stacii
u2datnLana wody w m etscowosc Kepaeka zapewni ciqgla dostawQ wody w pzypadku
awari ltecla wody w Starey. Korekty planu dokonano z uwagi na zmnielszen e zakres!
rob6l budowlano monlazowych ipzesunigcie wldetkdw na 2013rok W b ezqcym roku ( Il
poi2012) zostanieopracowafyprojeklbudowlany

aeo.a do ealiza. 2e

7 Budowa boisk. rekrcacyjne9o
i placu zabaw pzy ul.
Spo4owej w miejscowosci
Starca - Kszlaxowan e pcest.zen

Podslawowych potzeb n eszkaA@w

67.122,00 67.122.OO 1 3 . 9 1 2 . 3 120.73
Realizacja ueczowa zadania zoslala rozpoczeta poegaa bedzie na budowie boiska
rekrcacyjnego do siatk6wki plazowej ( o wym pryty boiska 16x8n )ora2 na budowe placu
zabaw w skrad ktoreso wchodzi: zeslaw rckreacyjny (fodeca ze ziezdzali d huSlawka,
karuzela zestaw s€iemenlowy kwka, hustawka wagowa. tablica z regulamr. placu zabawJ
Z.dan ezostanie 2reali2owane w llpolbr

8 Termomodernizacja budynku 1 339 525.00 960.326 77 434.808,72 45.28
szkory Podstawowej w stafczy
- oqraniczenie nLsk'el em'sl pyrow

i Zadan e Jesi reaLizowane od 2007 roku. Plan wydatkow na 2012 rok (z udzalem Srodkow
Uijnych - RPO) skorygowaio w wyniku ureal. enra kosztow po pzeprowadzen u pzeiargu
na roboiy budowlano ' monta2owe promocje pfojeklu Realizacja zrdania (fa kw0l9
ogblem-434.808,7221 ) pEebegala zgodnre z har.nonogramem poLegata na wykonanru
rcb6t budowlano-monta2owych z zakresu termomodernizacj budyrku oraz na promocti
proieklu (montazu iablcv inlomacvrnei Zadai e zoslanle zakoneone w ll pol br.

l 9 Bud@awodoci4gu i
kana,iacii sanitarnej w ul.
BPozowej i!1. Polnej w
mieiscowo5ci Slarc2a-
ZaspokatanLe oodslawqlych
potzeb mieszkaic6w i ochrona
6f odowiska naturalne9o

63 000.00 63.000.00 17 958 00 28,50
zadanie nwestycyjne zapanowano do realizacj na rata 2012-2014. Na 2412t.zosrat
zapanowane arodki na opra@wa.e dokumentacl techi dnej wykonanie siec wodo-
cqgowejdo zabudowah w sta.czy (ul Bzozowa).liwestycja bedzle poegala Mwykonanul
sleciwodociqlowej1z rur PE 125 i,rm)-ora2 1@zjemntch. W 2013 rcku
zostanie ulozona siee kanalizacjl sanllamel na dlugosc 1841,00m (.O-200 ) 561,00m (@-
160) oraz siea kanalizacji rloenej (di 770.00m) Ins€stycja obejmuje iakte wykonanie stldni
€wzylnych ( o 61 1000mm - 41 sztuk, o sr.425mm -51 sa) ):
W lpol br. poniesLono wydalk na opracowanie prcjektu budowanego

RAZEM II 2.343.079.00 't.8't6.501,77 821.182,53  180,53  x



i

Pozostale zadania inwestycyjne - jednoroczne
realizowane ze 5rodkow wlasnvch bud2etu) uwzolednione w WPF

1 Budowa wodociqgu i kanalizacji ?1 952 00 2' 952 0A 0.00 0
sanrtarneiw ur. spaceroweJ w
Starc2y Swradcz€n e podstawovLldr
ugug d a m'esrkaa.6w o.hrona

Z uwaq na rozbudowQ dom6w meszkanych w ul. Spacerowel wprowadzono do budzelu
qminy nowe zadane inwestycytne polegajq@ na fozbudowe sleci wodocqgowej
kaialzacyjnejw u Spacerowel (odnoga) Zadanie polega na budowie sieq wodociegowet o
lqcz'ret dlugosc 70m zakoiczonej hydrantem o.az secL kafalzacylnet o dllgoSci 70m
Roboiy budowano - monta2owe zostanqzrealizowane w 1l-gim polbr

2 Poszezenae ogrodzenia boiska
rekreacyjnego w Rudniku

4.801.00 4.801.00 0 0 0 0
Realizacja zeczowa ilinafsowa zadania zostala zaplanowana na I pol2012r w €mach
Sfodkow Funduszu soleckieoo ws Rudn k lMaN

3 Budowa Scietki pieszo-
rowerowej - od Klepaczki do
szkoly w Starczy Poprawa
bezp eczenslwa dzieci miodziezy
ucz?szdajacej do szkoly Podsl l

7 607,00 7.607,00 0 0 0 0

zaplanowano (w ramach Srodkow Funduszu Soleckiego wsi Klepaczka ) Srodki z
przeznaeeniem na budowQ ll etapu budowy Scezki pieszoiowerowej (odcnek aclezki2
krlszywa o dlugo$ci 420m szerokosci 2.25m.)-do realzaciiw llpol br

Dotacja celowa dla OSP Lysiec
- Zak!p samochodu bojowego

r10 000 150 000,00 0 0 0 0
Wprowadzono dotacje @low4dla osP Lysrec, w celu zakup! samochodu bolowego
Rea izacja zadai a naslqpiw ll pol br pod warunkiem otzymania Srodkow 2ewny.trznych w
DEecwnvm razle naslaoi korekta 2aDlarowanvch srodkow

5
Dolacja celowa dla powiatu na

3.000,00 0,00 Q Slarosiwo Powiatowe

.ozD!oowe sysremu wyworywanE Dolacjt elowq zaplanowano jako wkrad gminy do realizacli paeds ew2iecla zaplanowaiego
pzez Siaroshro Powiatowe w Czestochowie Rea izacta finansowa zadanra naslqli w ll poi
24121

6 Uzbrojenie terenu inwesrycyjne-
go - poprzez ouoowq orcg
wodoc qgu kanalizacji san tarnel
w m ejs@woac Lysecwgnin ie

36 500.00 6 000.00 t 6  4
Wprowadzono Srodki w ce u rozpocz€ca nowego zadania nwestycyjnego kl6re polegaa
bedze na budowie drogi. wodocqgu ikana izacji sanilarnej w m ielscowosci Lysiec
Na 201 2r z.planowano Srodki na opr.cowa nLe doklmentacji techn cznej W 1-s2ym p6l br

zosiaiv oon esione kosztv na aktualizacie maovzasadn eer'6.000 0021.

7 Zagospodarowanie terenu
woki,l Osrodka zdrowia w

bezpieeensNa ruchu drogowego

50 000 00 68 000,00 0,00 0
W rahach lych Srodkdw
O Z Zadanie zostani-.

Zwqks2ono pan wydatk6w z uwagi na zwekszen e zakresu prac
zostanie wykonany parking 2 kostk brukowej przy budynku
zrea zowane w ll- oim 061 b.

8 Zakup wiat paystankowych- w
ramach funduszu Soleck e9o

16.941.00 16 941.00 0 0 0 0
Zaplanowano arodki na zakup 3 wial p2ystankowych ze 6rodk6w fLndus2y soleck ch
(wtym: dam tysec-1szt  dad Starcza -2szt  )  Zadaie Fsl  w l rakc ie real izac j i
eeczowe finansoreL

9 Zahup d2 ia lk iw  m.  K lepaczka 20 000,00 20.000 00 0
Wprowadzono do budzeiu gmrny wydatk z peeznaeeniem na zakup dzrarki (od P G
Jas luab l  wce u  ureou loMn a  doo iw m Keoadka

RAZEM II I 211 .30  t , 00 328.80t,00 26.000,00
OGOLEM
w tyn; wydatki najqtkowe

2.635.7 42,00
2.592.730,00

4.298.146,00
4.206.758.77

858.656,76
796.582.03

20,21
1E,94

x

Zadania inwestycyjne przyjete w WPF - do realizacj iw latach na
1 Bodowa olacu zabaw w nieiscowo6ci Wtasoa- Kszranowan'€ Limi l  63.985 00 UEad Gminy

ooszafu puesrze0 puocznel zaspaKaFn,€ podsrawowycn po@eo Zadar e pzezracza e do ealizaqi Eeeowej na 2413 .ak z
ldzialem 6odkow uniinvch (PROW proqram Leader,

2 Budowa plecu zb.ww Rudniku Malvm K"zE"o'a-- Limit 65.000.00
obszartr prestzen' publdnet zaspakaFi'e podslawowych potrzeb Zada^ie ptzezraczare do €atizacji Ee.zawej na 2014 tok 2

Lrdzialem Srodk6w uninvch (PROW- orooram Leader
3 Audowa larasu (platfomy) widokowego na g6ze wm.

Lysrec - Kszlaltowan e przestrzen pubrcznej 10&61kurlury turystyki
Lrm{ 100 000 00 Urzad Gminv
Zadanie 2aolanowano do realiza.ll w larach 2012-2015

Rotu6j aktywnych form turystyki popzez budowQ Scie2ki
pi6zo- rowerdej wm, Rudnik Maly w Gminie Starcza-
Rozwoj luryslyk i aktyrnych iorm wypoeynku, poprawa
b€zpiedehslwa * rudru drogowym poprz€z stworzen e nowoa€sn€l
niraslruklury drogowej d a uczeslnrkdw tuch! drogoweqo

Limit  2441.445OO l jzad Gminy
Zadanie zapanowano do realizacjl w latach 2009-20132
udzialen Srodk6w lnijnych !b zwspolne 2e starostwem
Powialowym w Czestochowie

5 Remonl drogi gminnej (ul. zdrowej) wraz bodowq
chodnika we Wasnej - Poprawa bezo e*ensN% wruchu
droqowym poprzez sb&rz€n e nowo*esnel ntrastruktury d@qowel da
ueestnikbw tuchu d@ooweoo

imit 645 558 0'd l Uzedcmnv
Zadan e zaolanowano do realizacii w latach 2014 -20r5

WPF zawlera planowane dochody i wydatki na 2012 rok i lata naslepne z zachowaniem bezpiecznych progow do
zac'agan a kredl6w i pozypek W I pol br zostanq wprowadzone dodatkowe korekty meMoryczne, tak aby dane
zoslaly w fajwigkszym slopniu urealnione.



Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury Cminnej Biblioteki
Publicznej w Starcz] za pierlsze p6lrocze 2012 roku.

Na dzieir 30 czerwca 2012 roku plan finanso\\y Gminnej Biblioteki Publicznej \\'
Starczy przedsta\iia siQ nastqpuj4co. Prz)-chody inst)4ucji stanowi4 k\\otq 49.280,13 zl.
kt6re zrealizowano w ku'ocie 30.,100,13 zl._tj. 6t,69 70 planu. Na przychodl sktadajzi siq
dotacia z budzetu Gminy Starcza plan 48.880.00 zl, wfkonanie 10.000,00 zl oraz dotacia z
Fundacji Orange - plan i rl_,--konanie 100.1i z}. W miesiqcu czeru'cu br. ottz)mano
informacjq z Biblioleki Narodowej o wysokosci Srodk6\\, pzeznaczonych na zakup ksi4zek
dla Gniinnej Biblioteki Publicznej w Starcz), proponoq'ana kwota to 4.800,00 zl.
Zaplanowane przez insBtucj! *ydatki na 2012 rok, stanou,i4 kuotg 49.280,13 zl. a ich
',rykonanie na koniec pier$szego p6irocza br. \\,""nioslo 26.101,89 zl co stanowi 52.97 %.
Poniesione przez inst)-tucjg koszty, zgodnie z klasyfrkacjq rodzajo\\'4 przedsla$'iaiq siQ
nastQpujacoi

gaz  -  1 .889 ,19  z l
woda 13.50 zl

Uslugi obce dotlczq:
pol4czen telelbnicznlch 715.6,1 zl (\\,
tym dostQpu do sieci internet 326.6,1zl)
oplat za kanalizacjg 1,1,6,1 zI
badan lekarskich .10.00 zl
odnowienie celtlfikatlL umozliriai4cego
skladanie bezDicczneeo

Lt  8  r ,08 909,27

5.750,00 3.1  52 .95

isu  -  l -18 .99  z l

11 .69

54,81106

,+08

105

409

Narzuty na u'ynagrodzenia (skladki
emerytalne. rentowe. q,padkowe w k\aocie
2.770,67 zt orez sl(iadl(l na fundusz prac! $
kwocie -  382.28 zl

101 Zbiorv biblioteczne
Podroze sluzbowe

2.99) .91 74.82
128.80 64,14

L i  50 ,00 1.074.19 19.57Pozostale koszt\ - irodki qvkorzystano na
oplacenie polis,'.' PZU ( \ g stanu na dzien
: 0 0 6 . . 2 0 1 2  L  q  \ o  |  - t E r o  q d n o . .  p o l  . ) ) -
18.50 z].  ekwiwalei t  za odziez i9, :821.
zakup dla pracowniko$ mldla i hetuatr' E4.70 z]
wyptata Swiadcze n ia urlopowego-g I I 6 I

Koszt)'

rodzaiu

Tre56 Plan Wykonanie
planu

Wskairik
w_v- l{on.

nlanu ('2,)
l0l Zakup materia]6\\' i $}posazenia

materialy biurou.e :13,57 z1
519,05 ,11 .57  8 ,19

401 Energia rl tym: ,1.000,00
energia elektr. 293.81 zl

2. r 96.50 54.91

11.2rJ0,0015.603,70  ,19 .88

4.000,00


