
IVóit cnriny Żytno
oorł'' rodcmszczański ZARZĄDZENIE Nr' or. 0050.10.2014

Wójta Gminy Zytno
z dnia7l marcazll4 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Żytno orazRegionalnej Izbie Obrachunkowej
w Łodzi sprawozdania roczn€go z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia
komunalnego Gminy Zytno za 2013 r.

Na podstawie art.30 ust.1,2 pkt.3,4 i art. 61 ust.1 i2Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym /j.t. Dz.U ' z2013 r. poz.594, poz. 645l, art.267 ust.l pkt.1 i 3 oraz ust. 3

i art.269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lj.t. Dz.U . z 2013 r. po2.885,
poz. 938/, zarządza się, co następuje:

$l.Wójt Gminy Zytno przedstawia Radzie Gminy Żytno oraz Regionalnej Izbie
obrachunkowej w Lodzi _ Zespół Zatiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim:
1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Z1'tno za 2013 r'

- zgodnie z załączntkiem nr. I do Zarządzenia
2/ informację o stanie mięnia G miny Żyłno na dzień 3l grudnia 2013 r'

- zgodnie z załącznikiem nr.2 do Zarządzenia
3l zmtany w planie wydatków na rea|izację programów finansowanych z lldziałęm środków o
których mowa w art. 5 ust.1 pkt'2 i 3 

' 
dokonane w trakcie roku budŹetowego

- zgodnie z załącznikiem nr.3 do Zarządzenia
4/ stopień zaawansowania realizacji programów wie1oletnich na dzień 3 1 grudnia 2013 r.

- zgodnie z załącznikiem nr. 4 do Zarządzenia

$2.Ztządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr.I do Zarzadzęnia
Nr. Or.0050.10.2014
Wójta Gminy Zy'tno
z dnia ŻI marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE
w sprawie: wykonania budżetu gminy Zy'tno

za 2013 r.

Plan dochodów budŻetowych po zmianach nadzień31 grudnia 2013 r' wynosi

16.412.404,1,8 zł wtym: majątkowe 494.130,'76 wykonanie 15.586.445,64 co stanowi 94,97Yo

wykonania planu ogółem w tym: majątkowe 363.309,'76 zł co stanowi 73,53% wyk' planu

Struktura ch dochodów

wYsZcZEGÓLNIENIE PI,AN WYKONANIE wyko-
nania

/o

struktu
ry
wykona
nia

Dochody własne 3.902.038,84 3.603.499.96 ot 15 Ż3,1I

Dotacie celowe 3.951.146,34 3.423.'.726.68 86,66 21,97

Subwencia ogólna 8.ss9.219.00 8.559.219,00 100,00 54,92

DoCHoDY oGÓŁEM 16.412.404,18 15.586.44s,64 94,97 100,00

Wpływ na uzyskane dochody budżetowe w 2013 r. miała subwencja ogólna

ochodów wlasnvchień realŁac d

wYsZcZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE wykona
-nia

/o

struktu
ry
wykona
nia

Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód
budŹetu państwa w podatku
dochodowym od osób
prawnych 18.000.00 Ż6.Ż45,74 83,3',7 0,68

Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód
budżetu państwa w podatku
dochodowym od osób
ftzycznych 1.188.153,00 l 'l44.84Ż'00 96,36 31,7 7

Podatęk rolny 641.000.00 65Ż.733'88 101 ,83 18'1Ż
Podatek od nieruchomości 641.000,00 6s 1.870.39 101,70 18,09

Podatek leśny 212.100.00 209.063,16 98,57 5,81

Podatek od środków
transpońowych 30.976.00 26.506,70 85,58 0,74

Podatek od spadków i darow. 15.000,00 14.440.00 96,27 0,40

Wrrłvlw z opłaty skarbowei 15.000,00 12.085,40 80,57 0,14

Wpłvlw z opłaty targowęi 8.000,00 6.962,00 87,03 0.20

Podatek od działalności



gospodarczej oSób
flzycznych opłacany
w formie kańy podatkowei 3.1 80,00 1.424.00 44.78 0,04
Podatek od czynności
cywilnoprawnvch 50.000.00 42.980.00 85.96 1.20

Dochodv z maiątku sminy 300.000,00 275.019,00 9 1,68 7,64
Pozostałe dochodv 771.087 .81 s30.78s,66 ó8'84 1.4,73

Wpływy ze zwrotów dotacji
oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem \ub
wykorzystanych
z naruszeniem procedur,
pobranych nienależnie 1ub

w nadmiernej wysokości 8.s42,03 8.s42.03 100,00 0,24

oGoŁEM 3.902.038,84 3.603.499'9ó 92,35 100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem dochodów własnych gminy są:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -
podatek dochodowy od osób fizycznych który stanowi 3l,77Yo, podatek rolny 18,12%,
od nieruchomości 18'09%' dochodów własnych ogółem

Stopień realizacji dotacji celowych

WYSZCZEGOLNIENIE PLAN WYKONANIE
wykona
-nia

Struktu
ry
Wykon
ania

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na
realtzację zadań
bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
irrnych zadań zleconych
gminie ustawami 2.547.398,71 2.419.s60.55 97.34 '7) 41

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na
realizację własnych zadań
bieżacych smin 591.801,90 s70.248,21 96.34 16.65

Dotacje celowe otrzymane
z powiatu na zadania bieŻące
realizowane na podstawie
porozumień między
jednostkami samorządu
terl.torialnego 33.39q,90 40.822.10 1)) )1 1,20

Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na
r e alizac1 ę zadń b ieŻący ch
gmin z zakresu edukacyinei



I
opieki wychowawczej
finansowanych w całości
przez budżet państwa w
ramach programów
rządowych 20.130,00 20.129,09 100,00 0,58

Dotacje celowe w ramach
pro gramów fi nansowanych
z udziałem środków
europeiskich 652.5'.75,83 312.966.73 4'.7,96 9,14

Dotacje celowe otrzyrnaie z
samorządu województwa na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie
porozumien/umów/ między
jednostkami samorządu
terytorialnęgo 10s.840,00

oGóŁEM 3.951.146'34 3.423.726,68 86,66 100,00

Dotacje na zadaniabteżące realizowanę z zakresu administracji rządowej stanowią7Ż,43%o

i są najbardziej znaczącymi składnikami dotacji celowych ogółem.

Stopień realizacji subwencji ogóInej

WYSZCZEGOLNIENIE PI,AN W\'KONANIE
wykona
-nia

"/,
struktu
ry
wykona
nia

Częśó wyrównawcza
subwencii oeólnei dla smin 3.906.732,00 3.906.'.732,00 100.00 45.65

Częśó oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek
samorządu ter}.torialne go 4.525.882,00 4.525.882,00 100,00 5) *'7

Częśó równowaząca
subwencji ogólnej dla gmin 1Ż6.605'00 126.60s,00 100,00 1,48

oGoŁEM 8.559.219,00 8.559.219,00 100,00 100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogólnej jest częśó oświatowa, która stanowi
52.8 7olo vrrykonania planu sub"rencji.

Na poziom uzyskanych dochodów miały wpływ zastosowane przez Radę Gminy obniŹenia
górnych stawek w podatku od nieruchomoŚci oraz dodatkowe Zwolnienia jak również udzielanie
ulg, odroczeń, morzen oraz rozłożenie na raty płatność.

Skutki tych operacji stanowią 17,19% dochodów własnych gminy, natomiast 3 
'98oń

dochodów ogółem gminy.



r

wYsZCZEGóLNIENIE
ŁĄCZNE
SKUTKI
w 2013 r.

Skutki
obnże-
nia górnych
stawek
poda-
tków

Skutki
udzielonych
ulg,
zwolnień
Ibez ulg
i n'volnień
ustawowych

Skutki
wydanych
decyzji w
sprawie
umorzeń
zaległości
podatkowyc
h

Skutki
wydanyc
h decyzji
w
sprawie
rozłożeni
a na raty

Podatek od nieruchomości 393.064,79 116.771,74 245.810,80 4.Ż',73,10 26.209,rs
Podatek rolny 193.416,00 185.361,00 7.66r,00 394,00

Podatek od środków
transportowych 32.6Ż4,00 30.092,00 2.532,00

Podatek leśny 363.00 336,00 27,00

oGoŁEM 619.467,79 332.224,74 245.810,80 12.270,10 29.162,,15

Następnie na poziom dochodów mająwpływ istniejące zadłużenia z tytllłu podatków i opłat.
Kwota ta wynosi 255.824,64 zł co stanowi 7,48% dochodów własnych gminy, natomiast 1,650ń

dochodów ogółem gminy.

WYSZCZEGOLNIENIE
Kwota
zadlużenia

Czynsze dzierŻawne z tl'tułu uŹł'tkowania 4r.184,70
Podatek od nieruchomości i.g.u. 10.043,00

Podatek od środków transportowych od osób
prawnych 16.7'.77,00

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 58.402.70
Podatek rolny od osób fizycznych 5 1 .341.53

Podatek leśny od osób fizycznych 8.922.82
Podatek od środków transpońowych od osób
ftzycznych 29.475,30
Podatek od spadków i darowizn l 15.50

Podatek od działalności gospodarczej osób
ftzycznych' opłacanY w formie karty podatkowei 2.548.00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnei 9.700.00
Pozostałe odsetki 16.266,99
Czynsz dzierżawny Skarbu Państwa i mienia
Gminy 1.666.80
Opłata z tfiułu gospodarki odpadami 9.380,30

oGoŁEM 255.824,64



I

ą.

W 2013 r' wystawiono 202 t1'E;/iy łykonawcze na kwotę 34'885'98 zł
Zrealizowano 56 tytułów na kwotę 12.031'6I zł
Wycofano 40 Ę'tułów na kwotę 9.524,00 zł z tytułu umorzei z vzędu, zapłaty

otaz przedawnienia.

Dochody wg ktasyfikacji budżetowej

wYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE
realuac
ji
planu

struktu
ry
wykona
nia

010 ROLNICTWO I
ŁowIECTWo 483.795;71 420.589.39 86,94 2;70

600 TRANSPORTI
ŁĄCZNoŚC I39'Ż39,90 40.822,10 )a 1) 0,Ż7

7OO GOSPODARKA
MIESZKANIOWA 301.683,00 276.702,07 91,72 I,78

750 ADMINISTRACJA
PI]BLICZNA 107 -262,17 10t.292,39 94,44 0,65

751 URZĘDY
NACZELNYCH
ORGANOW
wŁADZY
PAŃSTwowEJ,
KONTROLI I

OCHRONY RAWA
ORAZ
SĄDowNICTWA 975,00 975,00 100,00 0.01

,754 BEZPIECZENSTWO
PUBLICZNE I
OCHRONA
PRZECIWPOZARO
WA 1.500,00 1.500.00 100,00 0.01

756 DOCHODYOD
OSOB PRAWNYCH,
oD osoB
FIZYCZNYCH I OD
INNYCH
JEDNOSTEKNIE
PoSIADAJĄCYCH
OSOBOWOSCI
PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI
ZW|ĄZANEZICH
POBOREM 3.105.909,00 2.927.038,86 94,24 18,78

758 ROZNE
ROZLICZENIA 8.610.r22,90 8'610.12Ż'90 100.00 55 75

801 OSWIATA I
WYCHOWANIE 6'.70.903,40 334.335,50 49.84 2,r4

85i OCHRONA
ZDROWIA 70.338,00 '71.689,49 101.93 0,45



I

852 POMOC
SPoŁECZNA 2.634.128,r0 2.55Ż.93Ż'07 96,92 16,37

854 EDUKACYJNA
OPIEKA
WYCHOWAWCZA 1r5.64'7,00 100.045,09 100,00 0,64

900 GOSPODARKA
KOMUNALNA I

OCHRONA
ŚRooowIsrł 170.900,00 148.400,78 86,84 0,95

RAZEM t6.412.404,L8 15.586.445,64 94',97 100,00

t

Realizacja dochodów do poszczególnych działów k1asyfikacji budzetowej '

Dz.010 RoLN IcTwo I ŁowIECTwo

- za dzierŻavłęz obwodów łowieckich _ 4 '293 '68 
zł

- dotacja celow a otrzymana zbudżetu państwa na rea1izację zadań bieżących z zakresu

"a.j'"irl."";i 
rządowej oraz imych iadań zleconych gminie ustawami /ZwTot producentom

ro1nym podatku 
"k"yr"*.g;-;;;urt"go 

* 
"""i. 

oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej / - 4|6.295'7l zł

Dz.600 TRANSPoRT I ŁĄcZNoŚc

-dotacjacelowaotrzymatazpowiatunazadaniabteżąceręalizowanęnapodstawieporozumień
między jednostku-i ,u-Jr"'f,a,._i"ryto.iuln"go /Starostwo Powiatowe/ na zimowe i letnie

utrzymanie dróg - 40.8Ż2,10 zł ... l'.''^^:_ ln
- dotacja ce1owa z u."ęou'fr-Juikowskiego Województwa Łódzkiego w kwocie- 105 '840'00 zł \

nię została ,r"uliro*uou |oniewaz nie dokonano we wskazanych terminach 
^ 

procedury

wykonania ,ud*iu ,,-oj"'l'j"ńu a'ogi dojazdowej do gruntów rolnych w m' Grodzisko o

długości 0,810 km zgodni";;;il'"-"wąo dotację *. ioonŚlzot: z dnia 30lipca 2013 r'

D2.700 GO SPODARKA MIESZKANIOWA

- za wieczyste uŻ1tkowanie gruntów - 1'6'14'27 zł

- koszty upomnienia - 8,80 zł
- za sprzedaz działek nr.t5-Oii2 opo*'o,an!hunr.I122l5Ż o pow' 0'0840 ha'nt-112216Ż

" 
p"'*ló,os:r nu'*:nźńsipów' o,o'ssz ha' nr' 15o1/4 o pow'0'0022 ha'rt,.I502l4

o pow. 0,|Ż73 ha * 
^'.'źyr;;'- 

;.iźs o po*' 2,28 ha w m. Maluszyn, nr.51/1 o pow. 0'12 ha

- 275.0|9'00 Zł

D2.750 ADMINISTRACJA PUBLI CZNA

-dotacjacelowaotrzymanazbudżetupaństwanarealizacjęzadtbieŻący-chzzakresu
administracii rządo*"j or- i."y"r' 

""a* 
żr.conych gminie ustawami lU'W/ - 59.643,00 zł



I
1

- dochody zwięane z realizacją zadań z za]rJesu administracji rządowej oraz irnych zadatl'

zleconych ustawami /udostępnienie danych osobowycU - 1,55 zł
- wpły.wy z różnych opłat /ksero,specyf,rkacje itp. - 4.180,03 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /czynsz dzierŻavłny PFZ| - 5.056'43 zł
- za wynajem autobusów szkolnych - 32.411'38 zł

Dz.751 URZĘDY NACLELNYCH oRGANÓw włADzY
PAŃsTwowEJ, KoNTRoLI I oCHRoNY PRAwA
oRAZ sĄDowNICTwA

- dotacja celowa ottzymana z budŻetu państwa na rea|izację zadańbiezących z zakrestl
administracji rządowej oraz tnnych zadań zleconych gminie ustawami /aktualizacja stałego

rejestru wyborców/ - 975'00 zł

Dz.754 BI.zPIF'CZEŃsTwo PUBLICZNE I oCHRoNA
PRZECIWPOZAROWA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadańbieżących z zakrestl
administracji rządowej oruz irnych zadań zleconych gminie ustawami /obrona cywilna/
- 1.500'00 zł

Dz.756 DocHoDY oD osÓB PRAwNYCH, oD osÓB
RTZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE PoSIADAJĄcYCH osoBowoŚcI PRAwNEJ

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - I .424,00 zł
' podatek od nieruchomości j.g.u. - 292.64I '00zł- podatek rolny j.g.u. - 25 '637 '00 

zł
- podatek leśny j.g.u. - 146'813'00 zł
- podatek od środków transpońowych j.g.u' - 9'7 4'00 zł
- odsetki j.g.u - 6'60 zł
- podatek od nięruchomości od osób flzycznych - 359 '229,39 zł
- podatek rolny od osób ftzycznych - 627.096'88 zł
- podatek leśny od osób fizycznych - 62.250'16 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 25.532'70 zł

ą - podatek od spadków i darowizn - 14.440'00 zł
- \Ąpłylvy z opłaty targowej - 6.962'00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 42.980'00 zł
- wpływy z różnych opłat,&oszty egzekucyjnel - 3.289'20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 3,806'34 zł
- wpływy Z opłaty skarbowej - 12.085 

'40 
zł

_ opłata za zajęcie pasa drogowego - 6.765'95 zł
- opłata z tyt.:łu odpłatności za odpady komunalne - 123.445'50 zł
- koszty upomnień - 572'00 zł
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: .

_ podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.L44'84Ż,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - - 26.245'74 zł

Dz.758 RóżNB RoZLICZENIA

- częśó oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 4.525.882,00 zł
- częśÓ w1łównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 3.906.732'00 zł
- dotacja celowa otzymana Z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

/zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r'l - 50.903 
'90 

zł



- część lównowaŹąca subwencji ogólnej dla gmin - 126.605,00 zł

D2.801 OSWIATA I WYCHOWANIE

- prowizjaze szkół - 700,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

/wychowanie przedszkolne w 2013 t'l - 57 .928,80 zł
- prowizja z przedszkola - 300,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z ldziałem środków europejskich /środki

europejskie PoKI Wesołe przedszkolaki/ _ 196.100,00zł
- prowizja z gimnazjum /wynajem sal/ - 1 .000,00 zł
- odpłatnośÓ za wyżywienie w przedszkolu - 77.85I,30 zł
- dotacja celowa w ramach programów lrnansowanych z udziałem środków europejskich /środki

krajowe/, POKL- 
',Indywi dlalizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół

podstarłowych w gminie Żytno" - 455.40 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

- opłaty za uydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych - 71.432,49 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadń z zakresu administracji \-

rządowej otaz ilnych zadań zleconych gminie ustawami /koszty wydawania przez gminę
decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających krleria
dochodowe/ - 257 ,00 zł

Dz.852 P oMoC SPoŁECZNA

- odsetki od dotacji /zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjnyi - 2.885,64 zł
- dotacja celowa otrzymana z budŻetu państwa na realizację zadan z zakresl administracj i

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /świadczenia ro dzinne, za|iczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emery'talne i rentowe z lbezpieczenia
społecznego/ - 1.953.257 

'84 
zł

- dochody z Ętttłll zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego - 11.458,96 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiemej wysokości /zasiłki rodzinne, fundusz

a1imentacyj ny/ - 8.542,03 zł
- dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na rea|izac1ę zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /składki na ubezpieczenid ,:

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz nięktóre świadczenia rodzirne/ - 4.890,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżęIll państwa na realizację własnych zad,ań bieŻących gtnin z
przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej lzaslłek stały/ oraz za osoby objęte
indy'widualnym proglamem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny,
niepodlegające obowiąkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego t}tułu w związkll, z wejściem
w Życie z dniem 1 sierpnia 2009 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w organizacji i podziale zadań administracji publicznej_ 10.390,10zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
/wypłata zasiłków okresowychL/ - 119.528,00 zł

_ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
lprzeznaczenie na zapewnienie wkładu własnego jst w realizację projektów systemowych
w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ltldzki _ 5.69Ż,54 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadń bieżących gmin
wypłata zasiłków stałych - 121'8Ża,4l zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
/ltrzymanie GOPS/ - 69 '826,00 zł
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- odpłatnośó za usługi opiękuńcze - 31.244,76 zł
_ dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnęj /PoKLi

- 110.718'79 zł
- dotacja celowa otrzymana zbudżetu państwa na realizację zadań z zakłesu administracji

rządowej oraz irnych zadń zleconych gminie ustawami /program wspierania niektórych osób
pobierających świadczenia pielęgnacyjne/ - 42.742'00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na rcalizację własnych zadań bieżących gmin
/dożwrianie dzieci w szkołacV - 59.935,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dotacja celowa ottzymala zbldżetu państwa na realizację własnych zadńbieŻących gmin
/dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socj alnym/ - 7 9 .916 

'00 
zł

- dotacj a celow a otrzymana z budżetu państwa n a rea|izację zadań bieŻących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach
programów rządowych /podręczniki w kl.I-III/ - 20.I29,09 zł

D2.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚnooowIsKA

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu komunalnego
_ 10.000'00 zł

_ wpływy z Ę.tułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska _ 5.493 
'45 

zł
- czynsze dzierŻawne - 132.543'80 zł
- odsętki od nieterminowych wpłat - 363,53 zł

a



WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudzień 2013 r. wynosi 16.093'550'88 Zł w tym:
majątkowe I'907.677 

'5'7 
zł wykonanie 15.Ż44'657 

'31 
zł w tym: majątkowe I.680.346'23 zł co

stanowi 94,73%o wykonania planu ogółem w tym: wykonanie wydatków majątkowych 88'09%

Struktura zrealżowanych wydatków

WYSZCZEGOLNIENIE PLAN WYKONANIE
wykona
nia
planu

struktu-
ry
wykona
nia

Wydatki maiątkowe 1.907 .677.5'.7 r.680.346.23 88.09 1 1,03

w tym:
- inwestycyjne 1.907 -677 ,57 1.680.346.23 88,09 11,03

Wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia
_ pochodne od wynagrodzeń
- dotacje na zadania bieżące
- pozostałę wydatki

14.185.873,31

5.873.980,69
1.114.934,94

528.370,00
6.668.s87.68

13.564.3 1 1,08

5.7 4r.954,13
1.042.434,05

500.451 ,87
6.2'79.47r.03

95,62

9'.7,'76

93,50
94,72
94,1.',7

88,97

37,66
6,84
3,28

41,19

RAZEM 16.093.550,88 ts.244.651,31 94,73 100,00

Wydatki wg dzialów klasyfikacji budżetowej

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE

oń

realizac
ja
planu

struktu
ry
wykona
nia

O1O ROLNICTWO
I ŁowIECTwo 888.089,71 886.756.29 99,85 5,82

600 TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚC 1.150.562,38 954.732.80 82,98 6,27

7OO GOSPODARKA
MIESZKANIOWA 39.847.00 39.634.28 99,47 0,26

710 DZIAŁALNoSC
USŁUGowA 18.500,00 17.895,05 96,'73 0,12

750 ADMINISTRACJA
PUBLICZNA 1.613.639,00 1.570.389.21 q7 It 10,31

751 URZĘDY
NACZELNYCH
ORGANoW WŁADZY
PAŃSTWoWEJ.
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KONTROLI I
OCHRONYPRAWA

ORAZ SADOWNICTWA 975,00 9'75.OO 100.00 0.01
754 BEZPIECZENSTWO

PUBLICZNE
I OCHRONA
PRZECIWPOZROWA 215.653,00 1 84.136.78 85,39 1.21

757 oBSŁUGADŁUGU
PUBLICZNEGO 331.891,64 330.811,85 99,68 2.t7

758 ROZNEROZLICZENIA 7 3.338.97 53.012,97 1) )a 0,35
8Oi OSWIATA I

WYCHOWANIE 6.878.679,69 6.625.144.86 96,32 43.46
851 OCHRONAZDROWIA 70.338.00 35.984,90 51,16 0,24
852 PoMoc SPoŁECZNA 3. 15 7.81 8'8ó 3.065.245,15 97,07 20,11
854 EDUKACYJNA

OPIEKA
WYCHOWAWCZA 135.63 I,00 120.024,09 88.50 0.78

90O GOSPODARKA
KOMTINALNA
I OCHRONA
Śnooowsra 1.040.716,63 896.425.05 86.t4 5,87

921 KULTURA
I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 436.370.00 428.451,93 98,19 2,80

926 KULTURAFIZYCZNA
I SPORT 41.500,00 35.037,10 84,43 o )')

RAZEM 16.093.550,88 15.244.657'31 94,73 100,0

Realizacja wydatków budżetowych do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dz.010 RoLNIcTwo I ŁowIEcTwo
- mapa do celów projektowych /sieó wod'Lazówl - 3.0'/5,00 zł
- materiały instalacyjne /sieć wod. Łazówl - II.095,40 zł
- pompa głębinowa ujęcie wody w Silnicy - 16.8Ż0,25 zł
- wykonane roboty /modemizacja studni głębinowej na ujęciu wody w Sinicy/ - 1.7 '58'7,'77 zł- wykonane roboty /remont oczyszcza\ni ścieków i pompowni ścieków surowych w m. Zlno

- 402.142'55 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego /oczyszczaln;La j.w.l - 7.000,00 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%o uzyskanych wpływów z podatku

rolnego - 1Ż.593 
'97 

zł
- miesięcznik Rada - 145,64 zł
- 2%o zt71llłv, obsługi wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego _

8.162'66 zł
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzysty'wanego do produkcji rolnej _ 408.133,05 zł
/wypłacono dla 483 producentów rolnych z powierzchni uż1tków rolnych wykazanych we
wnioskach ó01ó ,9878 ha i ilości oleju 429 613,'/368ll
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Dz.600 TRANsPoRT I ŁĄCZNoŚc
- odśnieżanie i usuwanie śliskości na drogach powiatowych - 33.399,90 zł- znaki drogowe, cement, piasek itp. - 3.777,57 zł
- kruszywo drogowe - 50.182,19 zł
- transpon kruszywa - 45.292,52 zI
- równanie dróg - 4.431,08 zł
- remont cząStkowy dróg gmirmych o nawierzchni bitumicznej przy uŹyciu emulsji i grysów

w ilości 30,00 Mg Patcherem - |3.837 ,50 zł- remont kładki na rzece w m. Mosty - 26.125,20 zł- monIa:ż pIzyczółków na przepuście drogi gminnej w m. Rogaczówek - 369,00 zł- wykonanie i montaż barierek ul. ogrodowa Żytno - 1.476'00 zł- drobne naprawy, montaże - 16.532,77 zł
- odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych /zimowe,letnie utrzymanie/ - 58.720.05 zł- wydatki inwestycyjne - 700.589,02 zł

* mapa drogi w m. Grodzisko - 4,73 zł
* dokumentacja projektowa przebudowy drogi w m. Grodzisko - 7 .380,00 zł
* dokumentacja projektowa przebudowy drogi ul. Nadrzeczna w m.Malusz1'rr - 6'l5O,0O zł
* nadzór inwestorski 'przebudowa, remont dróg Modła-Pierzaki,Wymysłów, MagdalaŃi- 4.600'00 zł
* wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przebudowy dróg gminnych Pierzaki,

Pukarzów - I.968,00 zł
* roboty drogowe /przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych i zabudowanych

Modła-Pierzaki - 397 .738,11 zł
* roboty drogowe /przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i zabudowanych

w m. Grodzisko/ - 28I.272,18 zł
* nadzór inwestorski _ drogi j.w. _I.476,00 zł

Wydatki zręalizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota - 70.296,69 zł

D2.700 G OSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- znaki opłaty za działki ' |.926,80 zł
- za aparaty szacunkowe, wyceny działek, lvyrysy, wypisy itp' - 16.787,48 zł- zakup działek1502/16, I500/I7,1502/14 - 2O920pOzł

Dz.710 D Zl AŁ ALNo ŚC UsŁUGowA
Prace geodezyjne i kartograficzne
- za opracowania warunków zabudowy - 1'7 .639,85 zł

Cmentarze
- wiązanki okolicznościowe , znicze - 255,20 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urząd Wojewódzki
Plan 59.643'00 zł ,- wykonanie 59.643,00 zł tj' 100,00% wyk. planu
- wynagrodzenia osobowe - 48.821,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 9.355,00 zł
- 4 szt. torby dla akcji kurierskiej - 250,00 zł
- podróże słuŻbowe krajowe /transport nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej

Policji Radomsko/ - I.1'12,00 zł

\

I
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Rada Gminy
Plan 31.460'00 zł wykonanie 3L .449,|4 zł
- diety przewodniczącego Rady Gminy _

diety radnych - 20'000'00 zł
diety sołtysów ' l .7 60,00 zł
artykuły spoż)łvcze - 89,14 zł

tj.99,97% wyk. Planu
9.600'00 zł

Urząd Gminy
Plan' 1.462'8ś 1,96 zł wykonanie I.4I9.676,04 zł tj' 97 p5% wyk' p1anu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
* na stanowiskach wyposaŹonych w monitory ekranowe /zwrot za zakllp okularów korygujących

wzrok/ - 2.'193,00 zł
* herbata, odzież ochronna, ręczniki, mydło - 3'Il1,'/7 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 903'104,31 zł
w tym: nagroda jubileuszowa - 12'87 5,Ż5 zł

ekwiwalęnt za niewykorzystany urlop wypoczynt ovły - 12'142'88 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 74'235,18 zł

? - składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 168'598'10 zł
wpłaty na PFRON - 34.578.00 zl

- umowa-zlecenia - 719,22 zł
- materiały i w1.posażenie - 53.tŻ4'34 zł
* druki 4.499,92 zł
* ańykuĘ biurowe - 6.623,68 zł
* miał ,węgiel - 1Ż.300,80 zł
* poradniki fachowe - 1.902,64 zł
* materiały do modernizacji sieci komputerowej - 2'900,05 zł
* róŻne lart. spożywcze zarząd, czeki itp.l - 3.544,37 7ł
* tonęr - 1 .325,5I zł
* licencje oprogramowanie - 1Ż.010,28 zł
* prog.am K5ZóB 6ntegracja zze*rętrznym systemem gospodarki odpadami/ - 2.291,49 zł
* program Notebook ACER ASPIRE - 1.800'01 zł
* materiały remontowe - 1'.032'70 zł
* bęben do kserokopiarki - 984,00 zł
* wykładzina podłogowa - 618,29 zł
* regały do archiwum - 730'00 zł
* telefon Panasonic ' 143,91 zł
* czajniki - 562,80 zł
x środki czystości - 681,50 zł
* refundacja kosztów /zwrot akcyzyl - -827 

'61 
zł

- za energię , dostawę wody /oświetlenie pomieszczeń biurowych/ ' t4'376'21 zł

- badania okresowe pracowników - 560,00 zł
- zakup usług pozostałych' 90.644'58 zł
* usługi serwisowe - 37 .149'36 zł
* utrzymanie strony intemetowej BIP - 1.722,00 zł
* przesyłki pocztowe - 36.853 

'43 
zł

* refundacja wydatków iaktualizacja stałego rejestru wyborców, obsługa świadc zeń rodzinnycU

- -8.'198'29 zł
* obsługa bankowa - 18.000,00zł
* emisja życzeń świątecznych - 147,60 zł
* za pizeg|ąd t konserwację centrali telefonic zne1 - 400,00 zł
* usługi kominiarskie - 210,00 zł
* odnowienie podpisu elektronicznego ' 1.391,75 zł
* opłata abonamentowa RTV ' 964,10 zł
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* naprawa kosiarki - 2I7 ,82 zł
* różne /drobne naprawy, opłaty itp. / - 2.386,8I zł

- opłaty z tytułu usług internetov\Tch - Ż.506,11 zł
- opłaty telefoniczne sieci komórkowej - 3.990,86 zł
- opłaty telefoniczne sieci stacjoname.j - 10.739,59 zł

podróże służbowe - 18.872'77 zł
w tym: ryczałty - 9.367 ,5I zł

- ubezpieczenie mienia - 7 .660,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 27.896,00 zł_ za szkolenia pracowników _ 2.166'00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan 3 '423 '00 

zł wykonanie 3.422,70 złtj' 100,00% wyk. planu
- ksiązki ',Łazów ptzyczpki do dziejów wsi'' - 2.686,20 zł
- wydanie książki Sudzin, Sudzinek studium z dziejów wsi - 500,00 zł
- nagrody dla laureatów konkursu najpiękniejszych kolęd i pastorałek - |36,50 zł
- usługa fotografi czna - 100,00 zł

Wydatki zrealtzowanę w ramach funduszu sołeckiego to kwota - 500,00 zł

Pozostała działaIność
P|an 56.261'04 zł wykonanie 56.198'33 złtj.99,89% wyk. planu
- składka członkowska ZGPR - 2.000,00 zł

składkana ZGW RP - 1.596,04 zł
składka członkowska Lokalna Grupa Działania ,,Region Włoszczowski'' - 2'912,OO zł
wynagrodzenia agencyjno-prowi zyjne /irkasol - 49.440,29 zł

- badania lekarskie - 200,00 zł
- opłata za informację KRK- 50,00 zł

Dz.751 IJRZĘDY NACZELNYCH oRGANÓw włADZY,
PAN STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
oRAZ sĄDowNICTwA

Urzędy naczelnych organów władry państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 975'00 zł wykonanie 975,00 zł t1. 100,00% wyk. p1anu
- wydatki z:więane z aktualizacją stałego rejestru wyborców <.

Dz.754 BF'zPIECZEŃsTwo PUBLIcZNE I oCHRoNA
PRZECIWPOZAROWA

ochotnicze str aże p ożar ne
Plan 214.153'00 zł wykonanie 182'636'78 złtj.85,29% wyk. planu
- udział w akcjach gaszenia poŻarów, udział w szkoleniach - 5.374,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P - 2.829,53 zł
- wynagrodzenia umowy _ zlecęnia kierowców - Ż3 '525,34 zł
- materiały i wyposazenie - 58.913,39 zł* części zamienne - 3.463,70 zł* koszule, ubrania koszarowe, czapki rogaty.wki /komendant, straiŻacyl - 4.962,25 zł* materiały budowlane /remonty straznic/* oleje, smary, płyny - 12.0'12,52 zł

- 1Ż.562'88 zł

* art. spożywcze, plakaIy, puchary /zawody sportov/o-pożamiczel - 2.'781,15 zł* sprzęt przeciwpożarowy oSP Silnica - '/ .'/49,04 zł* szafa chłodnicza oSP Borzykowa - 2.911,90 zł* róŻnę lkrzesła, akcesoria itp. - IŻ.409,95 zł
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- energię elektryczna - 12.875'84 zł
- badania lekarskie - 50,00 zł
- zakup usług pozostałych - II.795'55 zł* okresowe badarria techniczne pojazdów _ 1 .332'00 zł
* przegląd Zestawu ratowniczego HoLMATRo - 1.309'95 zł
* instalacja elektryczna - |.906'50 zł* opłaty za zezwolenie na kielowanie p ojazdami uprz1łvilejowanymi - 250,00 zł
* drobne naprawy sprzętu - 1.628'48 zł* naplawa samochodu poŹamiczego oSP Mała Wieś - I '082,40 zł* przegląd tecbniczny aparatów po\iiietrznych oSP Si1nica - 393 

'60 
zł

* naprawa samochodu poŻarniczego oSP Pągów - I.599,00 zł
* tynłowanie loSP Ż1łnol - 2.000,00 zł* różne /szkolenie itp. - 293'62 zł

- ubezpieczenia pojazdów, sekcji ratownictwa - 8.397,50 zł
_ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 93,81' zł
- remont stra:Źnicy Mała Wieś - 13 .7 49 

'18 
zł

- remont struŻnicy Łazów - 24.035'75 zł
- remont strer:żnicy Sekursko - 10.996,39 zł
_ samochód marki STAR - 10.000'00 zł

Wydatki zręalizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota - 45.313,13 zł

Obrona cywilna
Plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500'00 zł t1.I00'00% wyk.planu
- radiostacja v,raz z osplzętem /Wouxun kg_uv6d duobader, eliminator baterii WoUXIIN/ folia
bezbarwna, adapter SMA POST magnetyczna, lornetka

Dz.757 oBsŁUGA DŁUGU PUBLIcZNEGo
obsługa papierów wartościowych, kredytów i poĘczek jednostek samorządu terytorialnego
- prowizje bankowe _ 7 '942'40 zł
- odsetki od Zaciągniętych kredytów i pożyczek - 322'869,45 zł

Dzial758 RÓżNE RoZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe

? - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z ptzeznaczeniem ifundusz sołecki za 201'1 r'/
- 3.009,67 zł

- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem./fundusz sołecki za 2011 r./
- 3'30 zł

- kary i odszkodowania wypłacone na rzęcz firmy DRoG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka umowa
przelewu wierzlelności za dostawę masy bitumicznej II raty wg ugody sądowej
zdnia20.03.2013 r. Sygn.akt IC 1|37l12 - 50.000'00 zł

801 oŚwIATA I wYcHowANIE
SzkoĘ podstawowe
Plan 3.003.832'75 zł wykonanie Ż.933.147 

'00 
zł tj' 97,65% wyk' planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy /mydło, herbata,
ręczniki, ubrania robocze l - 5.933'16 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 122.069 
'16 

zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 '799.237 '30 

zł
w tym: godziny ponadwymiarowe - 7'7 .629 '80 zł

nagrody jubileuszowe - 16'788'99 zł
dodatek uzupełni ający za 2012 r. - 7 .730,30 zł
nagroda Wójta Gminy - 2.000,00 zł
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odprawa emer}'talna - 1'5.4'7 4,93 zł
nagroda dyrektora - 7.166,00 zł
premia - 28.7 49,68 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 161'888,74 zł- składki na ubezpieczenia społeczne tF .P ' - 370.766,97 zł- umowa zlecenia /zastępstwa,/ - 1.973,77 zł
- zaklp materiałów i wyposazenia - 160.628,88 zł* zakup opału - 100.613,77 zł* art. biurowe - 5.05I,l7 zł* środki czystości - 6.088,38 zł* paliwo do kosiarki - 488,00 zł* prenumerata - 4.091,20 zł* toner - 2.117 ,7 4 zł* części do komputerów - 2.122,15 zł* programy anty.wirusowy, multimedialny itp. - 2.141,27 zł* drukarka - 635,00 zł* okna PCV, parapety - 5.090,00 zł* arl. elektryczne - 1.482,02 zł* kamisze, firany _ 502,86 zł* stoliki uczniowskie, krzesła _ 5.1t2,O0 zł* meble kucherrne - 2.000,00 zł* termowentylator - 300,00 zł

* ańykuły remontowe - 12.078,56 zł* wiertarka - 219,80 zł* lentex - 1.803,68 zł* odklrzacz- 249,99 zł* zegar szkolny - 990,15 zł* sekator z prze dłlŻaczem - 405,00 zł* włazy dachowe - 2.250,00 zł* różne /czeki, świadectwa szkolne, znaki pocztowe, iĘ./ - 4.796'14 zł- zakup pomocy dydakrycznych - 1.328,78zł
- energię elektryczną wodę - 6Ż.204,80 zł
- badania okresowe pracowników - 1.300,00 zł- zakup usług pozostałych - 40.467,90 zł

* opłaty RTV, przesyłki poczto'we - 7 53,60 zł
* wywóz nieczystości _ 1.43'l ,68 zł* szkolenie BHP - 3 '280'00 zł* konserwacja kserokopiarki - 440,68 zł
* przeglądy, legalizacje itp. 4.570,40 zł
* transport ziemi - 9.077,40 zł
* usługa koparko-ładowarką - 3.936,00 zł
* naprawa sprzętu komputelowego - 3.000,00 zł
* malowanie elewacji ścian - 4.92O,0O zł
* naprawa instalacji elektrycznej - |.228,16 zł
* demontaŹ kotła C.o. - 2'988,60 zł
* różne /strona intemetowa, usługi edukacyjne itp./ - 4.835,38 zł

- usługi telekomunikacyjne stacjoname - I.7 41 ,82 zł
- podróŻe slużborłe krajowe - l.816.76zl
- odpisy na ZFSS - 173.Ż77,56 zI
- wydatki inwestycyjne - 28.51l,40 zł

piec C.O.
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oddziaĘ przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 295.026,38 zł wykonanie 286.564,23 zł tj.97,I4% wyk. planu- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 15 '19'1 ,66 zł_ wynagrodzęnia osobowe pracowników - 198.790,98 zł

* dodatek uzupełniający za 2012 r' _1.704,84zł
* godziny ponadwymiarowę - 13.837,07 zł
* nagroda jubileuszowa _ 13.065,73 zł
* nagroda dyrektora _ 1.100,00 zł

_ dodatkowe wynagrodzetia roczne - I5.541,I9 zł- składki na ubezpieczenia społeczne iF.P. - 39.7Ż8,55 zł_ materiały i wyposazenie lzestaw do cry,tania/ - 122,00 zł- Zakup pomoc naukowych - 449,00 zł_ podróże służbowe - 30,80 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.704,05 zł

Przedszkola
Plan 915.762'88 zł wykonanie 885.089,16 zł tj.96,65% wyk. planu- świadczenie pieniężne w zakesie bezpieczeństwa i higieny pracy /mydło, herbata,

ręczniki, ubrania robocze/ - l.526,22 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 15 '1'46,97 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników - 46I.399,02 zł

w tym: dodatek uzupełniający 2012 t- - 948,96 zł
nagroda jubileuszowa - 4.764,60 zł
godziny ponadwymiarowe - 7 .065,52 zł- dodatkowe wynagrodzenia roc znę - 22.246,11 zł- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 82.144,44 zł- materiały i wyposazenie - 37.632,05 zł

* prenumerata 
',Blizej Przedszkola}, - 268,00 zł

* gamki i inne art' kuchenne - 4 '436,69 złt artykuły biurowe - 3'144,62 zł
* środki czystości - 7.479,68 zł
* niszczarka - 200,00 zł
* gaz propan-butan - 798,73 zł
* rolety tekstylne - 1'219,98 zł
* tusz do drukarek - 708,78 zł
* etylina, cement - 72,00 zł
* węgiel - 8'056,45 zł
* śpiworki - 4.349,57 zł
* wykładzina dy"wan owa - 2.12O,O0 zł
* róŻne loprawy, kaĘ, czeki iIp./ - 2.508,86 zł
* ań.remotowe iĘ. - 2.268,69 zł
środki ż}wryrości - 9.198,32 zł
pomoce naukowe - l '570,90 zł
energia - 3.936,99 zl
badania okesowe pracowników - 100,00 zł
usługi pozostałe - 60.'727 ,78 zł* transport płynów do zm}rvarek - 115,62zł
* kontrola kuchni, przeglądy - 1.443,80 zł
* w1łvóz nieczystości - 269,73 zł
* wymiana i montaż podgrzewacza wody - 't 60,00 zł
* organizacja wycieczki - 1.288,75 zł
* usługi edukacyjne dzieci i rodziców - 55.063,00 zł
* naprawa kserokopiarki - 355,78zł



-
18

* usługa hydrauliczna - 282,90 zł
* zabudowa ścianek wewnętrznych - 1.748,20 zł

- opłaty telefoniczne sieci komórkowej - 952'03 zł
- opłaty zanadzót sanitarny - 149'26 zł
_ odpisy na ZFŚs - zą.lts,gs zł
- odsetki od płatności - 33'00 zł
- adaptacja, remont i przebudowa pomieszczeń budynku oświatowego

- Przedszkole filia Maluszyn - 159.919'09 zł
* nadzór inspektora nadzoru - 5.000,00 zł
* roboty remontowo- budowlane - 154.919'09 zł

- zakup patelni _ 3 .690 
'00 

zł

Przedszkola specjalne
Plan 8.72Ż,00 zł wykonanie 8 '72Ż'00 zł tj' 100'00% wyk. planu
- odpłatność za wyżywienie

Gimnazja
Plan 1.324.470'00 zł wykonanie 1.284.768'03 zł tj.9"l'01% wyk. planu
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 57 .905 '72 zł- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy imydło, ręczniki, herbata./ a

- 2.358'74 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 8'7 4'825 

'26 
zł

w tym:
* nagroda dyrektora _ 6.288'00 zł
* nagroda jubileuszowa - 5.6|4'75 zł
* godziny ponadwymiarowe - 8'7 .'702'81 zł
* dodatek uzupełniający za20|2 t. - 2.472,52 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 75.545'72 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 181.317,I4 zł
_ zakup materiałów i wyposa:żenia - 14.068'95 zł

* artykuły szkolne /książki' piłki' kreda/ - 1.233 
'20 

zł
* ańykuły biurowe _ I.910,57 zł
* materiały remontowe 1.335'65 zł
* środki czystości -3.235'55 zł
* tonery - 689'75 zł
* etylina do kosiarki - 115"15 zł
* poradniki i prenumeraty czasopism _ 2.075'2I zł
* abonament Vulcan _ 2.470,00 zł
* znaczki - 100'00 zł
* pakiet ;Administrator Danych; - 350,00 zł
+ taśma antypoślizgowa - 241',08 zł
* dzienniki zajęć - 312,19 zł

- pomoce naukowe - 2.143'37 zł
- energia - 6.031'07 zł
- badania lekarskie pracowników - 240,00 zł
- zakup usług pozostĄch - 1'6Ż5'61 zł

* transport i pakowanie prze syłek - 259,99 zł
* kontynuacja ant}rłzirusa - 95,0I zł
* szkolenia pracownicze - 250 

'00 
zł

* naprawa komputera - 95,0I zł
* opłata abonamentu do portali prawa oświaty - 292"7 4 zł
* opłata za certyfikat podpisu elektronicznego - |70'97 zł
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* przegląd i konserwacja kserokopiarki - 42I,89 zł
* przegląd gaśnic - 40,00 zł

- opłuty ' tyułu usług telekomunikacyjnych sieci stacjonamej - 2'873,'76 zł
- podróże służbowe krajowe _ 2.201 ,69 zł

w tym ryczałt - | '379 '90 
zł

_ odpisy na ZFŚS - 63 '63I,00 zł

Dowóz uczniów do szkół
Plan 550.065,82 zł wykonanie 47|'544,96zł tj.85,73%wk' planu

świadczenie pienięźne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy /mydło, ręczniki, herbata'/

- ??1 55 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników ' 119'247,54zł

w tym: godziny nadliczbowe ' 23.723 
'I9 

zł

P.

dodatkowe wynaglodzenia roczrLe ' 9.734'65 zł
składki na ubezp ięczenia społeczne iE 'P. ' Ż4.287 ,35 zł

- opieka nad dowozem ' 5.879 
'52 

ń
_ materiały i w1,posażenie ' 245 '208,81 zł* oleje napędowe - Ż06.030 '7I 

zł
* części zamierrne ' 2| .304,82 zł
* środki czystości, płyny - 4.273,24 zł
* opony - 13.600'04 zł

badania lekarskie pracowników _ 70,00 zł
zakup usług pozostałych - 49.164'88 zł
* naprawy autobusów ' 29.241'68 zł
* badania techniczne pojazdów - i.599,00zł
* zwrot kosz tów przejazdtl llczniów do szkół /Ewina,Turznia.i - 18 '204'20 zł* ęlektroniczny System poboru opłat - 120'00 zł
ubezpieczenia autobusów oC ,NW _ 12.640'50 zł
odpisynaZFŚS - 3.464,00 zł
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ' 1,524'16 zł

SzkoĘ zawodowe
Plan 694.304,36 zł wykonanie 681.200,4l zł tj.98,12% wyk. planu
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe ' Ż7 .423,13 zł
- świadczęnió pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy /mydło' ręczniki, herbata,/

-631,22
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 499.4|4'90 zł

* godziny ponadwymiarowe - 18.006'62zł
* nagrody jubileuszowe - 13.29I,16 zł
* odprawy emerytalne - 36.336'15 zł
* odprawy z art.20l28KN - 7I '844'00 zł
* nagroda dyrektora - 2.'7 00 

'00 
zł

* dodatek uzupełniający za201Ż t.- 1.Ż62,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenia r oczne - 38.0Ż4'80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P' - '/8.778'Ż5 zł
- zakup materiałów i wyposazenia - 4.'l75,8I zł

* abonament Vulcan _ 1.235'00 zł
* ańykuły biurowe - I '072'83 zł
* aktualizacja Poradnika dyrektora _ 380,15 zł
* toner Samsun g _ | .048,73 zł
* etylina i olej do kosiarki - 101,00 zł
* znaczki pocztowe - 50,00 zł
* pamięó do komputera - 61'00 zł



* program antywirusowy - 350'00 zł
* środki czystości - 326,10 zł
* myszy do klawiatury - 151,00 zł

- zakup usług pozostałych - 538,Ż8 zł
* naprawa notebooka - 230,00 zł
* naprawa rzutnika - 45,0I zł
* lega|izac1a gaśnic - 80,00 zł
* odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 158'67 zł
* poświadczenie własnoręczności podpisu - 24,60 zł

- opłaty telefonów stacj onamych - 4 '7 45 
'26 

zł
- podróże SłuŹbowe krajowe - 1.071,0| zł
- odpisy na ZFSS - 25.'797 

"75 

zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 4.250,00 zł wykonanie 4.250.00 zł wyk. 100'00%
- za dokształcanie kadry pedagogicznej

Stołówki szkolne
Plan74.I31,00 zł wykonanie 62'87Ż,57 złt1' 84,87 % wyk. plarru

- środki ż}'vrrrro ści

Pozostała działalność
Plan 8.108,50 zł wykonanie 6.986,50 złt1.86,|7%o wyk.planu
_ zwrot niewykorzystanej dotacji PoKL *indylvidualizacja nauczania w klasach I-III szkół
podstawowych - 892,50 zł

- świadczenia zdrowotne nauczycieli - 2.378'00 zł
- umowa zlecenia /obowiązki członka komisji oraz spotządzenie protokołu końcowego z posiedzeń

komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego/ - ó80'00 zł
- zajęcia dla dzieci ze specyflcznymi trudnościami w cz}taniu i pisaniu, zajęcia logopedyczne dla

dzieci z zabvrzeniami rozwoju mowy, trudnościami w matematyce - 3.036'00 zł

D2.851 OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdzialanie alkoholizmowi
Plan 70.000,00 zł wykonanie 35.727,90 zł t1' 51,034% wyk' planu
- dieĘGKRPA - 4.119'00zł
- składki na ub ezpieczenie społeczne - 564'30 zł
- umowa zlecenia dyżury terap eńy ' 4'737 

'00 
zł

- wynagrodzenie instruktora spońu - 3 '524,26 zł
- materiały i wyposa:Żenie - 12.319,72 zł

* koszulki polo - 1.650,05 zł
* nagrody i piłki, torby, rakietki, termosy, koszulki, nagolenrriki, dresy, ksiązki / - 3.800,19 zł
* bilety wstępu - 846,00 złx kapelusze - 282'90 zł* kurtki zimowe - 5.166'00 zł* pieczątki - 179,58 zł* materiały profilaktyczne /agresja i przemoc/ - 395,00 zł

- zakup usług pozostałych - 8.346'6I zł
* szkolenie członków GKRPA - 2.500 

'00 
zł

* prezentacja spektakiu profilaktyczno-edukacyjnęgo - 2.574,00 zł
* wynajem autobusów - 2.160,1| zł
* usługa gastronomiczna - 262'50 zł
* wpisowe na halowe mistrzostwa piłkarskie _ 850,00 zł

- podróże służbowe - II7 
'01 

zł

-
20

\
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a

- ubezpieczenie członków LZS Gminy Z1tno - 2.000,00 zł

Pozostała działa|ność
Plan 338,00 zł wykonanie 257 

'00 
zł tj. 76'04% wyk.p1anu

- druki wywiadów, papier ksero, kopeńy,

Dz.852 PoMoc sPoŁECZNA
Domy pomocy społecznej
Plan 180.089,00 zł wykonanie 180.088'07 złtj. 100,00% wyk. planu
- odpłatność za pob1ty w domach pomocy społecznej

Rodziny zastępcze
Plan 4.003'00 zł wykonanie 4.002'84 zł tj'100,00% wyk'planu
- poby.t dzieci w rodzinach

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk|adki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia spolecznego
P|an 2.031.'724,67 zł wykonanie 1.964.685'51 złt1.96'70%" wyk. planu
- zwrot dotacji /nienaleŹnie pobrane zasiłki rodzirnel - 8.542'03 zł
- świadczenie pienięŹne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy /mydło, ręczniki, herbata/

- 103'49 zł
- wypłata świadczeń - 1.8'/3.526'56 zł
/wypłacono 10546 świadczeń rodzinnych dla 920 osób' opłacono 156 składek ZUS dla 20 osób'
wypłacono 5 84 świadczenia funduszu alimentacyjnego dla 54 osób/

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 33'983'50 zł
w tym: nagroda - 400'00 zł

_ zakładowy firrrdusz nagród - 2.703 
'89 

zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 30.056'75 zł
- materiały i wyposa'żenie - 3.371'19 zł* materiały biurowe - L135 

'24 
zł* licencja obsługa świadczeń - I.359'I5 zł* pudełka archiwizacyjne'53,20 zł* tonery - l97 

'40 
zł* znaczki pocztowe, skarbowe - 26,20 zł

- zakup usług pozostałych - 6'711'69 zł
* usługi pocztowe itp. - 6.611'69 zł
* naprawa drukarki laserowej - 100'00 zł

- podróże służbowe krajowe - 516,84 zł
- odpisy na ZFSS - I'093'93 zł
- odsetki od dotacji pobrane w nadmiemej wysokości - 2.885 

'64 
zł

- szkolenia - 1.190'00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Plan 15.363,00 zł wykonanię 15.318'82 zł tj.99'72% wyk. planu
- ubezpieczenia zdrowotne /opłacono 391 składek dla 40 osób/

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan 185.321'00 zł wykonanie I85.309 

'42 
zł tj. I00,00% wyk. planu

- w1płata zasiłków celowych lzadaniawłasne/ - 44.170'97zł 1264 zasiłki dla 135 osób/,
- wypłata zasiłków okręsowych - 14l.138'45 zł 1440 świadczenia dla 101 osóbi
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Dodatki mieszkaniowe
PIan 25.462,00 zł wykonanie Ż5.431'12 zł tj' 99 

'88% 
uyk. planu

- w1płata dodatków mieszkaniowych

Zasilki stałe
Plan 12ó.831'00 zł wykonanie I21.820'4|zł tj' 96,05% wyk.planu
- wypłata zasiłków stałych /305 świadczeń dla 33 osób/

ośrodki pomocy społecznej
P|an 182.97 6'63 zł wykonanie 172.835,38 zł t1' 94,46% wyk. planu
- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

* na stanowiskach wyposerżonych w monitory ekanowe /zwrot za zaktlp okularów korygujących
wztoV - 1.353'80 zł

* herbata, ręczniki, mydło - 27 5,48 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 124.575'14 zł

wtym:
* nagrody jubileuszowe - 6.Ż60,00 zł
* nagrody - 1.Ż00'00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - |0.05'7 
'20 

zł
_ składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 22.642,87 zł
- materiały i wyposażenie - 3.679,77 zł

+ ań. biurowe - I.139'44 zł* czeki, druki - 105'32zł* części wymienne do komputerów - 45'0I zł
* program MS WINDows7 - 569'99 zł* komputer PC ABC CE+RAID - I '820 '0I 

zł
- zakup usług pozostaĘch - 1.009'04 zł

x opłaty porto, rózne - 288 
'07 

zł* napra'wa zas1lacza - 90 
'00 

zł
* konserwacja kserokopiarki - 400'00 zł
* odnowienie podpisu elektronicznego - 170'97 zł
* akfializai1a ryzyk zawodowych - 60,00 zł

- opłaty z q.tułu korzystania z telefonii komórkowĄ - I '030'22. zł
_ podróze służbowe krajowe - 4.517 

'75 
zł

w tym ryczałty - 3 ,37 9 
'60 

zł
- odpisy na ZFSS - 3.464'11 zł
- udział w szkoleniu - 230,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalisfyczne uslugi opiekuńcze
Plan 152.501,13 zł wykonanie |48.256,4I zł tj.97 

'22% 
wyk. planu

- świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy /herbata, ręczniki, mydło/
- 551"7Ż zł

_ wynagrodzenia osobowe pracowników - 98.437'34 zł
w tym:
* nagrody jubileuszowe - 2'85I 

'65 
zł

ł odszkodowanie z tyt. skróconego okresu wypowiedzenia - 3.Ż40,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.806,'76 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P - 20.070 

'27 
zł

- umowy zlecenia /wolne dni/ - 17 .561'07 zł
_ rękawice - 129 

'60 
zł

- badania okresowe pracowników - 210,00 zł
- aktualizacja ryzyk zawodowych ' 20 

'00 
zł

- odpisynaZFŚS - 5.469,65zł

ś'
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Plan 253 '547 ,43 zł wykonanie 247 .497 ,17zł tj' 97 ,62Yo *yk. p\aml
- świadczenie pieniężne w zaklęsie bezpieczeństwa i higieny pracy,Ąerbata, ręczniki, mydło/

PoKL - 103'49 zł
- świadczenia pielęgnacyjne program rządowy - 42.7 42,oO zł /wwłacono 207 świadczeń dla

24 osóbl
- doŹywianie dzieci w szkołach - 90.626,23 zł luydano 28086 posiłków dla 245 osób'

wypłacono 161 zasiłków dla 73 rodzin, świadczenia rzeczowe dla 10 osób _ 15 świadczęrV- stypendium dla uczestnika stazu PoKL - 2.700,00 zł- wynagrodzenia pracowników za kontrakty socjalne, koordynację projektu /PoKLl- 39.367,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne lPoKL/ - 3.289,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy iPoKLl - 8-712,77 zł- składka zdrowotna beneficjentów projektu skierowanych przez PUP Radomsko do udziału

w kontrakcie socjalnym POKL - 376,27 zł_ umowa zlecenia /obsługa programu POKL/ - 7 .999 
'99 

zł- zakup materiałów i wyposażenia POKL - 2.279,93 zł
* karty telefoniczne - 200,00 zł
* bilety spektakl - 1.376,00 zł
* artykuĘ żywnościowe - 341'93 zł
* kocę dla beneficjentów /upominki świąteczne/ - 360,00 zł* czeki - 2'00 zł
badanie okresowe beneficjentki projektu POKL - 5O,OO zł
transport Źywności - 3.410,15 zł
zakup usług pozostałych PoKL - 43.122,16 zł
* przeprowadzenie kursów zawodowych - 36.160,00 złł szkolenie uczestnika projektu - 400,00 zł
* usługi stomatologiczne - 3.200,00 zł
* usługi transpońowe - 920,16 zł
* usługi gastronomiczne - 2.027 ,00 zł* usługa przewodnika podczas wycieczki - 4|5,00 zł

podróże służbowe krajowe /PoKLl - 1 .565,12 zł
* ryczałt za używanie samochodu własnego do celów słuŻbowych /PoKt/ - 1 .565 'I2 złubezpieczenie NNW beneficjentów PoKL - 58,20 zł
odpisy na ZFSS PoKL - I.093.93 zł

Dz. 854 EDUKACYJNAOPIEKAWYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów
Plan 135.631,00 zł wykonanie 120.024,09 złtj.88j0% wyk. planu
_ wypłata stypendium dla uczniów gotówkowa w formie rueczowej /wypłacono 566 sĘpendia

dla283 dzieci,7 zasiłków d].a 7 ucznióW
- zakupiono ksiązki dla 9 uczniów klas II,III,V poza kry.terium dochodowym, dla 67 uczniów z klas

I.II.IIl.V oraz dla 4 uczniów z orzeczeniem

D2.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONAŚnooowIsKA
Gospodarka odpadami
Plan 129.929,00 zł wykonanie 102.844,14 zł tj. 79,16% wyk.planu- w1łvóz nieczystości



-
2Ą

O czyszczanie miast i wsi
Plan27.920,00 zł wykonanie 27.919,85 zł tj. I0O,0O zł
- odpady komunalne

Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 332.'700,00 zł wykonanie 332.657,9Ż zł tj.99,99% wyk' planu
- energia elektryczna /oświetlenie dróg, ulic/ - 244.391,11 zł
- usługi \ł Zaklesie eksploatacji oświetlenia, naprawy - 88.266,81 zł

Zaklady gospodarki komunalnej
Plan 62.000'00 zł wykonanie 42.000,00 zł tj. 67,75% wyk.planu
- dotacja przedmiotowa dla SZK

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korrystanie
ze środowiska
Plan 6.500,00 zł wykonanie 5.493,45 zł tj. 84,52% wyk.planu
- porządkowanie terenów zielonych

Pozostała działalność
Plan 481.667,63 zł wykonanie 385.509,69 zł tj. 8O,O4% wyk. planu
- materiały budowlanę lnaptawy budynków czynszowych/ - 42.350,65 zł- place zabaw wyposażenie /huśtawki, bujaki iĘ./ - 8'991,30 zł_ stoły bilardowe, piłki, meble itp. - 5.178,44 zł
- kocioł wyniana ZoZ Ż1tno - 10.94'] ,OO zł- róŻne /części do pilarki, oleje itp./ - 6.464,10 zł
- energię elektryczną - 18.270,96 zł
- prace remontowe - 36-573 

'63 zł- prace porządkowe /niwelacja terenu, rowy, naprawy itp./ - 60.760,21 zł- dozór techniczny - 395,00 zł
- naplawa kosiarki _ 8II,75 zł
- ocena Sprawności technicznej przewodów kominowych - 1.210,00 zł_ padłe zvłierzęta - 280,80 zł
- bezdomne psy - 4.920,00 zł
- czyszczenie przewodów kominowych - 1.210,00 zł
- opłaty roczne za użytkowanie, polisy ubezpieczeniowe - 14.76I,39 zł
- wydatki inwestycyjne - 1'72.384,83 zł \

* dokumentacja przebudowy dawnej oficyny administracyjnej w Maluszynie - 36 '900,OO zł l

* kosztorysy inwestorskie świetlic - 2'460,00 zł
* projekt architektoniczno-budowlany wymiana konstrukcji dachu świetlicy w Budzowie
- 2.460'00 zł

* nadzór inwestorski świętlic - 7 '404,60 zł
* remont i modemizacja świetlicy wiejskiej w m' Czechowiec - 14.242,52 zł
* remont i modetnizacja świetlicy wiejskiej w m. Pierzaki - 14.567,48 zł
* remont i modemizacja świetlicy wiejskiej w m. Pukarz ów - 22.832,93 zł
* remont i modemizacja świetlicy wiejskiej w m. Budzów - 47.180,76 zł
* remont budynku oficyna w Maluszynie - 24.336,54 zł

Wydatki zrealizowanę w ramach funduszu sołeckiego to kwota _ 57 .670,58 zł
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Dz.92l KULTURA I OCHRONA DZIF.D ZICTWA
NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice' kluby
Plan 341.700'00 zł wykonanie 34I.072'17 złtj.99,8Ż% wyk. planu

dotacja podmiotowa z budŹetu dla instytucji kultury /GoIV - 249 '072,17 zł
dotacja celowa na dolrnansowanie realizacji zadania modemizacji ośrodka kultury w Sinioy
_92.000'00 zł

Biblioteki
Plan 9 4.67 0,00 zł wykonanie 87 .3 7 9,7 6 zł tj' 92,30% wyk. planu
- dotacja podmiotowa z budżetu dla insĘtucji kultury

D2.926 KU LTURA FIZYC ZNA I SPORT

Pozostała działalność
Plan 41.500'00 wykonanie 35 '037,I0 złtj. 84,43% wyk. planu

dotacja celowa na dofinansowanie zadań z|econych do realizacji stowarzyszeniom /Klub
Victoria, Stowarzyszenie na rzecz kozwoju Gminy Ż1łno l - 29 .999,94 zł

- buty sportowe _ |.3I1'97 zł
- leki, ręczniki itp. 1.908,19 zł
- badania okresowe sportowców - 875,00 zł
- wpisowe udział w spartakiadzie samorządowej itp. - 942,00 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota - 4.788,16 zł

?



REALIZACJA PRZYcHoDÓw I RoZCHoDÓw
na dzień 31 grudnia 2013 r.

wYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE Towykonania

PRZYCHODY
oGÓŁEM 351.9ó5'82 3s1.965,82 100,00

- wolne środki 351.965,82 35r.965,82 100,00

ROZCHODY
oGÓŁEM 670.819,12 ó70.819'12 100,00

z tego:
- spłata kredfiów 670.8|9'1Ż 6'.70.8r9,12 100,00

-
Ż6

<s

W 2013 r. spłacono łącznie kred1'tów i poŻyczek - 670.819'12 zł
wobec rrlw Banków

ING Bank Śląski S.A. Radomsko - 161.1 1 1,10 zł
BoŚ Częstochowa - 288.985,52 zł
B.S. Zy'tno - 29'575,00 zł
BGK Łódź - 120.210,00 zł
PKo Bełchatów - 70 '93'/ '50 

zł
Dokonano umorzenia pożyczki w kwocie 141.120,00 zł przez WFoŚi GW w Łodzi

Łączne zadłlŻenie gminy z t3fi;łl zaciągniętych kredlów i pożyczek

na dzień 3l.IŻ'2O1'3 r. wynosi - 6.913.978,39 zł
wobec następuj ących Banków:
- ING Banł Ś1ąski S.A. Radomsko - 483.333,40 zł
- BoŚ S.A. Częstochowa - 2.5Ż4.927,49 zł
_ B.S. Zytno - Ż54.345,00 zł
- BGK ŁódŹ - 1.1,00 zł
- PKo Bełchatów - I.29I.062'50 zł
- Genin Noble BaŃ S.A. Warszawa - 1.182.000'00 zł

Zobowią7ania wymagalne wynoszą - 110.600'79 zł
- z ty'tułu towarów i usług j.s.t. wynoszą - 512'436,37 zł
wtym:niez,apłaconefaktury^'T'ofi 

ii;'-'.;.;',;,łru:i"^

Łączne naleŻności gminy na dziei3l.12.2}13 r. wynoszą - 7I5'705'48 zł
z tego: gotówka i depozly '398.908,23 zł

należności wymagalne ' 299.855 
'60 

zł
z tego: SZK - 60.Ż97,95 zł
w tym: Z t}tułu dostaw towarów i usług - |01'482,65 zł

z tego: SZK - 60.297,95 zł
pozostałe - I98.372'95 zł

pozostałe należności ' 16.94L,65 zł
z tego: SZK - 5.62'1,26 zł

w tym: Z Ę'tułu dostaw towarów i usług - 8'706,65 zł
w tym: SZK - 5 '6Ż7 ,Ż6 zł
z tytułu opłat - 8'235,00 zł
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GMINNY Z^KŁAD KoMUNALNY
wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r'

wYsZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE 7o wykonania 7o struktury
wykonania

732.366,88 99,15 100,00PRZYCHODY
oGÓLEM
z teso: - \łpłyvry z usług

738.700,00
693.4'17,99 t02,48 94,69

676.70U.UU

38.888,89 62,73 5,31- dotacja
przedmiotowa UG ń.) nno 00

715.652,05 98,Ż1 100,007ns7.Iv nĆół 'F'.M 728.7rO,,tJo
371 .500,00 366.Ż5Ż'09

qR 59

94,48

)1,1O

q '7)

z tego'. - wyna$qqzgnle-
- pochodne od
wynagrodzeń 73.600,00 69.s36,3r

Ż'19'863'65 98,69 39,11
- pozostałe 283.600,00

?

Stan naleŹności ogółem na dzień 31 grudnia 2013 
'' 

Wynosi - |30 '39'1 '90 
zł

w tvm: wvmagalne - 60 -297 '95 zl' po'o'ńł. - 5.627-26z|
gotówka ' 64.47Ż,69 zł

st- "oio*ń* 
ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r' _ nie występują

Realizacja planu prrychodów na dzień 31 grudnia 2013 r'

- zuzyóie wody - 286.307,62 zł
- odprowadzenię ścieków - 57 '985 '39 

zł

- wywóz ścieków - 58 

"7 

17 ,'7 4 zł

- prace Sprzętem - 136.|16'3I zł
- ipł"tv )a centralne ogrzewanie ' 4Ż'78l 

'99 
zł

- usługi pogrzebowe - 90 '453,69 zł
- *ynu;"- lokalu _ II'476,0I zł
- odszkodowania _ 8.759,34 zł
- odsetki - 885,90 zł
- dotacja przedmiotowa j.s.t' - 38'888,89 zł

Realizacja planu kosztów na dzień 31 grudnia 2013 r'

_ świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy /trerbata' ręczniki' mydło/

- 2'440,64 zł
_ *ynugrod""niu osobowe pracowników - 336'387 '76 

zł
*' 3ło fundusz nagród _ 2|'059,40 Zł

- dodatkowe wynagńdzenia roc zne - 26'9I'7 
'66 

zł

- 
'r.ł"an 

na uberpńczenie społeczne i F'P' - 69 '536'31 zł

- umowa- z|ecenia lpa\acz Zastępstwoi ' Ż346$7 z'ł

- zakup materiałów i wyposazeńa _ 108 '527 '83 
zł

* gai do samochodu asenizacyjnego - I],59!'a9. zł
* ipał do centra1nego ogrzewania - 32'844'96 zł
* 
"iis"i"*i"*e 

JocĘników,samochodów' 15'617'56 zł
- .-J-i"ły do remontu ikonserwacji wodociągóiv- -^ 

^ 
4 '004'02 zł

- 
".t.p 

iń-i"", materiałów pogrzebowych ' Ż5 '038'61 zł
* artykuły biurov''e - 1.457 ,61 zł
* ńł.riły nu po trzeby zakładu, kotłowni ,oczyszczalni - 15.91'0'66 zł
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* środki czystości - 5'7 

'92 
zł

- energia elektryczna - 9|.977 
'79 

zł
* hydrofomia Sekursko - 4.642"72 zł
* hydrofomia Silnica _ 29 '083 '4I 

zł
* przepompownia - 11.080'78 zł
* oczyszczalnia /Sekursko/ - 7.01'7 

'02 
zł

* oczyszczalnia /Ż7tnol - 20 '906,77 zł
* baza Zakładu - 6.178,57 zł
* hydrofornia Rędziny - 13.068,52 zł

- zakup usług remontowych /naprawy ciągnika itp./ - 5.4Ż6,00 zł
- badania okresowe pracowników - 660,00 zł
- zakup usług pozostałych - 15'436,53 zł

* odprowadzenie ścieków _ 5.14Ż,02 zł
* uuyrłó" odpadów komunalnych - 1.968'30 zł
* badanie wody - 1.756'9I zł
* dozór tęchniczny - 487,48 zł
* usługi pocztowe i kurierskie - 588'04 zł
* badanie techniczne pojazdów - 682,00 zł
* badanie ścieków - 1,.465'66 zł
* pozostałe opłaty - 3.346'12 zł

- opłaĘ z tytułu korzystania z telefonii komórkowej - I.550'47 zł
- podróże słuŹbowe krajowe

* ryczah - 2.63Ż'7'7 zł
- 5.089'24 zł

- ubezpieczenie p ojazd,l lftat/ - 429,00 zł
- odpisy na ZFSS - |2.2|5'55 zł
- podatek od środków transportowych - 980,60 zł
- opłata zakorzystanie ze środowiska /pobór wody i odprowadzenie ściekód - 35.130,00zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 23'951'00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych - 10.000'00 zł


