Wójt 6mrny Żyhro
pow. rqdoeszczońskl

ZARZADZENIE Nr. Or.

0050.38.2016

Wójta Gminy Zytno

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budźetu Gmidy żytuo
zaI pólrocze 2016 r.

Na podstawie alt.30 u5t.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminn1m
/j.t.Dz.lJ. 2 2013 t.po2.594, 645, 7318t 22014 r. poz.3'19/, onz art.266 nsL l pkt.1 Ustawy z dnia
27 sieryna2009 r. o finaosach publicznych lj.r. Dz.V.22013 r. po2.885, 938, 1646;'22014 r. poz.
319l zatządza się, co następuje:

$l'Przekazuję w załączeniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żynno

za I póhocze 2016 r.

s2. Informację, o której mowa w $1 zaflądzelia pfledstawia się Radzie Gminy Żyno oraz
Regionalnej Izbie obrachunkowej w Łodzi_ ZespółZarrtiejscowy w Piobkowie Trybunalskim
$3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia'
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SPIIAWOZDANItr

rł sprarrie rr1k,',r:nid budZetu gn]il])
za I póhocze 2016 r.
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Plan dochodów budżetowych po zn]ianach na dzień 30 czerwca 20l6 r. wynosi
yo
18.825 ''/ 46,'11 zł w tym: majątkowc 3 90'000,00 zł wykonanie 9
'2'l \,43 zł co stanowi 51.87
"763 9,00olo \łryk. planu
rvykonania plantr ogółen] w tym: mająlkowe 35'100.00 zł co stanowi
strul1ura u7łskanYch dochodów i.n.
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3.086.841,05
4.558.668.00

18.825.1 46,11

9.163.271 ,43

Dochodr wlcsnc

4.593.485,07

Dotacie ce lorł'e
Subwencia ooólna

6 .02'7

Doc-HoDY oGóŁEM

.333 ,64

\ryko-

struldur
v
*$<ona
nia
46,11
21.6q

nanir

it ))

I.6t

55.56

46-70

s1,87

100,00

Wplyw na uzyskaDe docl]ody budżetowe w I póhoczu 2016I. n1iała subwencja ogólna
Stopień realizacji doclrodów własnych
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Udziały gmin w podatkach
starrowiących doc1ród
budżetu państwa !v podatku
dochodowym od osób
prawnYch
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód
budżetu palist\'a \' podatku
dochodowym od osób
fizvcznvcl'l
Podatęk rolny
Podatek od nieruchomości
Podalek leśny
Poda1ek od środków
lransDoltowycl'l
Poda1ek od s]]adków i darow'
wDlvwv z oDłatv skalbowei
WołWVv z oDłatv tarcowei
Poda1ck od działalności

i.000.00
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gospodarcŻei osób
1izyczIrycl't opłacany
w lolmie karty podatkowei
Podatek od czynności

cvwilnoprawnvch
Wpływy z inlych lokalnych
opłat pobieranych przcz
jednostki sanrorządtr
terytorialnego na podstawie
odrębnYch ustaw
Dochody z maiatku sminY
Pozostałe dochody
Wpływy zc zwrotów dotacji
oraz płatności'w tylTl

t.100.00
76. r00.00

61.551.00

83.51

359.200,00
380.000.00
s11.948.15

1',74.28t,'13

214.sss.40

48,52
9,24
41.75
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35.100,00

1.00
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wykor zystaDych 11iezgodnie
z przeT:.laczenicm l]ub

w)korzystanych

z naruszeniem procedut,
pobranych nienależnie lub
w nadmiernei wvsokości

oGoŁEM

4.593.,185,07

2'l17.16Ż'38

Najbardziej znaczącym składnikiem dochodów własnyclr grrriny sąl
Udziały w podatkaclr s1anowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych który stanorvi 32,637o, podatck rolny 1ó,l1%'
od nieruchomości l9'38%' dochodów własnych ogółem
stopień realizacji dotacji celorrych

W\S7'TTGOI,MEME
Dotacje celowe otźymane
z budżetu palistu'a na
rea|izację zadań
bieżącyclr z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadari zleconych
gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane
Z budŻetu palistlva na
lea1izację rvłasnych zadań
bieŻacych smin
Dotacje celowe otrzymane
z polviatu na zada ia bieżącę
rcalizowanc na podstawie
porozumieri rnięclzy
iednostkami samorzadu
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33.030,00

33.030.00

100.00

1.07

6.027.333,64

3.086.841.05

51,22

r00,00

Dotacje na Zadania bieżące rcalizowal7e z zakresLl administracji rządowej stanowią 85,5370
i są najbardzicj z'naczącymi skladnikami dotacji celowych ogólem'

stopicń rcaliŻacji subrvcncji ogóIncj
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Częśćwytównawcza
subwencii ogólnei dla olnin
Częśćoświatowasubwencji
ogólncj dlajcdnostck
samorZądu terYtoIialnego
Częśćrówrrolł'aźąca
subr'vencji ogólrrej dla gmin

oGół.nM

53.

s0,00

4.189.415-00

Ż '094 .7

i.9i3.769,00

2.42U.088 00

61.60

53.15

81.744,00

40.872,00

50,00

0,q0

8.201.928.00

4'558.ó68'00

55,56

100,00

08,00

45,95

Najbardziej znaczącyn1 składnikien sLlbwencji ogólnej jest częśćoświatowa, klóra stanowi
1 5% w),konania planu subwencji.

Na poziom uzyskanych dochodów rniały wpływ zastosowane pzez Radę Grrriny obrriżenia
górnych stawek w podatku od nieruchomości omz dodatkowe zwolnicnia jak róWnież udzielaDie
ulg. odroczeli. umolzeń olaz rozłożenie na raty płatDość.
Skutki tyclr opelacji slanowią 9'70olo dochodów wlasnych gnirry' natomiast 2,l lo%
doclrodórv ogółcnr gminy'
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izrvolniĆń
zalcgłości
ustarvo$ych/ podatkonych
Podatek Ud nierucholDości
Podatek rolny
Podatek leśny

r78.056,6'7

69.'782,08

t07.992,59

Ż8Ż,00

1.108.00

L108,00

34.00

34,00
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Podatek od spadkórv

idarorvizn

7.848,50

Podatck od śrcdkó\ł'
transportowych

oGoŁEM

6.386,00

1.462,50

18.368,25

i2.544,00

205.415,42

82.326,08

5.824,25

101.992,59

2.886,50

12.210,25

Następrrie rra pozioln dochodów mają wpływ istniejące zadlużęnia z tytułu podatków i opłat.
K$'ota ta wynosi 306'924,34 zł co stanowi 14'50% dochodów własnyclr gnriny, natomiast 3'150ń
dochodó!v ogółem gminy'

Kwota
zadfużenia

wYsTaTl],cot,MEN|Il
L\ lulu uŻvlko\łdnla
od nierLlcholnośc l.g.u.
od nieruchorr-rośc od osób fizr cznveh
rolnv od osób fizvczrrvch
leśnv od osób liŻvcznych
od środków transpofiourych od osób
ch
Wnłvwv z tvtułu ot at za odoadv kon'runalne
Otrzyrnane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnei
Po7ostałe odsetkj

26.193.30
38.765.00
65.956.98
56.487.58
r1.224.67

CZ\ nsŻe d7ierżawne 7

Podatek
Podatek
Podatek
Podatek
Podatek
fizycznl

oGóŁEM

w

.529.40
46.149.90
27

9.700.00
24.917.sr
306.924,34

półroczu 2016 t'' w}stawiono 132 szt. uponlnieli na kwotę 4l'748'00 zł'
z czego zleal|zowano 76 ripomnieti na kwotę 28'5l5'00zł'
I

Dochody tvg klas}fikacji budźctowej
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LĄCZNoŚC
7OO GOSPODARKA
MILSZKANIOWA
750 ADMINIS]'RACJA
PUBLICZNA
75I URZEDY

110.094.64
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010.00

298.080.96

96.11

1.06

i1.010.00

100.00

0.14

9,64

0,18

381.675,00

36.',7'/4,48

101.672.00
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2

I3,21
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NACZEI,NYCH
oRGANóW
WLADZY
PAŃSTwoWEJ,
KONTROLI I
OCIIRONY RAWA
ORAZ
SADOWNICTWA
754 BEZPIECZENSTWO
PUBI,ICZNE I
OCHRONA
PRZECIwPoŻARo

4.372,00

88.51

0.05

100,00

0,02

I

51,25

17,81

8.t04.928,00

4.ss8.668.00

54.90

46,70

255.924,00

I45.114,90

56.78

1,48

29,00

29,00

100.00

.429 .686,92

2.562.603 ,21

4'/,20

Ż6,24

65.600.00

r00,00

0,6'l

Ż63 '634.36

48,61

2,',l0

63.27 I ,43

51,87

100.00

4.940,00

L700.00

1.700.00

756 DOCHODY OD
osóB PRAWNYCH.
oD osÓB
FIZYCZNYCI'I ] OD
INNYCH
JEDNOSTEK NIE

PoSlADAJĄcYcH

758
801
851
852

OSOBOWOSCI
PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI
ZWIĄZANE Z IcFI
POBORLM
ROZNE
ROZLICZENIA
OSWIATA I
WYCHOWANIE
OCHRONA
ZDROWIA
POMOC

sPoŁEcZNA

Li94

5

014.00

1.719.251.i

854 EDUKACYJNA

OPIEKA
WYCHOWAWCZA
9OO GOSPODARKA
KOMUI.JALNA I
OCHRONA

ŚRoDoWlsKA

RAZEM

65.600.00

542.433.15

ta.825.7 46,71

9 .7

Rcalizacja doclrodów do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej'
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IcTwo l ŁowlEcTwo

za dzierżawę z obwodów łowieckich - 1.486,32 zl
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zaklesu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /zwrot ploducentom
rolnym podatku akcyzowego zawańego w cenie oleju napędowego wykożystywanego do

produkcji rolDej
Dz.

-

/

-

6

296.594,64 zl

TIłANsPoRT I ŁĄcZNoŚc

ó00

na podstawic porozunień
lniędzy ednostkami samoźądu terytolialnego /Starostwo Powiatowc/ na zimowe iletnie
ulrzynanie dlóg - ]3.030'00 zł
dotacja cclo\ł'a otrzymaia z polviatu na zadania bieŹące lea]izowale
j

DARKA

MI ESZKANIOWA
D2.700 G OS PO
|.6'14,2'7 Żł
Za wieczysle uŻytkowanie gruntów
za splzedaż działek rrr 106 o pow' 0.82 lra rv m. Sudzin' Dr działki 209/2 o pow' 0'30 ha
35'100'00 zł
!ł m' Rogaczó\ł'ek. nr 335/4 o pou,. 0,0949 ha w rn' Grodzisko
- pozosta]c odselki
0.21 zł

-

-

-

-

Dz.750

-

-

i1p' -

-

-

Dz.75l

_

PUBLI czNA

ADMlNlsTlłAcJA

dolacja cclowa otrzymana z budżetu państwa na lealizację zadań bieżącyclr z zaklesu
administracji rządowej omz innych zadań zleconych gminie ustawanri /U.W/ - 37 '354,2'1 z|
dochody z tytułu lealtzacji zadań z zakresu administlacji rządowej /5o% za udoslępnianie danych
osobowycV - 3,10 zł
2'585'53 zł
wpływy z róŻnycl] opłat /ksero,specyfikacje
doclrody z najmu idzierżaury składników majątkowych /czynsz d7'iężawny PFZ/ - 3.380,20Zł
10.'768.41zt
za WJ'najcm alltobusó\\,szkolnych
poŻostałe odsetki
121,67 zl

URzĘDY NACZELNYcll oRcANÓw wLADZY
PAŃsTwowIlJ' KoNTRoLI I oCHRoNY PllAwA
oRAZ sĄDowNICTWA

dotacja celowa otŹymana Z budŹetu państwa na lealizację zadali bieżących z zakresu
adrninistracji rządou'ej oraz irrnych zadań zleconych gmirTie ustawami /aktualizaoja slałego
4.372,0() zł
lejcstlu

wyborcó -

Dz.751

_

_
'

I

ocHRoNA

dotacja celowa otrzymana z budżetu palistwa na realiŻację zadań bieŻących z zakrcsu
administracji rządowej oraz innych Zadań zleconych gmirTie ustawami /obrona cywilna./
- 1'700.00 zł

Dz.75ó

-

BEZPIECZEŃsTwo PUBLIcZNE
PRZEcIwPoŹARowA

l)oclloDY oD osóB PRAWNYclt' ol) osÓB

FIZYCZNYCI{ I OD TNNYCTI JEDNOSTEK
PRAwNEJ
NIE Pos lA DAJ Ą cYc H osoBowoŚcl

j.g.u. leśnyj.g.u. - 91.8]8.00

podatek od nieruolrorrrościj'g'u.
180'264'04 z'ł
podatek rolny
9'211.00 zł

podalek
zł
podatek od śr'odków transpoltowych j.g'u' - 4'030.00 zł
11,60 zł
koszty upomnień
odsetki
83_40 zł
230.094,42z|
podatek od nieruchorności od osób fizycznych
podatek rolny od osób fizycznych
3jl'881'48zł
42.005'44
zł
leśny
od
osób
fizycznych
Podalek
podatek od śr'odków tlanspolto\Ąrych od osób llzycznych
13'3II,Ż0 zł
podatek od spadków idarowizn
9'596,33 z1
wpływy z oplaty targowej
3.5'10,D0 zł
63.55l.00 zł
podatek od czynności cywilnopramyclr od osób fizycznyclr
996'00 zł'
u,pływy z róŻlych oplat /koszty egzekucyjne/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

'7

odsctki od niete lil'lowyclr rł'płat od osób fizycznyoh - I'696,31 z|
wpłylvy Z opłaty Skarbowej - 7 '155,00 zl
Za zezwolenia na spfzedaż napoi alkoholo\Ych - 5l .254,79 Zł
opłata za zajęcie pasa dlogowego - 3'377,45 zl
udziały gniny w podatkach stanowiących dochód budżctu państwa:
_ podatek dochodoq'y od osób fizycznych - 690.939,00 zł
- 3''/24,'79 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych -

-

Dz. 758 RóżNE RoZLIcZENIA
- częśćoś\Ą,iatowa subwcncji ogólnej dlajednostek samolządu terytolialnego
- częśćwylównawcza subwencji ogólnej dla gmiD - 2'094.708,00 zł
- częśćrównoważąca subwencji ogólnej dla gnin - 40.872,00 zl
Dz.

_
'
-

80l

_
-

oŚwIA't'A l wYCtIowANIE

OCt{RONA

ZD

ItOWIA

dotac.ja celowa otlzymana z budżetu państwa na rcalizację zadań z zaklesu administracji

rządowej olaz innych Zadań Zleconych gtninie uStawami/koszty wydawania przez gnrinę
decyzji w splawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczcni spełniających kryteria
docl,odowe/ - 29.00 zł

Dz.852

-

2.423.088,00 zł

dotacja ceiowa otlzyrrrana z budŻetu palist\\'a na realiŻację zadati z zaklesu admil1istmcji
rządorvej oraz innyclr zadali zleconych gmiDie ustau'ami /szkoły podstawowe zakup
podręczników, ma1eIialów edukacyjnych/- l9.078.64 zł
dotac.ja celowa ollzymana z budżelu państwa na realizację właslych zadari bieżących grnin
/rv-vchowanie plzedszkolne w 2016 r'l - 19.870'00 zł
odplatnośćza Bryżywienie w przedszkolu - 33.675,90 zł
dotacja celowa otlzymana z budżetu państwa na realizaoję własnyclr zadari bieżących gmin
/wychowallie pr'zedszkolne w 20l6 r'l - 5 l.378,00 Zł
dotacja celo$,a otrŻymaDa z budżetu państwa na rcalizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /gimnazjuln zakup
podręczników, materiałów edukacyjnycl'- 18.699,42 zl
dotacja celowa otŹymana z budżetu państwa na lealizację własnych zadań bieŹącyclr gmin
/rłryclrowanie przedszkolDe w 2016 I./ /IoZ' 80l49/- 2.058.00zł
dotacja celowa otrzymana z budżetLl palistwa na realizację zadaIi z zakresu adnrirristracji
rządolvej oraz innych zadań Żleconych gminie ustawami /roz.80150/ /zakup
podręcZników. tnateIiałów edukac)'jnych/- 554'94 zł

851

-

_

l'oMoC sPoŁEcZNA

dotacic cclou,e olrzynane z budżetu Państwa na zadania bicżące z zaklesu admil1istmcji
rządorvej zlecone gminom zwiąZane z realizacją świadczenia wychowalvczego stano\łiącego
pomoc państ\ł'a w wychowaniu dzicci - 97'].980,14 zł- odsetki od dotacji /zasilki rodzinne'
l'urrdusz alimentaoyjny/ - 396'04 zł
dotacja celo\ł'a otrzymana z budżetu paristwa na lealizację zadań Z Zaklesu adninistracii
rządorł'ei oraz irrnyclr zadań zleconych gminie ustawami /świadczeniarodzinnc' zaliczka
alimentacyjna olaz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubczpieczenia
społeczrrego/ - 1.2'19'250.00 zl
dochod}'Z lytllłu zaliczki alimcntacy.jnej, ltuduszu alimcntac1'jnego - 2'288.78 zł
wpływy ze z\ rl1ów dotacji poLrranych \\, nadmiernej wysokości/zasiłki t'odzinnc, fundusz
alinrcntac1'lny/ - 4'690,63 zł
dotacja celowa otrzyn]ana z budżetu państwa na rcalizację zadań z zakfesll administlacji
rządorvej oraz ilnych zadań zleconych gminie ustawami /składki na ubezpieczenia
zdlowotne opIacane za osoby pobierające niektóre śrviadczenia z pomocy spolecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne/ - 3.804.00 zł

-

'
-

8

do1acia celowa otrzynlana Z budŹetu państwa na lealizację właslycl] Zadań bicŻących gmin
z pfzeznaczen:rch) na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pol'nocy społecznej /Zasiłek stały/ omz za osoby objęte
indyrł'idualnyn plog1'amem Zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontlakt socjalny,
niepodlegającc obowiązkou'i ubezpieczenia zdrowotnęgo z innego tytułu w związku z wejścien
W życie z dniem l sierpnia 2009 r' ustawy o zmianie niektórych rrstaw w związku ze Znianami
rv organizacji i podziale zadarl administracji publicznej- 6'495,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżctu państwa na lealizację Własnych zadatl bieżących gmin
/wypłata zasiłkórv oklesowycv - 94.016.00 zł
wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości /zasiłek okresowy/ - 7 '302'92 zł
dolacja celolva otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej olaz innych zadań zleconyclr gminie ustawami /dodatki energelyczne/ - 492,00 zł
dotac.ja celowa olrzynana z budżctu państwa na realizację własnyclr zadań bieżących gnrin
wypłala zasiłkólv stałych - 82'341.00 zł
dotac'ja celowa otrzynana z budŻetu patistwa na lealizację wlasnych zadań bieżącyclr gmin
/utrzylnarrie GoPS/ - 44'100'00 zł
odpłatnośćza usługi opiekuliczc ' I1.402,'70 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadati z zakfesu administracji
uądowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /kafia dużej rod7Jr1yl - 34,00 zł
dotacja cclowa otrzyrnana z budżetu państwa na rcalizację własnych zadań bieżących gmin
/dożyrł,ianie dzieci w szkolaclr/ - 48'010.00 zł

Dz. 854 EDLII(ĄOJNA OPIEI(Ą wYclIowA\lcZA

-

dotacja cc]owa otrzymana Z budŻetu pa1istwa na realizację własnyclr zadań bieżącyclr gnrin

/dofinansowanie świadczeń realizowanych w lamach systcmu polllocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnyrn/ - 65.600,00 zł

D2.900

'
-

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRoDowIsKA

opłaty z tytułu odpadów komunalnych - 1'70'904,28 7-l
koszty upomnieti /odpad/ - 110,4021
odsetki od nietermino\łf'ch wpłat - 78,50 zł
Wplata nadwyżki środków obrotou,ych Za 2015 r' samofządowego zakładu budŹetorł,ego
- 2l '83]_I5 zł
wpływy z tytułu oplat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 6.546,44 zł
koszty upomnień - l1'60 zł
czynsze dzierżawne - 6j'84]']8 zł
odsetki od nietemino\rych wpłat - 308,81 zł

9

WYDA'TKI

Plan rvyda1kórł, po zmiarrach na dzień 30 czerwca 2016 r' wynosi l7.810.325'82 zł w tym|
majątkowe 178'626'97 zł wykonanie 8'5'1l'949'25 zł w tym: rnajątkowe l04.083'00 zł co stanowi
48,l3% wykonania planu ogółem w tym: wykonanie Wydatków majątkowych stanowi l3,37%

Shuktura zrealizowanych tvydad{ów

WYSZCZBGOLMENIE

I'I,AN

W'KONANIE

W\ datki maiatkowe
w tyrn:

'718.626.97

104.083,00

- irlwestyc)ine

7'78.626,97

104.081,00

l7.031.ó98'85

Wydatki bieżące

8

$}łona
nia
planu
13,3',1

strultury

trykona
nia
r,22
1,22

.467 .866,25

98,78

w tym:

'
_

rq'nagrodzenia
pochodne od wynagrodzeri
dotacje na Zadania bieżące
DoŻostałe wvdatki

RAT'-I\I

5.984.595,65
1.183.132,96
609.294,00
9 .254 .6',7 6.24

17.810.325,82

3.191.064,86
65'7 .965,64
2r3.094,22
4

.405

.'7

4r .53

8.571.9'19,25

53,33
55,62

'1,68

34,98
4'1-61

2,48
51.40

48,13

100,00

Wydatki rvg dzialórv klas}.flkaĆji budżctotvcj

w\sZcZEGóLNENIE
OIO ROI,NTCTWO
I ŁowIEcl'wo
4OO WY'IWARZANIE I
ZAOPATRYWANIE W
ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ' GAZ
I WODE
600 TRANSPORT
l ŁĄCZNoŚC
6JO 'I'URYSTYKA
7()O GOSPODA.RKA
MIESZKANIOWA
710 DZIALALNOSC
I]Sł.t]GowA
750 ADM]NISTRACJA
PUBLICZNA

PLĄN

WYKONAME

realizacj strukfur
v

a
planu

łĘłona
nia

8.86

i.75

.292,37

r6,73

0,84

10.000,00

1.450.47

14.51

0.04

46.100,00

16.002,30

34,',l2

0,19

1.855.298.79

953.000.36

51,37

11,12

587'63ó.08

321.257.14

3

10.000.00

426.156.t2
5.114.00

'71

10

75l URZĘDY

NACZDLNYCII
ORGANÓW WLADZY
PAŃsTWoWEJ.
KONTROI,] ]
oCHRoNY PRĄWA
ORAZ SADOWNICTWA
754 BEZPIECZENSTWO

4.940.00

PUBT,ICZNE

OCHRONA
PRZI]CIWPOZROWA
757 oBsł,UGA DŁUGU
PUBLICZNECO
758 RÓŻNE RoZLICZENIA
8OI OSWIATA I
WYCHOWANIE
851 OCI'IRONA ZDROWIA
852 PoMoc SPoŁECZNA
I

854 EDUKACYJNA
OPIEKA

wYCHowAwcŻA

9OO GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA

ŚRoDowIsKA
921 KUr-'t URA
I

136.42r,',77

64.t42,14

47,02

0.75

160.499.09
I10.000.00

68.7 r7

42,82

0,81

6 616'372'1Ż
70.I25.19
6 01i.877.79

,7

3

40,98
0,15

1.512.592.87
1i.679.59

281860960

46,'72

32,8 8

82.000.00

80.620,00

98,32

0,93

1.0i2.918,67

436.'731,11

5l4.6ó6,00

190.000.00

36'9Ż

2.21

.85i.5 7

56,04

0,25

48,13

100,00

5,10

OCHRONA

DZIEDZIC'I'WA
NARODOWEGO

926 KULTURA FIZYCZNA
I SPORT

RA7,EM

39.000.00

17.810.325,82

21

8.57 | .949 ,25

Realizacia wydatków budżetowycl't do poszczególnych działów klasyfikacji budzetolvej

Dz.010

-

'
-

RoLNICTwo

IŁ

owl E cTwo

opracowanie dokumentacii projektowej iprzelargowej remontu, pźebudowy sieci wodociągowej
N m' Zytno
15.928,50 zł
aktualizacja dokurnentacji projekto-kosztorysowej /budowy sieci kanalizacyjno-sanitamej/
- 1"722.00 zł
wplaty gmin na ruecz izb rolniczych w rłrysokości20% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego
6.532,00 zł
miesięcznik Rada - 480.00 zł
2% z tytulu obsługi wypłaty podatktr akcyzowego zawaltcgo w cenie oleju napędolvego _
5.815.58 zl
Zwrot ploduccntom Iolnym podatku akcyzowego zawa(ego w cerrie oleju napędowego
290.719,06 zł
wykorzystywanego do produkcji rolnej
/wypłacono dla 407 producentów .olnych z powierzchni uŻytków rohych wykazanyclr we
wnioskach 5820'2449 ha i ilościoleju napędowego 290779'0600l l/

-

-

-

ll
Dz.

_
-

600

TRANSPoRT I ŁĄcZNoŚc

-

2.166,59 zł
na dlogach powiatowych
odśnieżaniei usuwanie śliskości
19.885'94 zł
kruszywo na drogi gminlre
z'ł
znaki drogowe 1.9l'7
'32
28.644,16 zł
transpor'l kruszywa' sz]aki, tłucznia, kamieni
1'813,53 zł
odśDieżanieiposypyrł'anie dróg gminnycl] /zimowc utŹymarrie/
demontaż i wykonanie baluslmd 2 szt' Mostu w m. Ciężkowlczkj - 6.Ż00,00 zl
10.664'83 7-ł
ustawianie Znaków drogowych' dowóz' montaż itp'

-

-

-

-

Dz- 700

GoSPoDAIłKA MIEsZKANIowA

cos|odllrkżr gruntami i nieruchrrmrrściłmi
- Ża aparaty szacunkowe' wyccny dzialek' wyrysy. wypisy

Dz.7|0

DZ|AŁALNoŚC

3'450,47 zł

UsŁUGowA

Zadania z zakrcsu geodczji i kańografii
_za opracowar a Wafunków zabudowy
2.04I,80 z1
_ opraco\Ąanie srrategii Rozrłoiu Cmin) Zytno
l2']00.00Żl
' oprrcowanie planu go.podarki ni.koemisyjnej crniny Zyno

-

750

-

itp.

-

-

].bo0.50 Zł

ADMINISTITACJA PUBLICZNA

Urząd Woj ervódz-ki
Plan 6l'672'00 zł,- wykonalje 3'7.354,27 zł tj' 60,57 % wyk. planll
wynagrodŻeDia osobowe
31'2'10,00 zł
5.347,00 zł
składki na ubezpicczcnia społeczne
podróże służbowekrajowe ńransport now1'clr dowodów osobistych z Komendy Powiatowej

_
-

-

Policji Radornsko/'

'737 -2'7

-

zł

lłada Gntiny
Plan ]l'300,00 zł wykonanie l5'8l2.44 zł tj.50,52% wyk' planu
diety przewodniczącego Rady Gminy - 5'400'00 zł
'7
diety radnych
.950,00 zł
diety sołtysów
2'200'00 zł
podróże
sł]użbowe
Ż6Ż,44 zl
krajowc

-

-

-

Urząd cminy

I.69I.8Ż']
zł Wykonanię 85 8 '257,08 zł tj ' 50,73% Ę'k' planu
'02
_ świadczenie pieniężne."v zakresie bezpieczeństwa i l]igieny pracy
* na stanou'iskach wyposażonych w monitory eklano\\'e /zwlot za zakup okulalów kolyg jących
wzroV - Ż522,00 zł
* ekwiwalent za pranie odzieŹy roboczej - 158,12 zł
- wynaglod7cnia osoborł'e pracowników - 514.l28'50 zł
39.447.00 zł
w tyn]: nagroda jubileuszowa
odprawa emeIy1al]1a 18'720,00 zł
- dodatkowe \Ą,ynaglodzenia
78'670,I'7 zł
108'529,49 zl'
składki na ubezpieczenic społeczne i F'P
- lvplaty na PFRoN 17'j5l,00zł
- umowa-zlecenia /obsługa prawna'/ - l5.375'00 zł
- materiały i wyposażenie 21'880,02 zł

Plan

-

locznc -

'

'

'

-

* druki _ '04'7 .'71 zł
* artykuły biurowe - 4.825,26 z]
* miał ,węgiel - '7.651,60 zl
* por'adniki fachowę - 60]','75 zł
* matcriały do modernizacji sieci konrputercwej I

405'0l Zł

*
*
*
*
*
*
*

ńżne larl' spoŻywcze zaź4d' czcki itp'l
toner - 780.84 zł

-

12

865'92 zł

częścizamjenne do pilarki- 277'00 zł
pou,ie1Ęc sprężone
589,99 Zł
5.145.00 zl
komputery
materialy eleklryczne - 791'90 zł
-l'l04.96 Żł
reflrndacja wydatków związanych z obsługą podatku akcyzorvcgo
12j20,01zł
Za enelgię dostawę wody /oświetleniepon]ieszczeń biulowyc|]J
'
placowników
580,00
zł
okresorve
badania
44.579,54 z1
zakup usług pozostdłych
* usługi selwisowe
13.01'1,87 zł
* uu'zymanie stlony internetowej HoSTING BlP 1'476'00 zł
* plzesyłki pocztowę 19.1'76,25 zł
* obsługa bankowa 9'000.00 zł
* opła|a abonamentowa RTV 564,55 zł
* przegląd i konserwacja centlali telefonic^ej 250,00 zł
* róŻne /drobne napla\\'y, opłaty itp. - 1.094,8'/ zł
opiaty Z tytLlłu zakuptl usług telekomunikacyjrrych - 4'864,48 zł
podróże służbowe
11.245'49 z|
\\.tym: Iyczałty 5'550.26 zł
150.00 uł
opiala za wydanic środków dostępll do CUl
Ż0.64'7.4'7 zł
odpisy naZFss
podatek od środkólv transpońowych
3 '949,00 zł
_ szkolenia pmcowników
I'306,76 zł

-

-

-

-

-

-

-

-

/

-

'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Promocjrr jcrJnoslck samorządu lcĘ.lorialncgo
Plan 10.000,00 zł wykonanie 1.622'00 zł tj. 16'22% wyk. planu
- bilety na plogram woSP
369'00 zł
- publikacja odnośnie zabytków na terenie Gminy
704,00 zł
- nagroda za udział w l'estynie - 399,00 zł
- rł,pisowe za udział rł,spaltakiadzie samoŹądowej
150'00 zł

-

-

Pozostaln dzialalność

Plan 60'499,77 Żł wykonanie 39'954,57 zł tj.66'04% wyk' planu
l.000.00Zł
składka członkowska ZGPR
2'880'00 zł
składka członkowska LGD- Region Włoszczowski
Składka członkowska ZGWRP- 1'654-69 zł
6.'735'20 zł
składka członkowska stowarzyszenia RLGD Jurajska Ryba
lvynaglodzcnia agencyjno-prowizyjne /inkaso/ - 23'505'00 Zł
apteczka szkolna -l.l48,50 zł
nagrody książkowe dla uczniów szkół - 151,50 zł
badania okresowe pracowników - 400,00 Zł
czynności kontrolne PPIS - 266,l4 zł
przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej PoWR- 6l5'00 zł
opłaty z tytułLl zakuptl Llsług telekon]unikacyjnych po zlikwidowanej ZSP - 1.398,54 zł
opłaty oRD-IN - 200,00 zł

'
'
_
-

Dz.75l

-

-

-

URZĘDY NAczELNYcH oRCANÓ\Ą wLADZY.
PAN STWOWBJ, KONTROLI I OCI{RONY PRAWA

oRAZ sĄDowNICTWA

UrŻędy naczclnych organórv lvladrry pańshvowcj' kontroli i oclrrony prarva
Plan 4.940'00 Zł \ł}konanie 0 zł

Dz.754

BEZl' lECZE ŃsTwo

P IJ

PIłZEClwPożAIlowA

BLI CZNE

l oc IIRoNA

t3

Komendy rvoj crvóddric l'olicji
- wpłata na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie zakuprr samochodu dla Postcrunku
Policji w Zytnie- l 1.500'00 zł

ochotniczc stlażc pożarn€
Plan |23.22l ,77 zl llykonanie

52 '642' l4 zł tj. 42'7370 wyk' Planu
3.650'50 zł
udział w akcjach gaszenia poŻarów
nagrody za udział w zawodach sportowo-p oŻafnic7'ycll - 1'253,00zł
1-718,91 zł
składki na ubezpicczęnia społeczne i
_ wynagrodzenia unowy _ zlecenia kierowców
10.327
zl
'3'7
17.2l1,45 zł
material i wyposażerrie
* częścizanienrre
4'152'04 7.ł
* materiały budorvlane /remonty straŹnic/ 755'58 zł
* oleje. snlary. płyny ']65-1'7 zł
4.499'32 zl
sztandal oSP Zytno
* sztandal oSP Mała Wieś 3.499'98 zł
* opony oSP Malr"rszyn4 szt, - 2.000,00 zł
1'539,06zł
Ióżne / anteny, środki pianotwórcze itp'
4.839,92 zl
energię elektlyczna
1,20,00 zł
badania prolrlaktyc^1e
Zakl]p usług pozostałyclr 12'370'89 zł
przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HoLMATko - 922,60 zł
2'6|0,29 zł
naprawa rozrusznika, radiostacji' autopornpy
2.500,00 Zł
naptarva san,ochodu straŹackiego osP Borzykowa
93j'00 zł
okrcsowy przegląd teclrniczny pojazdórł'
roboty remontolve oSP Pągów - 1-060,00zł
roboty lemoltolve oSP Mała Wieś 2.500'00 zl
1.845'00 zl
audyl energetyczny oSP Łazów
5l2'5l Zł
opłaty z tytulu zakupu usług telekomunikacyjnych
pojazdów'
l'868.00zł
sekcji latow,ictwa
itbczpieczenia
składki na Fu11dusz Emerytur Pomostowych- 22'59 zl

-

-

|.P -

-

-

-

-

-

ł

*
*
*
*
*
*
*
*

'

-

-

-

-

-

-

itp' -

-

-

-

Obrona cl.wilna
Plan 1.700,00 zł wykonanie

Dz.757

-

0

zł

oBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGo

obstuga płpicrórv tvańościowych, kred}tów i poźyczck jcdnostek samorządu teĘtorialn€go
Plan 160'499'09 zl wykoDanic 68.717,7j A tj.42'8Ż% wyk. planrt
68.'/ I'1,'13 zł
odsetki od zaciągniętych kledytów i poŻyczek

-

-

Dz. 758 RÓżNtr Ro2x'ICZENIA
RMcńry ogólne i cclo\Ye
Plan l l0'000'00 zł -

80l o ŚwlATA l wYcHowANIE

Szkoly podstarvorvc
Plalr 3'43l-074,53 zł urykonanie 1.887.216,63 zł tj.55'01% wyk' planu
68.300,33 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie
świadczenie pienięŻle w zakręsię bezpieczeńslwa i higieny pracy
* na stanowiskacl] wyposażonych w monitory ekranowc /zwrot za Zakup okularóW korygujących
lvzlok/ 539'00 zł
1.l l8.660,l9 Zł
wynagrodzenia osobowe pracowników

-

-

-

-

I4

-

62''725,31
w tym| godziny Ponadwymiar'owe
13.715,93 zl
nagrody jubileuszowe

-

-

zł

-

60.472'36 zł
dodatek uzupehiaiący Ża2015l'
165.245,2| zl
dodatkowe \Ąlynagrodzenia roczne
261.24)',16 z1
składki na ubezpieczenia społcczne iF.P.
65.050.28 zł
zakup materiałów
* zakup opału 32.8'70,25 zł
* art' biulowe
3"778'90 zł
* środkiczystości 4.339''79 zł
* paliwo do kosiar'ki 597,4'] zł
* prenumęIata
2.']80,'73 zt'
* toner 12.10,49 zl
* części do komputclów, internetu
]'.9'7Ż,10 zl
* atykuły lemoutowe /budowlane, malarskie/ 2.796,09 zł
* blaty do stolików' stoliki uczniowskic' krzesła 6.336,44 zł
* drzwi Żew1ętl'zDe - 698'00 zł
* drzwi aluminiowe
4.035.00zł
* ławki korytarzowe 2.']06'00 zł
* lóżne /czeki, świadeclwa szkolne' znakipocztowe, itp'/ - 929,0Ż zł
34.'/'/3,00 zł
energia ęlektryczna, woda
papa. ]epik remol)l dachu bud)nku su koly w
2'7Jl.8q1ł
260,00 zl
badania okresowe placownikóW
5.270.28 zł
zakllp usług pozostałyclr
* opłaty RTV' pr'zesyłki pocztowe
294,15 zl

-

-

iwyposażenia '
'
-

-

-

-

_
-

-

-

-

*
*
*
*
*
*

rływoz nie,:u

1sttlści800.lq

-

lyllie -

-

zl

-

usługi BHP
1'ó00'00zł
przeglądy, lcgalizacje itp.
1.936,94 zł
usługa kominiarska
250'00 zł
i50,00 zł
[aprawa kosiarki
naplawa kserokopiarkl' - 230'00 zł
- usługi tęlekomunikacyjne stacjoname - 2.360'22 zł
_ podróże słuzbowe krajowe
1.198,57zł
- odpisy na ZFSS
142.004,00 zl
- wydatki inwestycyjne- 15.'732,50 zl
* opracowaniu studium wykonalności termonrodernizacji budynku
* wypis z rcjestru gruDtów /termomodenizacja./
50,00 zł
- zakupy inwestycyjne
3'850,00 zł
* kosiarka traklorek

-

-

_

-

-

-

-

ZS -

15'ó82'50 zł

oddzialy prz cds7łolne $, sŹdołach podstawowych
Plan 333'824,85 zł wykonanie 166'688'25 zl tj' 49'94% wyk' planu
- dodatki nrieszkaniowe iwiejskie - 9.480,94 zl
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 104.643,9'1 zł
* dodatek uzupełniający za20l5 r. 2.752,02 zł
' dodatkowe Wynaglodzenia roczne - ]'4'936,85 zł
- składkina ubezpieczenia społeczne i F'P. - 24"702,49 zl
- zakładowy ltrrrdr"rsz świadczetisocjalnych - 12'924,00 zł
Przedsz-kola

Plan 566'054,2ó zł wykonanie 286.057,98 zł 1j' 50,54% wyk. Planu
' dotacja celowa dotycząca pokrycia kosztów utrzynania dziecka Miasto Radomsko
- 3.094.22 zł

-

-

5.888,20 zł
dodatki mięszkaniorł,e iwiejskie
|'78'503,28 zl
rvynagtodzenia osobowe praco\Ą,nikóu,

-

q,lllI dodatek uŻupełniający 20l5

l5

-

r'
3.928,42 zł
godziny ponadwymiarowe
3.647,53 zł
2.600,8021
ekwiwalent za uriop
29.9'74,26 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne
_ składki na ubezpieczenie społeczne i F'P. 38.832'80 zł
10.579,4'1 z'
mate ały iwyposaże[|e
* plenunelata.,B]iżej Przedszkola'' - 287,50 zł
* ańykuły biurowe
1.501,89 zł
* środkiczystości 3 '058,'7'7 zl
* gaz propai-butan - 368'00 zł
+ ańykuły remontowe /malarskie, hydrauliczne itp'/ - l.468'81 zł
* węgiel- 3.888'50 zł
ener'gia
758'32 zł
- badania okresowe pracowników - l50'00zł
- zakup usług pozostałycb 169,73 z|
* rraprawa bojlera
200 ,00 zł
* $}wóz nicczystości
269,'73 zł
podróŹe sŁlżbowe krajowe - 7'70 zł
l7.800,00 zł
odpisy na Z}-SS
W

'
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inne formy nychowania przedszkolncgo

Plan 3.028,00 zł wykonanie 0
- dotacja na pokrycie kosztów dziecka prŻebywającego w specjalnym ośrodku
C imnazja

zł wykonanię 119'985,84 zł tj' 56'96% wyk. planu
30'091'56 zł
dodatki mieszkaniowe iwiejskie
świadczenie pieniężne w Żakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 550,00zł
zrłrol za olulary korygujqce rłzrok
483.I15,22z1
wynagrodzenia osobowe pracowników
* godziny ponadwymiarowc
17.12,5021
* dodatek uzupełniający za20\5 r'
26.67'7
zł
'45
* nagroda jubileuszow^
2.540,1221
78.394,52 zł
dodatkowe wynagrodzeDia roczne
122.004,16 zl
składki rra ubczpieczenia społeczne i F.P'
iwyposażenia
13'032,10
zł
zakup materiałów
* altykuły biurowe
1.564,23 zł
* środkiczystości _ 2.883,73 zł
* tonery 595,32 zl
* etylina do kosiarki 86'00 zł
* poradniki i prenunleraty czasopism _ I.334,35 zł
* pakiet prograrnów szkolnych
3'220,00 zł
* monitor, urŻądzeDie wielofllnkcyjne
875,00 zł

Plan 1'369'498.l9

-

_
-

'

-

-

-

-

-

-

-

-

*
*
*
*

-

odkurzacz

-

-

-

-

497.00 z'ł

licencja ' 550.00 Zł
sprzęt RTV - 738.00 zł
mateliały hydmuliczne - 392,15
* Ióżne /leki itp'/ 296,32 zł

-

z'|

114,22 zł
zakup rrsług pozostałych
* transpoń i pakowanie przesyłek
89,78 zł
* opłata za sęIwęr
50'00 zł
* konserwacja

_
faxu -

_

34,44 zł

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej

-

758,'74 z'ł

'
_

16

-

podróŻe służbowekrajowe
l.674,32 zł
tym ryczałl
569'85 zł
48-94I.00 zł
odpis),na
1'250'00 zł
szkolcnie pracowiikóW

W

:

-

ZFss -

-

Dowóz uczniórv do s7-kół
Plan 498'018.33 zł wykonanie 293.I9'1,2'9 zł tj' 58'88% wyk. planu
- śu.iadcŻeniepic']iężne w zaklesie bezpieczcńst\ł'a i higieny pmcy
* ekwiu,alcnt za
'12-00 zł
Pmnie odzieŻy loboczej
wynagrodzenia osoborve pracorł'ników - 70'817,92 zI
7.5l6'89 zł
w lym: godziny nadliczbo\\e
jubileuszowa
nagloda
5.7l |,42 zł
9.678,34 zl
dodatkowe wylagiodzcnia roczne
17 '|8'1,63 zł
składki na ubczpieczenia społeczne i F.P.
ó'495,40 zł
opieka nad dowozeln
materiały ilvyposażenic
88'083'04 Żł
'14.450,98
z1
o1eje napędowę

-

-

-

-

-

-

-

-

*
*
*
*

'
-

_
-

zarnienne
części

10'698'ó6 zł
środkiozystości' płyny 621.00 zł
opony
2'312'10 zł
badania okrcsou,c pracowników - 120'00 zł
32.890,'72 z|
Zakllp usług pozosta\-ch
naprawy arrtobusów - 11.52'1,80 zł
badania technicznc pojazdów - 600,00 zł
z\łTot kosztów przcjazdu ucz! ów do szkół /Ewina,Turznia. R'skÓl
Llsługi tlanspońowe' l.028'16 zł
'7.916,00 zl
ubeŻpieczcnia autobusów oC ,NW. wymia']y dowodów
3.555,27 zl
odpisy na ZFSS
szkolenie pracownikórv' 60,00 zł
970,9'7 zł
składki na Fundusz Emetytur Pomosto\\Tch
zakupy inwestyc}'jne /autobus/ - 55.350'00 zł

-

-

-

*
*
*
*

-

19"134.'76

zl

-

-

-

Dolrsźalcnnie i doskonalcnic nauczycieli
Plan 28'986.00 zł rłrykona[ie - 4.140,45ztr:.15.32%wyk. planlL
- dokSztałcanie naucZycieli
stolówki sŻłolne i przeds7łolne
Plan 42'703,l6 zł wykonarrie 33.915'43 zł tj' 79,43% wyk. plaDu

śloJkiż)wności

lłcalżacjazadłń w1młgających stosowania spccjalnej organizncji nłuki i mctod pracy dla

dzieĆi\r przĆds/(olach , oddzialach przcdsułolnych w s7łolach podstarvo$ych i innyclr
formach rĘ'chorvanin pru-cdsz}olncgo
Plarr 131' 1l7.00 zł w},konanic 9'576,00 zł tj' 7,31% wyk. planu
- dodatek rviejski' rnicszkaniowy
580'00 zł
- wynaglodzenie osobowe pracowników
7 '430'00 zł
1.566,00 zł
- składki na ubezpieczenie społecz'le i F.P.

-

-

-

Rcalizacjn zadań ułmłgajźlcyclrstosołvania specjalnej organżacji nauki i mctod pracy dla
dzicci i młodzieł w sŻkolłch podstarvo\r}ch' gimnazjach, licench ogólnoksztalcących, Iiceach
profi lorvanyclr i sz-kolach zawodo\rych oraz szkolaĆlr artystycznyclr
Plarr 268.568,00 zł wykonanie 51.5l5'00 zł tj' l9,l9%wyk.planu
1.2I4,00 zł
- dodatck wiejski. mieszkaliowy
41.836'00 zł
- wynagrodze[ia osobowc pracowników

-

-

-

1'7

-

składkina ubezpieczenie społeczne iF'P'

8.4ó5,00 zł

I'ozostala działłlność
l'lan 1.500,00 zl $'ykonanic 0

851 OCHRONA Z D l{OW lA
I'necirvdzialanie alkoholiznorvi
Plan 58'000,00 zł lrrykonanie 10.154,40 zł tj' 17,51% wyk' planu
- diety GKRPA - 1.022,00 zł
- umowa zlecenia dyŻury telapęuty - l.539,50zł
_ materiały i wyposaż'enie - 2.942,90 zł
* bilety wstępu' materiały promocyjne - 66'1,90 zl
* art. spoltowe na nagrody w tumiejrr l{alowym, leśnejdziesiątce
* alkomat Raptor - l.390'00zł
Dz.

-

-

-

-

2.530'00 zł
zakup usług pozostałych
1.500'00 zł
telapeutyczne
mieszkańców
konsultacie
250'00 zł
plezentacja spektaklu profilaktyczno-edrrkac5,jnego
450,00 zł
u(lział W spańakiadz'ię
przesyłki, plzewozy młodzieży na Zawody
330'00 zł
2.000,00 zl
ubezpieczenie członkórv LZS
120.00 zł
oplala za pisma procesowe

*
*
*
*

-

-

-

-

-

-

PoŻostalł działalność
Plar. 2I.325,19 zł,Ńykonanie 3'525'l9 zł tj. 16,53% wyk'planu
- dt'uki rvywiadów, papier ksero, kopefty - 29,00 zł
- defibrylator Heaftsawe AED-M,,PRIMEDIC" - 3.496,19 7-ł

Dz.852

PoMoC sPoŁECZNA

Doml' pomory spoleczncj

Pla 235.5ó8'007ł wykonanie 120.742'02 zl tj' 51'267" wyk' planu
- odpłatnośćza poby1y w domach poDlocy społecznej
Rodziny zastępczc
P]an l7.000,00 zł wykonani. 12'376,93 zł i. 72,81% wyk'planu
- pobyt dzieci w pieczy zaslępcŻej

Wspicranic rodziny
Plan 9.]09.00 Zł w}konanic 7.600,02 zł tj' 81'65% \ł,yk. plaDu
_ rvynagrodzenia osobowe pracowników
6.26'7,Ż4 zl'
- składki na ubczpicczenie społeczne i F.P. I.232,'78 zł
100'00 zł
- badania okresowe pracowników

-

-

Śrviadczenia rrachowarvczc
Plan 2'970.839,00 zł wykondnje 966.224,45 zł tj' 32,53% wyk'planu
- ślviadczcnia społeczne 950.'723,50 7'l
/rłypłacono l902 świadczenia wychorł,awcze dla 831 osób/
- Wynagrodzenia osobowe pracownikólv - 5'806,80zł
- składki na rrbezpieczenie społeczne i F.P 1.142,21, zł
- matęriały iwyposażenie 7'348.33 zł
* szafa kartotekowa
998,00 zł
* szafh
998.00 zł
* komputer. oplogmmowanie, licencja
3.'74'7,00 zt
* ar1ykuły bir.rowe
I '250,32 zł
* token, karta mikroprocesorowa, czylnik
250,00 z,l
* telefon
105_01 zł

-

-

-

-

-

-

'

-

-

885'00 zł

-

-

l8

badania okresowe placowników - l10,00 zł
podróże słuŻbowc pracowników - 434,6l zł
szkolenia pracowników - 659,00 zł

Śrviadczenia ro(Łinne' zaliczka alimentaryjna oraz skladki na ubczpieczcnia emcrltalnc
i rentowe z ubszpieczenia spolecznego
Plan 2'02l'08l'00 zł wykonanie 1.228.'702,69 zlLj' 60'80% wyk. planu
- zwrot dotacji /nienależnie pobrarre świadczenl' 4'690,63 zl
- wypłata świadczeń - 1.172'087'40zł
/w1,płacono 6160 świadczeń r'odzinnych dla 1l49 osób' opłacono 172 składek ZUS dla 29 osób,
Wypłacono 270 świadczeń ftlnduszu alimentacyjnego dla'ł5osób, wypłacono 54 zasiłki dla 9
osób dla opickuna/
Wynaglodzenia osoborvc pracowników - l2'950,00 zł
- zak1adowy lirndttsz nagród - l.628,08 zł
- składki na ubezpieczerria społcczne i F'P. - 32'182,89 zł
_ materiały iwyposaŻenie - 2.545,34 zł
* materiały biurowc - 826,19 zł
* licencja obsługa świadczeń - I'359,\5 z1
* token, karta mikroprocesora, czytnik - 250'00 zł
* telefon - l 10.00 zł
- podróże służbowekrajowe - 232,3l 7ł
l.641,00zł
- odpisy na ZFss - odsetki od dotacji pobrane w nadmiernej trysokości - 396,04 zł
- szkolenia - 3'19.00 zł
sl{ładld na ubezpieczĆnia zdrorvotnc oplacane za osoby pobierając€
z pomocy spolcgzncj oraz nicktóre świadczenia roilzinnc
Plan ]4']35'00Żł \\rykonanie 10.299'00złtj. 71'85 wyk'planu
- ubezpieczenia zdro\Ą'otne /opłacono 2l7 składek dla 40 osób/

niektórc ślvilrdczenia

Zasilki i pomoc w naturze oraz sldadki na ubezpieczcnia cmeiltalne i rontolve
Plal l52 '679,92 'zł wykonanie 1l6.152,30 zł tj'76,08% wyk' Plaltrr
- zwrot dotacji/nienalcżnie pobrane świadczelia'/ - 7 '302'92 zł
- rvypłata zasiJków celowych /zadania rłłasnel - 16'4'1.I,08 zł /65 śwjadczeń dla 64lodzir/,
- wyplata zasiłków okresowych - 92'372'30 zł /257 świadczeńdla 62 osób/
Dodntki micszkaniolve
Plan l8.492,00 zł wykonanie 9.643,l5 zł tj. 52,15% wyk. planu
- $ypłata dodatków mieszkaniowych - 9'188.47 zł
- wypłata dodatków e[elgetycznych - 445''76 z.1 /28 dodatkórv dla 6 r'odzin/
- obsłrrga dodalków encrgetycznych - 8.92 zł
Zasiłkj stale
Plan 1l5'014'00 zł rłrykonalrie 82.339.5] zł tj.7l,59% wyk'planu
' wypla1a zasiłków stałych /l63 świadozenia dla 3l osób/

ośrodkipomocyspo|cczncj
P1an 228.25I,04 zl vłykonanie 124'221-48 zł tj' 54'43%

uryk. Planu
pmcy
i
higieny
- świadczenie pieDiężne w zaklesie bezpieczeństwa
* na stanowiskach uryposaŻonych w monitoly ekranowe /Zwlot za zakup okularów korygujących
wzrok/ - 555_00 zł
*,1,naglodzerria osobowe pracowników - 84'69'7,00 zl
W tynl: nagroda iubilcuszowa - 4'875'00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia Loczne - 13.193,1821

-

'
-

l9

- l'7.730,66 zl
skłaclki na ubeŻpieczenie społeczne i F.P
244,8Ż zl
nateriały i wyposażcnie
art- biurowe. czeki
448,37 zł
zakup usług pozostałych
* opłaty porio
98,31 zł
* wykonanie krat 350'00 zł
oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 415,36 zł
podróze służbowekrajowe
3']08.00 zł
u,tym:
2.'790,00 zł
3.419'00 zł
odpisy na
podatek od nieruchorności 216'00 zł

'

-

*

-

-

-

-

ryczałl ZFSS -

-

Usługi opiekuńcze i specjalistycznc usługi opiekuńcze
Plan l48'008,80 zł Wykonante 74.229,25 zł tj' 50'l6% wyk' planu
- śu'iadczenie pieniężne w zaklesie bezpieczeństwa i higieny pracy
* rękarł'ice
- lvynagrodzęnia osobowe pracowtików
40'761,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenia rocz1e
4.119'99 zł
]'0.691,66
- składki na ubezpieczenie społeczne i
^
'umowy_Zlecenia /wolne dni/
l4'516,00zł
- odpisy na ZFSS 4'102'00 zł

-

-

-

-

38.00 zł

-

F.P -

Pozostnltr dzialnlność
Plan l0]-300,00 zł \\Tkonanie 66.072''18 7'| ti' 63,9'7olo wyk. planu
dożywianie dzieci w szkołach 62'''7 ]'5,38 zł' lwydano 13 072 posiłki d1a 174 uczniów'
wypłacono 95 zasiłków dla 33 rodzirr, świadczenia rzeczowe dla 2] osób - 40 świadcze
składkina ubezpieczenie społeczne 300,00 Żł
urr:rowa zlecenia /dowoŻenie osób do Środowiskowego Domu Samopomoc) w SoborzycacV
- 2.415.00 zł
transpoń żywnoścl 344,40 zl
- ubczpieczenie pracorł'ników prac społecznie uŹytecznych
298'00 zl

-

-

-

-

-

-

854

BDI]I(AOI|JNA OPIEKA \łryOlowAw(zĄ
Pomoc mźlterialna dla uczniów
Plan 82'000,00 zł wykonanie 80.620'00 zł tj. 98'32% wyk. planu
_ wypłata stypendium dla uczniów gotówkowa w forrnie rzeczowej /wypłacolo 936 stypendia
dla 23 ] dzieci. 2 zasiłki dla 2 uczniórv/
Dz.

D2.900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRoDowlsKA

Gospodarka odpadami
Plan 356.375,00 zł wykonanie I77'987,44 zł tj.49,95 % wyk'planu
- wynaglodzeDia osobowe pracowników
14.2'76,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
1.864'05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3.409'35 zł
- badania okresowe pracolvników
50,00 zł
- wywóz odpadów konrunalnycir
158'387,55 zł

-

-

-

-

oświctlcnic ulic, placów i dróg
Plan 3 1 3.]00,00 zł wykonalrie 1 75'91 l'30 zł tj. 56, l 5% wyk. planu
- energia elektlyczna /oświetleniedróg, ulicl ' I2'/ ''116,12 zł
- usługi l,v zaklesie eksploatacji ośwjetlenia'naprawy, dzier'żawa słupów

-

48'195,18 zł

20
Zaldady gospodarld komunilncj
Plan 62'000,00 zł wykonarrie 0 zł
- dotacja przednriotowa z budŻe1u
Wpt1rry i rrydatki zrviązane z gromadzeniem środlółvz oplat i karza korz}'stanic
ze środowiska
Plan 7.500,00 zł wykonanie 0 zł

Pozostala dzinłalność
Plan 293.743,6'7 zI lvykonanie 82'832,37 zł tj' 28,20% wyk' planu
2.989,9'7 zł
nlatcriały budowlane /nap'awy budynków czynszowych/
1'753'62z'ł
lóŹne /części do pilarki' oleje itp'/
stolik okolicznościowy - 1.500,00zł
I'329'00 zł
kosa spalinowa
rablija informalyczna
621-30 zl
9.034,14 zł
energię elektryczną
pracc rcmontowe
4'569,94 zł
24'505,93 zł
place porządkowe
wclacja tęrenu' lowy, napmwy itp./
^ w ZoZ Bor'zykowa - ]'2.200'00 zł
uykonanie chodnika
2.400,00 A
Brykonarie wiaty plzystankowej w m. Maluszyn
opracowanic techniczno-koncepcy.ine remontu i przebudowy budynku Domu Nauczyciela w
6'000,00 zł
m. Żytno
bezdomne psy - 6.888'00 zł
usługi rvetelynaryjne' 424'10 zł
8'6]'0,31 zł
opłaty loczre za uŹytkowaDie. polisy ubezpieozeniowe

'
_
-

-

-

-

-

-

-

-

_
-

-

D2.921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury' śrvietlic€, kluby
Plan 401-670,00 zł wykonanic 130'000,00 zł tj' 32,37% wyk. planu
dolacja podmiotowa z budżett /GoK,/

-

Biblioteki
Plan l06'99ó'00 zł wykonanie 60.000,00 zł tj ' 56,08% wyk. planu

-

dotacja podmioto\Ą,a Z budŻetu

o(hrona Zab}tków i opicl-r nad zab1tkami
Plan 6'000.00 Zł \łrykonanie 0 zł

D2.926

KULTURA FIZYCZNA I SPOR'I'

Pozostala dzialalność
Plan ]9'000'00 zł urykonanie 2l '853,57 zł tj. 56'04% wyk' planu
dotacja celowa na dofinansowanie zadań zlcconyclr do realizacji stowarzyszeniom /Klub
Victo a/
20'000'00 Żł
rękawicc bramkowe - 249,00 z'
904-85 zł
buty spońowe,
narvóz
110'00 zł
150.00 zł
rvpisowe udział w spaltakiadzie samorządorł'ej
439'72 Zł
rvałowanic i nawożenie boiska sportowego

'

'
-

-

-

skaĘety

-

. -
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RLĄLZACJA PRZYcnoDow l RozcHoDow
na dzień 30 czenvca 2016 r.

WYS7'TTGOI,NIF],NIE

PRZYCHoDY

oGoŁEM

środki
ROZC}IODY

oGół.EM
z tego:

spłata olŹymanych

Torqkonania

3.285,72
3 285,72

3.245.72
i .285 -'7 2

't.o12.106-61

504.163,80

1.012.',706,6r

s04.163,80

- wolrre

-

WI'KONANIE

Pl "ĄN

100.00
100,00
19-79
49,',79

krajowycl] pożyczek
i klcd\.tów

r. spłacono łąca e ked}'tów i pożyczek
wobec n/w BankóW
169'6'13-88 Żł
BoŚ Częstochowa
B'S' Żytno
56.l90.00 zł

w I półroczu 20l6

BGK

Łódź -

-

504'163,80 Zł

-

l08'210.00 zł

PKo Bełchatów

-

85.125'00 zł
Getin Noble Bank S.A' Warszawa - 80.590'92 zł
wFoŚi Gw \V Łodzi 4.374,00 zl
Łączne zadlużenie gmiDy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
4'440'200^51 zl
na dzień 30 czerwca 2016 t'. wyr,osi
Bankóu,:
wobec następujących
- Bos s'A. częstochowa - I.']9'1 '379,69 zł
- B.S. Ż1tno - 56'195,00 Zł
697.680'0D zł
- BGK Łódź
_ PKo BełchatóW
950'562,50 zł
859.636.3Ż zł
- Getin Nob]e Bank S.A' Warszawa
78.74'7
zł
- wFoŚiGW Łódź

-

-

-

-

-

-

'oo

-

17'975,89 zł
Zobowiązania ogółem wynoszą
w tym: \\'ymagalne Z tytułu dostaw towarów i usług
pozostałe /Uząd/
8 '267 ,7 1 z1
tG7.Kt
9.311.t8

-

-

397,00 zł

Łącznc nalcżlościna dzień 30 czerwca 20l6 r' rrynoszą
z tego: gotó\\ka i depozyty - 6'73'652,69 zł
Ż tego : SZK
33 '845,20 zł
należnościwymagalne - 315'616'30 zł
29.548,24 zl
z tegor SZK
pozostałe
96D.)'ŻI,46 zł
w tym:
15.697,45 zl

-

SZK

-

1'949.390,45 zł
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GMINNY ZAKł"Ą.D KoMI,NALI\Y

\Ęl(onflnie na dzi(ń 30 (zcrrrCa 20l6 r.

PI.\N

WYSTr7EGOI,MENIE
PRZYCHoDY

oGoŁEM

z tepo| - wolvwv z usłLlg

dolacja
Drzedmiotowa UG

KoszlY oGoŁEM

WYI(ONANIE

$ykonanitr

strultury
rrrkontnia

%

705.000.00
641.000.00

383.583.19
383.583,19

54.41
54,41

62.000,00

52.19
50,30

r00,00

122.600.00

0
362.136.63
162.244,'71

65.500,00
105.q00.00

27.'736.64
172.155.28

42.35
56,28

7.66
47,54

69,1.000.00

z tcso: - wvnagrodzenia

9/o

100,00
100.00

44.81

- poohodne od

Wvnaglodzeń
- Dozostałe

Slan należnościogó]em na dzień 30 czerwca 2016 I' wynosi
W tym: w},magalne - 29.548'24 7'ł
Z tytułu zużycia wody - 24-410,24 zl
odplowadzenia ścteków 2.254,'78 zł
centlalne ogrzewarrie - l.l59,40 zł
500,00 zł
usługi pogrzeborł'e
324''72 zl
usługi ciągnikiern
\\'ywóz nieczystości płynrrych - 899'10 zł

.
.
.
.
.
.

-

'79.090'89 Żł

-

-

pozostalę - 15'69'7 -45 zl
z tytlllu zużycia wody - 2'l48.10 Zł
odprowadzenia ściekólv l0l'l5 zł
centralnego ogrzewania - 1l'548'20zł
usługi pogrzebowe - l '900'00 zł
gotówka _ 33.845,20 zł

.
.
.
.

Stan Zobowiązań ogółem na dzień 30 cŻerwca
w tym: wymagal[e
0zł

-

20l6

r.

wynosi-

-

153'70 Zł
niewymagalne z tytułu Zakupu materiałów
energii
8'895,04 zł
lslng - 262,44 Żł

-

lłcalizncia planu prłchodów na dzień 30 czcnvca 2016 r.
- ZuŻycie wody - 216.']07-33 zł
- odprowadzenie śoiekó\,ł- 2'7.12'7.6'7 zl
- wyrł'óz ścieków - 20.688'14 zł
- prace spżętem - 5l '867'58 zł
_ opłaty Za centralne ogŹewanie - 35'340'4'7 zł
_ usługi pogrzebowe - 23.055,5'1 zł
- wynajem lokalu - 7 '443,53 zł

-

odsetki

-

1.352.90

zl

9'311,l8 zł

23

RĆnlżacja planu kosźrilv nł clzicń 30 czerwca 2016 r.
zł
śrviadczenie pictliężne w Zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 9I'7
'06
* woda, odzieŹ robocza
- \łYnagrodzenia osobowe placowników - 156'Ż94,'11zł
* nagroda jubileuszowa ' 4'3'] 5,00 zł
* odpmwa emer).talna - ]'3.766,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P' ' 2'7.736,64 zł
- urnowa zlecenia /palacze/ - 5.950,00 zł
- zakup materiałów i\łyposażenia - 53"7Ż3,'14 zł
* gaz do samochodu asenizacyjnego - 5.115'37 7'ł
* opal do centralnego ogrŻewania - 6.164'1I zł
* części zamienne do ciągników, samochodów - 4'49Ż'45 zł'
* materiały do remontu i konserwacji wodo ciągów - 2.15I,64 zl
* materialy pogrzebowe - 6.413'16 zł
* artykuły biurowe 2'79'1,1I zl
+ matelialy na potrzeby zakładu, kotłow]1i
,oczyszczalni - I'l.806'53 zł
* ctylina. ole| napędowy - )
']82,59 zł
* brama wjazdowa, chłodziarka, samochód osobowy itp. ' '1.562,98 z|
* śl'odkiczystości- 37,80 zł
- energia ęleklrycZna - ]8'002.]2 Żt
* hydrofornia Sekursko - 1.'715,53 zl
* hydrofornia Silnica - 13.25'7
zł
* przepornpowrria - 3
zł
'958,07 "74
* oczyszczalnia /Sekursko/ - 2'980,35 zł
* oczyszczalnia /Żytnol - 8.3]I'92z|
* baza Zakladtt - 2'806'|8 zł
+ lrydlolbrnia Rędziny - 5.062,53 zł
- zakup usług remontowych - 4.750,00 zł
* remont budy[ku biurowo-warsztatowego
- Zakllp usług pozostałych - 8.479,98 zł
* odprowadzenic ściekórł'887,00 Żl
* wywóz odpadów komunalnych - 2.702,30 zl
* badanie wody - 1.686'04 zł
* usługi pocztowe i kurierskie - l
'589,14 zl
* badanle techniczne pÓjazd'ów - 4'79'00 zł
x pozostałe opłaty - 1']'36'50 zł
- opłaty z tytułu koŹystania z telefonii komókowej - 273,37 zł
- podlóże służbowe ' 2'623,'7 5 zł
w tym: ryczałt - 858,60 zł
- ubezpieczenie samochodu - 509,00 zł
- odpisy na ZFSS l l '850,9l zł
- podatęk od śIodków traNportowych - 81,00 zł
_ opłata za kożystanie ze środowiska/pobór wody i odprowadzenie ścieków/ - 830'00 zł
Ż8.I9I,o0 zł
' podatek dochodowy od osób prawnych - wpłata nadwyżki środków obrotowych do budżelu - 2)'.833,]'5 zł

-
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SPRAWOZDANIE

z *Tkonania planu linansowego Instytucji Kultury
Gminoej Biblioteki PUbIicznej w żytnie
na 30.06-2016 r.

PRZYCHODY

r. - 495'8'7 zł
' 60 000,00 zł
00,00 zł
książki 00,00 zł
60 495'8'7 ń
- 9'130'73 zł

Stan środków na dzień 01.01.2016
Dotacja podrniotowa z budżefu Gminy
slodki z
Dofinansowanie prornocji
ogółempnychody za20l6 t.
Stan środków na dżen 30.06.2016 t'

B.N._

KOSZTY - 44 659,01 zl

ZUżYCIE MATERIAŁóW
- zestarł komputelowy
- czasopisma na

-

toner _ 106,09

I

ENERGII

_ 830'00 zł.

IiIIkw2016r.zł

-

3 303,93

zł

253,30zł

znaczki pocztowe _ 36'90 zł zł
- mateńały biurowe - 324,90 zł
- carfuidge czamy - 17l'22 zł
- ut'nanagrody _ 228,00 zł
- ksiąi*j _ l 353
zł
'52
-

USŁUGI oBcE - 199'50 zł
-

okęsowy pŹegląd gaśnic - 40,00 zł
szkolęnie BHP _ 150,00 zł.
koszty przesyłki 9,50 zł

WYNAGRODZENI

-

34 194,00 zł

- premia _ 3 390,00 zł
^
- pozostałe składniki '\łynagrodzenia - 30 804'00 zł /2

UBEZPIECZENIA sPoŁEczNE

I INNE

- składki na ubezpieczenie społeczne _ 6
- badanie profilakĘczne '240'00 z:

l'l5

PozosTAŁE KoszTY RoDZAJowE - podróże sfuŹbowe kajowe - 90,26
- ryczalv ze d'ojudy 455 .88 zł

etaĘ/

ŚwuoczłNrł '44

zł

6 415,44 zl

546'14 zł

zł

l(lERo1ń'/t.l ll<

cirilil8j EiłiiIiłki f ulliizfi

1I',o
ncr Barburllfo
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cL 'llńtL,'t

,
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GMINNY
w Za tnie

ośrodekKuliury
si]njco 77. o7_532 żYfno

sPRAwozDANlE

z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
Gminnego ośroilka Kultury w Żytnie
30.06.201ó r.

PRZYCHODY
stan środków na dzień 01'01.20l6 r -690,7|zł
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 130000,00zł
-Srodki zg z mową nr 01318-6930-UM1342083/13 _ 0,00 zł
_Srodki zg. Z UMowĄ u.m.01616-6930-UM 1342608/14 0'00 zl
wpłąty za wwożyczeńe sprzętu wodnego _ l 450,00
ogółem przychody w 2016t' _ \32 |40,'11zł
stan śIodków na dzień 30.06.2016 t' - 9 84'7'2'1 zł

KoszTY

_

129 184'21

zł

ZUżYCIE MATERIAŁóW

I

ENERGII _

- materiały do \łykonania sceny _ 95,50
- łańcuch - 40,00 zł
-

-

karty sieciowe

NIet

- '77,00

'

1

zł

14,00

apteczki.

- cafińde _ 3'l2,8l zl
- art. papiemicze i biutowe - 15'7,47
_ art' ręnontowe 343'85 zl
- podęsty sceniczne _ 3 638,34
- prenumerata czasopism 374,85
_ środki czystości - 333'43 zł
- energia elektryczna 'l 822'80 zł
- węgiel - 11 939,08 zł

oBcE-

zł

zł

- mateńały opatrunkowe do

USŁUGI

19 363'33

13 230'30

53,20

zł

zł

w).!łóz nieczystości - 269,73 zł
- abonanenl za Intemet
4ll,55 zł
_ połączenia telefoniczne - 4I4'0I zł
_ usługa szkoleniowa w zakresie bhp - 40,00 zł
- usługa transpoltowa _295,20 zł
- naprawa piły spalinowej 481,00 zł
_ usfuga hotelowa _ 648,00 zł
_ wykonanie puŃtu dostępu do intemetu
- 98,40 zł
_ przegląd gwarancyjny kosiarki _ 150,0l zł
_ usługi pocztowe (kosŻty przesyłk) - 35,00 zł
- ubezpieczenie imprezy plenerowej -260,40 zl
- umowy o dzieło 8I7'7.00 zł
- oprawa techniczna ,,Noc Kupaly'' 1 950,00 zł
-

-

zl

-

A,
62 265,52 zl
premia
8 178,00 zł
' pozostałe składnik uynagrcdzenia - 54 08'1'52 zł

WYNAGRODZENI
-

-

WYNAGRoDZENIA BEzosoBowE _ 19 324'o0 zł
- umowa zlęcenie /prowadzenie zajęć w zakesie nauki gry na instrumęntach
)'2 324,00

zł

- umowa zlecenie / palacz / -'7

000,00

UBEZPIECZENIA sPoŁEczNE

zł

I IIYIYE

-

ŚwIADczENIA -

składki na ubezTi€czenie społeczne 13558'68zł
- składki na Fundusz Pracy
1011,'1| zŁ
-

- badanie okresowe

-

- 290,00 zl

PozosTAŁE KoszTY RoDzAJowE -141,73
- podróże służbowe klaj owe

-

747,73 zł

z|

14 8ó0,39

zl
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Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Żytnie
wykonanie na dzień 30'0ó'2016 r.

WYSZCZEGOLNIENIE

WYKONANIE
zl

Towykonanie

PRZYCHODY

PLAN
zl

70Śtruktury
wvkonania

1.078.800,00

536.002,28

49,69

100

Z tepo : NFZ

1.078.800.00

53ó.002.28

100

1.078.800.00
700.000,00

533.804.ó5
350.360.90

49,48
50.05

100
65.64

150.000.00
228.800.00

64.657.52
118.786.23

43,11

12.11

51,92

22.25

oGół,EM

Inne przychody

KosZTY oGoł,EM
Z tego: wYnagrodzęnia
- pochodne od

wynagrodzeń
- pozostałę

planu przychodów na dzień 30'06.2016r. 536.0o2,28 zl
z t}tułu umów zawańych z NFz na świadczenie usług medycznych - 536'002,28 Żł

R€alizacja
_

Realizacja planu kosztów na dzień 30.06.2016r

Amortyzacia

-

533.804,65 zl

2,584,69 zl

Zużycie materialów i energii - 31.824'00 zl
- energia cieplna (ogrzewanie) - 15.28'7,16 zł
- energia elektlyczna - 4'2'74'81zł
- woda - 693,83 zł
_ środki czystości - 44I'26 zł
- ań. biulowe, druki - 2.868'07 zl
- leki, środki opatrunkowe - 5'133,95 zł
- drobny sprzęt medyczny(igły strzykawki,wziemiki itp.) 942,90 zł
- inne materiały - 2.I8I,42 zl
Usługi obce

-

67.589,12 zł
usługi medyczne (badania labor.,usg, ńg i inne)
59.5l4,30 zł
- usługi telekomunikacyjne _ 1.682,93 zł
- usługi remontowe (naprawy sprzętu i inne)
500,00 zł
_ wywóz nieczystości, odpadów medycznych i inne
5.891,89zł

-

_

-

wynagrodzenia

-

-

350'3ó0'90 zl
wynagrodzenia osobowe pracowników
347.5|0'90 zł
- umowa zlecenie (drobne remonty,informatyk i ine) _ 2'850,00 zł

-

_

Ubezpieczenia spoleczne i inne świadczenia - 69.388,30 zI
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 64.65'7
zł
'52
- świadczenia urlopowe' kursy i szkolenia - 4:130,78 z|

Podatki' oplaty Śądowe i skarborve

-

t.600,00

zl

- podatek od

1.600'00 zł

nieruchomości -

Pozośtale koszty rodzajo\rle

- I0.4s7,64 zl
- 2.954'15 zł

podróże służbowe ka:owe
2.93I'00 ń
- ryczałty samochodowe
- ubezpieczenie zakładl
1.743'00zł
- inne koszty (nadzóI sanitamy,prowizje
_

-

iĘ.)

-

Należności:
\ł tym wymagalnę
Środki pieniężne w kasie
Zobowięanial.
w tym wymagalne

2.829,49 zł

9o.'732'04

zł

nie wystąpiły
134.'790,09 zł
l09.194,05 zł
nie wystąpiły

-

l(
s
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