
SPRAWOZDANIE  

 Z WYKONANIA BUDŻETU  GMINY ROKIETNICA 

 ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12. 2017 ROK. 

 

1.Dochody budżetu Gminy na 2017 rok planowano w kwocie 17.731.271,33  

 wykonano  w kwocie  17.805.259,73 tj. 100,4% 

z tego : 

- dochody bieżące planowane w kwocie  17.355.512,07 

 wykonano w kwocie 17.554.170,57 tj. 101,1% 

- dochody majątkowe planowane w kwocie  375.759,26 

wykonane w kwocie 251.089,16 tj.66,8% 

 

2.Wydatki budżetu Gminy na 2017 rok planowane w kwocie 19.597.271,33 

wykonano w kwocie 18.030.137,73 tj. 92% 

z tego : 

-wydatki bieżące planowane w kwocie 16.966.167,33 

wykonane w kwocie 16.160.794,40 tj. 95,2% 

- wydatki majątkowe planowane w kwocie   2.631.104,00 

wykonane w kwocie 1.869.343,33 tj. 71% 

 

3. Dochody i wydatki budżetu Gminy : 
 

1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 

gminie odrębnymi ustawami; 

 

DOCHODY: 

 

Dział  Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu / źródło 

plan wykonanie 

010   ROLNICTWO  

I ŁOWIECTWO 

194.178,18 194.178,18 

 01095  Pozostała działalność 194.178,18 194.178,18 

   Dochody bieżące 194.178,18 194.178,18 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących  

z zakresu  administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych 

gminie /związkom 

gmin/ustawami 

194.178,18 194.178,18 

750   ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA 

43.782,00 43.782,00 

 75011  Urzędy Wojewódzkie 43.782,00 43.782,00 

   Dochody bieżące 43.782,00 43.782,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących  

z zakresu  administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych 

43.782,00 43.782,00 
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gminie /związkom gmin/ 

ustawami 

751   URZĘDY NACZELNYCH 

ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 

I OCHRONY PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA 

2.266,00 2.266,00 

 75101  Urzędy Naczelnych Organów 

Władzy Państwowej, Kontroli            

i Ochrony Prawa 

2.266,00 2.266,00 

   Dochody bieżące 2.266,00 2.266,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa 

 na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych 

gminie /związkom 

gmin/ustawami 

2.266,00 2.266,00 

801   OŚWIATA                                      

I WYCHOWANIE 

57.637,34 

 

56.768,49 

 80101  Szkoła podstawowa 44.418,20 43.698,03 

   Dochody bieżące 44.418,20 43.698,03 

   2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa 

 na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych 

gminie /związkom 

gmin/ustawami 

44.418,20 43.698,03 

 80110  Gimnazja 12.402,33 12.257,09 

   Dochody bieżące 12.402,33 12.257,09 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa 

 na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych 

gminie /związkom 

gmin/ustawami 

12.402,33 12.257,09 

 80150  Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, 

liceach ogólnokształcących, 

liceach profilowanych i szkołach 

zawodowych oraz szkołach 

artystycznych 

816,81 813,37 

   Dochody bieżące 816,81 813,37 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa 

816,81 813,37 
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 na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych 

gminie /związkom 

gmin/ustawami 

852   POMOC SPOŁECZNA 29.228,00 29.004,88 

 85213  Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy  społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne  

oraz osoby uczestniczące  

w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

21.868,00 21.644,88 

   Dochody bieżące 21.868,00 21.644,88 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych 

gminie /związkom gmin/ 

ustawami. 

21.868,00 21.644,88 

 85228  Usługi opiekuńcze                            

i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

7.360,00 7.360,00 

   Dochody bieżące 7.360,00 7.360,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych 

gminie /związkom gmin/ 

ustawami. 

7.360,00 7.360,00 

855   RODZINA 5.551.600,00 5.551.459,92 

 85501  Świadczenie wychowawcze 3.321.000,00 3.320.949,14 

   Dochody bieżące 3.321.000,00 3.320.949,14 

  2060 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone gminom 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym), związane 

z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w 

wychowywaniu dzieci 

3.321.000,00 3.320.949,14 

 85502 

 

 Świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne  

2.230.400,00 2.230.333,90 
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i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

   Dochody bieżące 2.230.400,00 2.230.333,90 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa 

 na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych 

gminie /związkom gmin/ 

ustawami. 

2.230.400,00 2.230.333,90 

 85503  Karta dużej rodziny 200,00 176,88 

   Dochody bieżące 200,00 176,88 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa 

 na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych 

gminie /związkom gmin/ 

ustawami. 

200,00 176,88 

X X X Ogółem dochody 5.878.691,52 5.877.459,47 

 

WYDATKI : 

 

Dział  Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu / zadania    

      Plan Wykonanie 

010   ROLNICTWO  

I ŁOWIECTWO 

194.178,18 194.178,18 

 01095  Pozostała działalność 194.178,18 194.178,18 

   WYDATKI BIEŻĄCE 194.178,18 194.178,18 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

194.178,18 194.178,18 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

194.178,18 194.178,18 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia   

3.807,42 3.807,42 

  4430 Różne opłaty i składki 190.370,76 190.370,76 

750   ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA 

43.782,00 43.782,00 

 75011  Urzędy Wojewódzkie  43.782,00 43.782,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 43.782,00 43.782,00 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

43.525,09 43.525,09 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 

41.153,77 41.153,77 

     4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

31.592,89 31.592,89 

     4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne  

2.831,00 2.831,00 
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     4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

5.886,50 5.886,50 

     4120 Składki na Fundusz Pracy 843,38 843,38 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

2.371,32 2.371,32 

     4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

2.371,32 2.371,32 

   2) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

256,91 256,91 

  3020 Wydatki osobowe nie 

zaliczane do wynagrodzeń 

256,91 256,91 

  751    URZĘDY NACZELNYCH 

ORGANÓW 

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY 

PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA 

2.266,00 2.266,00 

 75101  Urzędy Naczelnych Organów 

Władzy Państwowej, Kontroli 

i Ochrony Prawa 

2.266,00 2.266,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 2.266,00 2.266,00 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

2.266,00 2.266,00 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

2.266,00 2.266,00 

  4210 Zakup materiałów                              

i wyposażenia 

2.266,00 2.266,00 

801   OŚWIATA                                      

I WYCHOWANIE 

57.637,34 56.768,49 

 80101  Szkoły podstawowe  44.418,20 43.698,03 

   WYDATKI BIEŻACE 44.418,20 43.698,03 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

44.418,20 43.698,03 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

44.418,20 43.698,03 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

438,15 383,99 

  4240 Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 

43.980,05 43.314,04 

 80110  Gimnazja 12.402,33 12.257,09 

   Wydatki bieżące 12.402,33 12.257,09 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

12.402,33 12.257,09 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

12.402,33 12.257,09 
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  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

122,80 124,02 

  4240 Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 

12.279,53 12.133,07 

 80150  Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki               

i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, 

liceach ogólnokształcących, 

liceach profilowanych i 

szkołach zawodowych oraz 

szkołach artystycznych 

816,81 813,37 

   Wydatki bieżące 816,81 813,37 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

816,81 813,37 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

816,81 813,37 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

8,09 - 

  4240 Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 

808,72 813,37 

852   POMOC SPOŁECZNA 29.228,00 29.004,88 

 85213  Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy  

społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz 

osoby uczestniczące  

w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

21.868,00 21.644,88 

   WYDATKI BIEŻĄCE 21.868,00 21.644,88 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

21.868,00 21.644,88 

  4130 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne 

21.868,00 21.644,88 

 85228  Usługi opiekuńcze                            

i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

7.360,00 7.360,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 7.360,00 7.360,00 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

7.360,00 7.360,00 

855   RODZINA 5.551.600,00 5.551.459,92 

 85501  Świadczenie wychowawcze 3.321.000,00 3.320.949,14 

   Dochody bieżące 3.321.000,00 3.320.949,14 
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   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

49.477,39 49.475,63 

   a) wynagrodzenia i składki  

od nich naliczane 

40.052,52 

 

40.050,76 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

30.602,42 30.601,66 

  4040 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych   

1.495,87 1.495,87 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

5.907,79 5.907,79 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 875,44 875,44 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.170,00 1.170,00 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

9.424,87 

 

9.424,87 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

4.579,21 4.579,21 

  4300 Zakup usług pozostałych 2.519,73 2.519,73 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych   

1.115,93 1.115,93 

  4700 Szkolenia pracowników nie 

będących członkami korpusu 

służby cywilnej 

1.210,00 1.210,00 

   2) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

3.271.523,61 3.271.473,51 

  3110 Świadczenia społeczne 3.271.185,00 3.271.134,90 

  3020 Wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń 

338,61 338,61 

 85502 

 

 Świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

2.230.400,00 2.230.333,90 

   Dochody bieżące 185.207,09 185.205,11 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

159.352,18 159.352,18 

   a) wynagrodzenia i składki  

od nich naliczane 

178.288,21 178.288,20 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

43.976,17 43.976,17 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

2.653,00 2.652,99 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

130.617,59 130.617,59 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.041,45 1.041,45 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

6.918,88 6.916,91 
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  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

2.121,03 2.119,06 

  4300 Zakup usług pozostałych 2.872,19 2.872,19 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych   

1.185,66 1.185,66 

  4700 Szkolenia pracowników nie 

będących członkami korpusu 

służby cywilnej 

740,00 740,00 

   2) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

2.045.192,91 2.045.128,79 

  3020 Wydatki  osobowe 

niezaliczane do wynagrodzeń 

347,55 347,55 

  3110 Świadczenia społeczne 2.044.845,36 2.044.781,24 

 85503  Karta dużej rodziny 200,00 176,88 

   Dochody bieżące 200,00 176,88 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa 

 na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie /związkom 

gmin/ ustawami. 

200,00 176,88 

X X X Ogółem wydatki 5.878.691,52 5.877.459,47 

 

3.Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy: 
 

1) z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi;  

 

DOCHODY: 

 

Dział  Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu / źródło 

Plan Wykonanie 

 756   DOCHODY OD OSÓB 

PRAWNYCH, OD OSÓB 

FIZYCZNYCH I OD  

INNYCH JEDNOSTEK 

NIEPOSIADAJĄCYCH 

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

ORAZ WYDATKI 

ZWIĄZANE Z ICH 

POBOREM 

53.000,00 53.372,65 

  75618  Wpływy z innych opłat 

stanowiących dochody 

jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie 

ustaw 

53.000,00 53.372,65 

   Dochody bieżące 53.000,00 53.372,65 

     0480 Wpływy z opłat za 53.000,00 53.372,65 
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wydawanie zezwoleń  

na sprzedaż alkoholu 

X X X Ogółem dochody 53.000,00 53.372,65 

 

WYDATKI : 

  

Dział  Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu / zadania      

      Plan Wykonanie 

851   OCHRONA ZDROWIA 53.000,00 1.983,83 

 85153  Zwalczanie narkomanii 2.000,00 1.983,83 

   WYDATKI BIEŻĄCE 2.000,00 1.983,83 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

2.000,00 1.983,83 

   b)wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

2.000,00 1.983,83 

  4210 Zakup materiałów                              

i wyposażenia 

2.000,00 1.983,83 

 85154  Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 
51.000,00 43.976,89 

   WYDATKI BIEŻĄCE 51.000,00 43.976,89 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

51.000,00 43.976,89 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane  

4.050,00 3.700,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.050,00 3.700,00 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

46.950,00 40.276,89 

  4190 Nagrody konkursowe 5.000,00 4.183,12 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

19.250,00 15.755,78 

  4260 Zakup energii 100,00 - 

  4300 Zakup usług pozostałych  21.000,00 19.874,35 

  4430 Różne opłaty i składki 1.500,00 463,64 

  4700 Szkolenia pracowników nie 

będących członkami korpusu 

służby cywilnej 

100,00 - 

X X X Ogółem wydatki 53.000,00 45.960,72 

 

 

2) z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej1); 

 

DOCHODY: 

 

Dział  Rozdział §  Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu / źródło  

      Plan Wykonanie 

900      GOSPODARKA 500,00 452,76 
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KOMUNALNA                             

I OCHRONA  

ŚRODOWISKA 

 90020  Wpływy i wydatki związane  

z gromadzeniem środków  

z opłat produktowych 

500,00 452,76 

   Dochody bieżące 500,00 452,76 

  0400 Wpływy z opłaty produktowej 500,00 452,76 

X X X Ogółem dochody 500,00 452,76 

 

WYDATKI : 

 

Dział  Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu / zadania       

Plan Wykonanie 

900      GOSPODARKA 

KOMUNALNA                             

I OCHRONA  

ŚRODOWISKA 

500,00 - 

 90020  Wpływy i wydatki związane  

z gromadzeniem środków  

z opłat produktowych 

500,00 - 

   WYDATKI BIEŻĄCE 500,00 - 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

500,00 - 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań  

500,00 - 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

500,00 - 

X X X Ogółem wydatki 500,00 - 

 

3) z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony  środowiska; 

 

DOCHODY: 

 

Dział  Rozdział §  Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu / źródło  

Plan Wykonanie 

900   GOSPODARKA 

KOMUNALNA                        

I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

5.000,00 6.165,60 

 90019  Wpływy i wydatki związane                                 

z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska 

5.000,00 6.165,60 

   Dochody bieżące 5.000,00 6.165,60 

  0690 Wpływy z różnych opłat 
- opłaty za korzystanie ze 

środowiska kwota  5.000,00 

5.000,00 6.165,60 

X X X Ogółem dochody 5.000,00 6.165,60 
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WYDATKI ; 

 

Dział  Rozdział §  Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu / źródło  

Plan Wykonanie 

900   GOSPODARKA 

KOMUNALNA                        

I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

5.000,00 3.200,61 

 90095  Pozostała działalność 5.000,00 3.200,61 

   Wydatki bieżące 5.000,00 3.200,61 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

5.000,00 3.200,61 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

5.000,00 3.200,61 

  4210 Zakup materiałów                           

i wyposażenia 

3.000,00 2.925,09 

  4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 275,52 

X X X Ogółem wydatki 5.000,00 3.200,61 

 

 

3) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ; 

 

DOCHODY: 

 

Dział  Rozdział §  Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu / źródło  

Plan Wykonanie 

900   GOSPODARKA 

KOMUNALNA                        

I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

185.000,00 184.551,00 

 90002  Gospodarka odpadami  185.000,00 184.551,00 

   Dochody bieżące 185.000,00 184.551,00 

  0490 Wpływy z innych lokalnych 

opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw  

185.000,00 184.551,00 

X X X Ogółem dochody 185.000,00 184.551,00 

 

WYDATKI ; 

 

Dział  Rozdział §  Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu / źródło  

Plan Wykonanie 

900   GOSPODARKA 

KOMUNALNA                                      

I OCHRONA ŚRODOWISKA 

185.000,00 184.551,00 

 90002  Gospodarka odpadami  185.000,00  

   WYDATKI BIEŻACE  185.000,00 - 
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   1)wydatki jednostek 

budżetowych,   w tym na: 

185.000,00 - 

   a)wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane  

1.000,00 - 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

835,00 - 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

144,00 - 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 21,00 - 

   b)wydatki związane z realizacją 

ich statutowych zadań 

184.000,00 184.551,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 184.000,00 184.551,00 

X X X Ogółem wydatki 185.000,00 184.551,00 

 

4) z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim; 

 

FUNDUSZ SOŁECKI w kwocie 129.089,96  z tego; 

 

Nazwa sołectwa- zadania plan wykonanie 

1) Sołectwo Rokietnica  

w tym na zadanie ; 

- budowa Miasteczka ruchu 

drogowego wraz  

z torem przeszkód  

 (926-92601-6050)                                                                            

28.173,00 

 

 

28.173,00 

 

27.968,21 

 

 

27.968,21 

2)Sołectwo Rokietnica Wola 

kwota                                                                               

w tym na zadanie; 

- bieżące utrzymanie dróg  

(600- 60016 -4210)                                                             

28.173,00 

 

 

28.173,00 

28.146,34 

 

 

28.146,34 

3) Sołectwo Tuligłowy                                                                                    

w tym na zadanie ; 

- budowa sceny 

stacjonarnej(grzybka)  

(921-92195-6050)                                           

27.300,11 

 

 

27.300,11  

27.300,11 

 

 

27.300,11 

4)Sołectwo Tapin                                                                                              

w tym na zadanie ; 

- budowa kompleksu 

rekreacyjnego wokół boiska 

sportowego i placu zabaw  

dla dzieci w miejscowości 

Tapin ( 926-92601-4210)                                                    

19.327,02 

 

 

 

 

19.327,02 

 

19.327,02 

 

 

 

 

19.327,02 

5) Sołectwo Czelatyce                                                                                         

w tym na zadanie; 

- zakup sprzętu na 

doposażenia świetlicy 

wiejskiej (kuchnia  gazowa  

pięcio-palnikowa wraz z 

osprzętem)  

(700-70005-6060)                                                  

26.116,83 

 

 

 

 

 

7.000,00 

 

26.106,92 

 

 

 

 

 

6.990,09 
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- remont budynku gminnego 

w dolnej części wioski (sklep) 

– wykonanie  

elewacji (700-70005-6050)                                                                                           

- dofinansowanie obchodów 

„Dnia Seniora”  

(oprawa muzyczna) 

 921-92195-4170                                                                               

 

 

 

18.116,83 

 

 

 

1.000,00 

 

 

 

18.116,83 

 

 

 

1.000,00 

 

5.Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf 

klasyfikacji budżetowej 

 

Dzia

ł 

Rozdz

iał 

§ Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu / źródło 

Plan Wykonanie % 

010   ROLNICTWO                               

I ŁOWIECTWO 

231.178,18 231.178,18 100 

 01042  Wyłączenie z produkcji 

gruntów rolnych  
37.000,000 37.000,000 100 

   DOCHODY BIEŻĄCE 37.000,000 37.000,000 100 

  2330 Dotacje celowe otrzymane 

od samorządu województwa 

na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego  

37.000,000 37.000,000 100 

 01095  Pozostała działalność 194.178.18 194.178.18 100 

   DOCHODY BIEŻĄCE 194.178.18 194.178.18 100 

  2010 Dotacje celowe otrzymane               

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących                

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie 

/związkom gmin/ ustawami 

194.178.18 194.178.18 100 

020   LEŚNICTWO 22.500,00 10.686,90 47,49 

 02001  Gospodarka leśna 22.500,00 10.686,90 47,49 

   DOCHODY MAJĄTKOWE 22.500,00 10.686,90 47,49 

  0870 Wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych 

 -drewno 

22.500,00 10.686,90 47,49 
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400   WYTWARZANIE  

I ZAOPATRYWANIE  

W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ,  

GAZ I WODĘ 

191.500,00 196.391,02 102,55 

 40002  Dostarczanie wody 191.500,00 196.391,02 102,55 

   DOCHODY BIEŻĄCE 191.500,00 196.391,02 102,55 

  0640 Wpływy tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów 

upomnień 

55.500,00 .93,20 18,64 

  0830 Wpływy z usług 190.000,00 193.595,51 101,89 

  0920 Pozostałe odsetki .1.000,00 727,71 72,77 

  0970 Wpływy z różnych 

dochodów 
-odpłatność za przyłącz 

wodociągowy 

- 1.974,60 - 

600   TRANSPORT  

I ŁĄCZNOŚĆ 

363.467,00 240.535,89 66,17 

 60016  Drogi publiczne gminne 142.180,00 19.000,00 13,36 

   DOCHODY BIEŻĄCE 19.000,00 19.000,00 100 

  2700 Środki na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących 

gmin (związków gmin), 

powiatów (związków 

powiatów), samorządów 

województw, pozyskane                 

z innych źródeł 

19.000,00 19.000,00 100 

   DOCHODY MAJĄTKOWE 123.180,00 - - 

  6297 Środki na dofinansowanie 

własnych inwestycji  gmin, 

powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-

gminnych, związków 

powiatów,), samorządów 

województw, pozyskane  z 

innych źródeł 

123.180,00 - - 

 60078  Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 
221.287,00 221.287,00 100 

   DOCHODY MAJĄTKOWE 221.287,00 221.287,00 100 
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  6330 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin 

221.287,00 221.287,00 100 

 60095  Pozostała działalność - 248,89 - 

   DOCHODY BIEŻĄCE - 248,89 - 

  0750 Dochody z najmu i 

dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego 

lub innych jednostek 

zaliczanych sektora 

finansów publicznych oraz 

innych umów                                            

o podobnym charakterze 

- 244,39 - 

  0920 Pozostałe odsetki - 4,50 - 

700   GOSPODARKA 

MIESZKANIOWA 

90.500,00 99.583,54 110,03 

 70005  Gospodarka gruntami                   

i nieruchomościami 
90.500,00 99.583,54 110,03 

   DOCHODY BIEŻĄCE 90.500,00 93.760,54 103,6 

  0750 Dochody z najmu                                 

i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego 

lub innych jednostek 

zaliczonych do sektora 

finansów publicznych oraz 

innych umów o podobnym 

charakterze 

90.500,00 93.629,49 103,45 

  0920 Pozostałe odsetki - 131,05 - 

   DOCHODY MAJĄTKOWE  5.823,00 - 

  0770 Wpływy z tytułu odpłatnego 

nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

 4.488,00 - 

  0870 Wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych 

- 1.335,00 - 
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750   ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA 

62.782,00 88.515,20 140,98 

 75011  Urzędy Wojewódzkie 43.782,00 43.785,10 100 

   DOCHODY BIEŻĄCE 43.782,00 43.785,10 100 

  2010 Dotacje celowe otrzymane              

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących               

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie 

/związkom gmin/ ustawami 

43.782,00 43.782,00 100 

  2360 Dochody jednostek 

samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań               

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

- 3,10 - 

 75023  Urzędy Gmin 19.000,00 44.730,10 235,42 

   DOCHODY BIEŻĄCE 19.000,00 44.730,10 235,42 

  0640 Wpływy tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów 

upomnień 

1.000,00 2.582,80 258,28 

  0920 Pozostałe odsetki - .43,43 - 

  0970 Wpływy z różnych 

dochodów 

18.000,00 42.103,87 233,91 

751   URZĘDY NACZELNYCH 

ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY 

PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA  

2.266,00 2.266,00 100 

 75101  Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 

2.266,00 2.266,00 100 

   DOCHODY BIEŻĄCE 2.266,00 2.266,00 100 

  2010 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących               

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

2.266,00 2.266,00 100 
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zleconych gminie 

/związkom gmin/ ustawami 

756   DOCHODY OD OSÓB 

PRAWNYCH,OD OSÓB 

FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK 

NIE POSIADAJĄCYCH 

OSOBOWOŚCI 

PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE 

Z ICH POBOREM 

4.294.270,00 4.438.157,82 103,35 

 75601  Wpływy z podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych. 

600,00 - - 

   DOCHODY BIEŻĄCE 600,00 - - 

  0350 Podatek od działalności 

gospodarczej osób 

fizycznych, opłacany                   

w formie karty podatkowej 

600,00 - - 

 75615  Wpływy z podatku rolnego, 

podatku leśnego, podatku od 

czynności 

cywilnoprawnych, podatków 

i opłat lokalnych od osób 

prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych  

1.081.000,00 1.160.583,00 107,36 

   DOCHODY BIEŻĄCE 1.081.000,00 1.160.583,00 107,36 

  0310 Podatek od nieruchomości 1.020.000,00 1.099.913,00 107,83 

  0320 Podatek rolny 7.000,00 6.771,00 96,72 

  0330 Podatek leśny 54.000,00 53.899,00 99,81 

  0910 Odsetki od nieterminowych 

wpłat z tytułu podatków                  

i opłat 

- - - 

 75616  Wpływy z podatku rolnego, 

podatku leśnego podatku od 

spadków i darowizn, 

podatku od czynności 

cywilno-prawnych oraz 

podatków i opłat lokalnych 

od osób fizycznych 

525.500,00 569.074,15 108,29 

   DOCHODY BIEŻĄCE 525.500,00 569.074,15 108,29 
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  0310 Podatek od nieruchomości 50.000,00 65.159,75 130,31 

  0320 Podatek rolny 391.000,00 411.607,81 105,27 

  0330 Podatek leśny 1.500,00 1.408,71 93,91 

  0340 Podatek od środków 

transportowych 

27.000,00 30.944,59 114,6 

  0360 Podatek od spadków                      

i darowizn 

18.000,00 18.410,00 102,27 

  0500 Podatek od czynności 

cywilnoprawnych  

36.000,00 39.554,00 109,87 

  0910 Odsetki od nieterminowych 

wpłat z tytułu podatków                  

i opłat 

2.000,00 1.989,29 99,46 

 75618  Wpływy z innych opłat 

stanowiących dochody 

jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie 

ustaw 

1.461.291,00 1.465.459,50 100,28 

   DOCHODY BIEŻĄCE 1.461.291,00 1.465.459,50 100,28 

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10.000,00 13.796,00 137,96 

  0460 Wpływy z opłaty 

eksploatacyjnej 

1.398.291,00 1.398.290,85 100 

  0480 Wpływy z opłat za 

zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu 

53.000,00 53.372,65 100,7 

 75621  Udziały gmin w podatkach 

stanowiących dochód 

budżetu państwa  

1.225.879,00 1.243.041,17 101,39 

   DOCHODY BIEŻĄCE 1.225.879,00 1.243.041,17 101,39 

  0010 Podatek dochodowy  

od osób fizycznych 

1.142.879,00 1.168.822,00 102,26 

  0020 Podatek dochodowy od osób 

prawnych  

83.000,00 74.219,17 89,42 

758   RÓŻNE ROZLICZENIA 5.934.875,40 5.939.163,22 100,07 

 75801  Część oświatowa subwencji 

ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

3.803.062,00 3.803.062,00 100 

   DOCHODY BIEŻĄCE 3.803.062,00 3.803.062,00 100 
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  2920 Subwencje ogólne z budżetu 

państwa 

3.803.062,00 3.803.062,00 100 

 75807  Część wyrównawcza 

subwencji ogólnej dla gmin 
1.970.513,00 1.970.513,00 100 

   DOCHODY BIEŻĄCE 1.970.513,00 1.970.513,00 100 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu 

państwa 

1.970.513,00 1.970.513,00 100 

 75814  Różne rozliczenia finansowe 39.542,40 43.830,22 110,84 

   DOCHODY BIEŻĄCE 30.750,14 35.037,96 113,94 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na 

realizację własnych zadań 

bieżących gmin /związków 

gmin/ 

19.280,14 19.280,14 100 

  0920 Pozostałe odsetki 11.470,00 15.757,82 137,38 

   DOCHODY MAJĄTKOWE 8.792,26 8.792,26 100 

  6330 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na 

realizację inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin 

8.792,26 8.792,26 100 

 75831  Część równoważąca 

subwencji ogólnej dla gmin 
121.758,00 121.758,00 100 

   DOCHODY BIEŻĄCE 121.758,00 121.758,00 100 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu 

państwa 

121.758,00 121.758,00 100 

801   OŚWIATA  

I WYCHOWANIE 

232.947,34 257.798,09 110,66 

 80101  Szkoły Podstawowe 79.618,20 78.813,23 98,98 

   DOCHODY BIEŻĄCE 79.618,20 78.813,23 98,98 

  0750 Dochody z najmu  

i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego  

lub innych jednostek sektora 

finansów publicznych oraz 

innych umów o podobnym 

charakterze 

1.700,00 1.615,20 95,01 
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  2010 Dotacje celowe otrzymane             

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących                 

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie 

/związkom gmin/ ustawami 

44.418,20 43.698,03 98,37 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na 

realizację własnych zadań 

bieżących gmin /związków 

gmin/ 

33.500,00 33.500,00 100 

 80103  Oddziały przedszkolne                  

w szkołach podstawowych 
57.110,00 57.110,00 100 

   DOCHODY BIEŻĄCE 57.110,00 57.110,00 100 

  2030 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań 

bieżących gmin /związków 

gmin/ 

57.110,00 57.110,00 100 

 80104  Przedszkola 48.000,00 68.243,76 142,17 

   DOCHODY BIEŻĄCE 48.000,00 68.243,76 142,17 

  0830 Wpływy z usług 13.000,00 33.243,76 255,72 

  2030 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań 

bieżących gmin /związków 

gmin/ 

35.000,00 35.000,00 100 

 80106  Inne formy wychowania 

przedszkolnego 
35.000,00 40.560,64 115,88 

   DOCHODY BIEŻĄCE 35.000,00 40.560,64 115,88 

  0830 Wpływy z usług - 5.560,64 - 

  2030 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań 

bieżących gmin /związków 

gmin/ 

35.000,00 35.000,00 100    

 80110  Gimnazja 12.402,33 12.257,09 98,82    

   DOCHODY BIEŻĄCE 12.402,33 12.257,09 98,82    

  2010 Dotacje celowe otrzymane  12.402,33 12.257,09 98,82    
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z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących  

z zakresu  administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie 

/związkom gmin/ustawami 

 80150  Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki     

i metod pracy dla dzieci                

w szkołach podstawowych, 

gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach 

zawodowych oraz szkołach 

artystycznych 

816,81 813,37 99,57    

   DOCHODY BIEŻĄCE 816,81 813,37 99,57    

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących  

z zakresu  administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie 

/związkom gmin/ustawami 

816,81 813,37 99,57    

852   POMOC SPOŁECZNA 264.390,00 263.307,46 99,59 

 85213  Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz 

osoby uczestniczące                       

w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

26.435,00 26.207,90 99,14 

   DOCHODY BIEŻĄCE 26.435,00 26.207,90 99,14 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących                

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie 

/związkom gmin/ ustawami 

21.868,00 21.644,88 98,97 

  2030 Dotacje celowe otrzymane            

z budżetu państwa na 

4.567,00 4.563,02 99,91 
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realizację własnych zadań 

bieżących gmin. 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze 

oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne           

i rentowe  

50.000,00 50.000,00 100 

   DOCHODY BIEŻĄCE 50.000,00 50.000,00 100 

  2030 Dotacje celowe otrzymane               

z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań 

bieżących gmin. 

50.000,00 50.000,00 100 

 85216  Zasiłki stałe 53.875,00 53.870,27 99,99 

   DOCHODY BIEŻĄCE 53.875,00 53.870,27 99,99 

  2030 Dotacje celowe otrzymane                 

z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań 

bieżących gmin 

53.875,00 53.870,27 99,99 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 42.720,00 42.720,00 100 

   DOCHODY BIEŻĄCE 42.720,00 42.720,00 100 

  2030 Dotacje celowe otrzymane               

z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań 

bieżących gmin. 

42.720,00 42.720,00 100 

 85228  Usługi opiekuńcze                           

i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

10.360,00 9.560,48 92,28 

   DOCHODY BIEŻĄCE 10.360,00 9.560,48 92,28 

  0830 Wpływy z usług 

-opłata za usługi opiekuńcze  

3.000,00 2.160,00 72 

  2010 Dotacje celowe otrzymane               

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących                

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie 

/związkom gmin/ ustawami 

7.360,00 7.360,00 100 

  2360 Dochody jednostek 

samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań               

- 40,48 - 
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z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

 85230  Pomoc w zakresie 

dożywiania 
81.000,00 80.948,81 99,93 

   DOCHODY BIEŻĄCE 81.000,00 80.948,81 99,93 

  2030 Dotacje celowe otrzymane              

z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań 

bieżących gmin /związków 

gmin/ 

81.000,00 80.948,81 99,93 

854   EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA 

39.666,00 38.913,60 98,1 

 85415  Pomoc materialna dla 

uczniów 
39.666,00 38.913,60 98,1 

   DOCHODY BIEŻĄCE 39.666,00 38.913,60 98,1 

  2030 Dotacje celowe otrzymane           

z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań 

bieżących gmin /związków 

gmin/ 

39.666,00 38.913,60 98,1 

855   RODZINA 5.569.761,41 5.559.211,89 99,81 

 85501  Świadczenie wychowawcze 3.328.000,00 3.320.965,35 99,78 

   DOCHODY BIEŻĄCE 3.328.000,00 3.320.965,35 99,78 

  0920 Pozostałe odsetki 1.000,00 16,21 1,62 

  0940 Wpływy z 

rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych 

5.000,00 - - 

  2060 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu 

administracji rządowej 

zlecone gminom (związkom 

gmin, związkom 

powiatowo-gminnym), 

związane z realizacją 

świadczenia 

wychowawczego 

stanowiącego pomoc 

państwa w wychowywaniu 

dzieci 

3.321.000,00 3.320.949,14 99,99 
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  2360 Dochody jednostek 

samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań               

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

1.000,00 - - 

 85502  Świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

2.237.400,00 2.237.210,17 99,99 

   DOCHODY BIEŻĄCE 2.237.400,00 2.237.210,17 99,99 

  0920 Pozostałe odsetki 1.000,00 569,93 56,99 

  0940 Wpływy z 

rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych  

5.000,00 2.247,07 44,94 

  2010 Dotacje celowe otrzymane                  

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących              

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami. 

2.230.400,00 2.230.333,90 99,99 

  2360 Dochody jednostek 

samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań               

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

1.000,00 4.059,27 405,92 

 85503  Karta dużej rodziny 200,00 176,88 88,44 

   DOCHODY BIEŻĄCE 200,00 176,88 88,44 

  2010 Dotacje celowe otrzymane                  

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących              

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami. 

200,00 176,88 88,44 

 85504  Wspieranie rodziny 4.161,41 859,49 20,65 

   DOCHODY BIEŻĄCE 4.161,41 859,49 20,65 

  2030 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań 

4.161,41 859,49 20,65 
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bieżących gmin /związków 

gmin/ 

900   GOSPODARKA 

KOMUNALNA                            

I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

430.168,00 438.550,92 101,94 

 90001  Gospodarka ściekowa  

i ochrona wód 
229.000,00 236.512,58 103,28 

   

DOCHODY BIEŻĄCE 229.000,00 232.012,58 101,3 

  0830 Wpływy z usług 

-opłata za odprowadzone ścieki 

kwota  

228.000,00 229.300,70 100,57 

  0920 Pozostałe odsetki 1.000,00 850,28 85,02 

  0970 Wpływy z różnych 

dochodów 

-odpłatność za przyłącz 

kanalizacji 

- 1.861,60 - 

   DOCHODY MAJĄTKOWE - 4.500,00 - 

  0870 Wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych 

- 4.500,00 - 

 90002  Gospodarka odpadami 195.668,00 195.419,98 99,87 

   DOCHODY BIEŻĄCE 195.668,00 195.419,98 99,87 

  0490 Pokrycie zobowiązań 

zakładów opieki zdrowotnej 

185.000,00 184.551,00 99,75 

  0640 Wpływy tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów 

upomnień 

- 158,00 - 

  0910 Wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłat z 

tytułu podatków i opłat 

- 43,00 - 

  2460 Środki otrzymane od 

pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na 

realizację zadań bieżących 

jednostek zaliczonych do 

sektora finansów 

publicznych 

10.668,00 10.667,98 99,99 
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 90019  Wpływy i wydatki związane         

z gromadzeniem środków                

z opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska 

5.000,00 6.165,60 123,31 

   DOCHODY BIEŻĄCE 5.000,00 6.165,60 123,31 

  0690 Wpływy z różnych opłat 5.000,00 6.165,60 123,31 

 90020  Wpływy i wydatki związane  

z gromadzeniem środków  

z opłat produktowych 

500,00 452,76 99,55 

   DOCHODY BIEŻĄCE 500,00 452,76 99,55 

  0400 Wpływy z opłaty 

produktowej 

500,00 452,76 99,55 

926   Kultura fizyczna 1.000,00 1.000,00 100 

 92601  Obiekty sportowe 1.000,00 1.000,00 100 

   DOCHODY BIEŻĄCE 1.000,00 1.000,00 100 

  0970 Wpływy z różnych 

dochodów 

1.000,00 1.000,00 100 

X X X Ogółem dochody 17.731.271,33 17.805.259,73 100,41 

6.Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf 

klasyfikacji budżetowej  

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu 

Plan Wykonanie % 

010   ROLNICTWO  

I ŁOWIECTWO 
1.327.798,18 1.122.873,84 84,56 

 01008  Melioracje wodne 44.000,00 9.978,23 22,67 

   WYDATKI BIEŻĄCE 44.000,00 9.978,23 22,67 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

44.000,00 9.978,23 22,67 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich zadań 

statutowych 

44.000,00 9.978,23 22,67 

  4300 Zakup usług pozostałych  43.700,00 9.978,23 22,83 

  4430 Różne opłaty i składki 300,00 0,00 - 

 01030  Izby Rolnicze 10.020,00 8.413,83 83,97 
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   WYDATKI BIEŻĄCE 10.020,00 8.413,83 83,97 

   2) dotacje na zadania bieżące 10.020,00 8.413,83 83,97 

  2850 Wpłaty gmin na rzecz izb 

rolniczych w wysokości 2% 

uzyskanych wpływów  

z podatku rolnego. 

10.020,00 8.413,83 83,97 

 01036  Restrukturyzacja i 

modernizacja sektora 

żywnościowego oraz rozwój 

obszarów wiejskich 

1.022.300,00 856.072,90 83,73 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 1.022.300,00 856.072,90 83,73 

   1) inwestycje i zakupy 

inwestycyjne  

1.022.300,00 856.072,90 83,73          

  6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

1.022.300,00 856.072,90 83,73 

 01042  Wyłączenie z produkcji 

gruntów rolnych 

57.000,00 54.230,70 95,14 

   WYDATKI BIEŻĄCE 57.000,00 54.230,70 95,14 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

 

57.000,00 54.230,70 95,14 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich zadań 

statutowych 

57.000,00 54.230,70 95,14 

  4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

57.000,00 54.230,70 95,14 

 01095  Pozostała działalność 194.478,18 194.178,18 95,14 

   WYDATKI BIEŻĄCE  194.478,18 194.178,18 95,14 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

194.478,18 194.178,18 95,14 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich zadań 

statutowych 

194.478,18 194.178,18 95,14 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia  

4.107,42 3.807,42 92,69 

  4430 Różne opłaty i składki 190.370,76 190.370,76 100 

020   LEŚNICTWO 47.700,00  23.394,65 49,04 
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 02001  Gospodarka leśna 47.700,00  23.394,65 49,04 

   WYDATKI BIEŻĄCE 47.700,00 23.394,65 49,04 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

47.700,00 23.394,65 49,04 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 

10.000,00  6.300,00 63 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 6.300,00 63 

   b) wydatki związane z 

realizacją ich zadań 

statutowych 

37.700,00 17.094,65 45,34 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia  

20.508,00  - - 

  4300 Zakup usług pozostałych 13.600,00 13.502,65 99,28 

  4500 Pozostałe podatki na rzecz 

budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 

3.592,00  3.592,00 100 

400   WYTWARZANIE  

I ZAOPATRYWANIE  

W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, 

GAZ I WODĘ 

296.000,00 221.196,98 74,72 

 40002  Dostarczanie wody 296.000,00 221.196,98 74,72 

   WYDATKI BIEŻĄCE 296.000,00 221.196,98 74,72 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

295.800,00 221.075,06 74,72 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 

36.094,00 33.271,53 92,18 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

27.429,00 25.766,46 93,93 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

2.094,00 2.094,00 100 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

4.873,00 4.732,98 97,12 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 698,00 678,09 97,14 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000,00 - - 

   b) wydatki związane  259.706,00 187.803,53 72,31 
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z realizacją ich statutowych 

zadań 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

28.405,56 9.406,95 33,11 

  4260 Zakup energii 89.000,00 65.299,81 73,37 

  4270 Zakup usług remontowych 15.000,00 142,30 0,94 

  4300 Zakup usług pozostałych 16.000,00 11.748,74 73,42 

  4430 Różne opłaty i składki 23.000,00 20.597,60 89,55 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych  

820,44 820,44 100 

  4480 Podatek od nieruchomości  79.480,00 79.480,00 100 

  4530 Podatek od towarów i usług 

(VAT) 

8.000,00 307,69 3,84 

   3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

200,00 121,92 60,96 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 

200,00 121,92 60,96 

600   TRANSPORT 

I ŁĄCZNOŚĆ  

1.779.333,00 1.230.889,17 69,17 

 60014  Drogi publiczne wojewódzkie 470.000,00 369.994,62 78,72 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 470.000,00 369.994,62 78,72 

   1) inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

470.000,00 369.994,62 78,72 

  6300 Dotacja celowa na pomoc 

finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego na 

dofinansowanie własnych 

zadań inwestycyjnych                                 

i zakupów inwestycyjnych  

470.000,00 369.994,62 78,72 

 60016  Drogi publiczne gminne 1.004.046,00 569.122,09 56,68 

   WYDATKI BIEŻĄCE 660.046,00 569.122,09 86,22 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych w tym na: 

660.046,00 569.122,09 86,22 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 

55.000,00 53.157,50 96,65 
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  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55.000,00 53.157,50 96,65 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

605.046,00 515.964,59 85,27 

  4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

353.978,00 271.388,55 76,66 

  4270 Zakup usług remontowych 228.968,00 228.542,74 99,81 

  4300 Zakup usług pozostałych  20.000,00 14.030,08 70,15 

  4430 Różne opłaty i składki 2.100,00 2.003,22 95,39 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 344.000,00 - - 

   1) inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

344.000,00 - - 

  6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

100.000,00 - - 

  6057 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

123.180,00 - - 

  6059 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

120.820,00 - - 

 60078  Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 
305.287,00 291.772,46 95,57 

   WYDATKI BIEŻĄCE 1.000,00 - - 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

1.000,00 - - 

   b) wydatki związane z 

realizacją ich statutowych 

zadań  

1.000,00 - - 

  4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 - - 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 304.287,00 291.772,46 95,88 

   1) inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

304.287,00 291.772,46 95,88 

  6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

304.287,00 291.772,46 95,88 

700   GOSPODARKA 

MIESZKANIOWA 

290.800,00 236.609,05 81,36 

 70005  Gospodarka gruntami                             

i nieruchomościami 
290.800,00 236.606,05 81,36 
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   WYDATKI BIEŻĄCE 183.983,00 166.971,13 90,75 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

183.983,00 166.971,13 90,75 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 

16.100,00 16.006,00 99,41 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.100,00 16.006,00 99,41 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

167.883,00 150.965,13 89,9 

  4190 Nagrody konkursowe 300,00 108,21 36,07 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

46.183,00 45.215,32 97,90 

  4260 Zakup energii 65.000,00 57.594,36 88,60 

  4300 Zakup usług pozostałych 43.000,00 39.137,44 91,01 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

1.500,00 874,92 58,32 

  4430 Różne opłaty i składki 8.900,00 7.268,14 81,66 

  4530 Podatek od towarów i usług 

(vat) 

3.000,00 769,74 25,65 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 106.817,00 69.634,92 65,1 

   1) inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

106.817,00 69.634,92 65,1 

  6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

36.917,00 32.889,83 89,09 

  6060 Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jedn. 

budżetowych 

69.900,00 36.745,09 52,56 

710   DZIAŁALNOŚĆ 

USŁUGOWA 

100.000,00 83.156,40 83,15 

 71012  Opracowania geodezyjne  

i kartograficzne 
14.000,00 5.000,00 35,71 

   WYDATKI BIEŻĄCE 14.000,00 5.000,00 35,71 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

14.000,00 5.000,00 35,71 

   a) wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń 

14.000,00 5.000,00 35,71 



 32 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.000,00 5.000,00 35,71 

 71035  Cmentarze 86.000,00 78.156,40 90,87 

   WYDATKI BIEŻĄCE 60.000,00 52.171,40 86,95 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

60.000,00 52.171,40 86,95 

   a) wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń 

1.100,00 1.100,00 100 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.100,00 1.100,00 100 

   b) wydatki związane 

z realizacją ich statutowych 

zadań  

58.900,00 51.071,40 86,70 

  4210 Zakup materiałów                             

i wyposażenia 

13.300,00 10.865,72 81,69 

  4260 Zakup energii 6.000,00 2.589,68 43,16 

  4300 Zakup usług pozostałych 36.600,00 35.255,60 96,32 

  4430 Różne opłaty i składki 3.000,00 2.360,40 78,68 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 26.000,00 25.985,00 99,94 

   1) Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

26.000,00 25.985,00 99,94 

  6050 Wydatki inwestycyjne  26.000,00 25.985,00 99,94 

750   ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA  

2.126.581,00 2.006.917,26 94,37 

 75011  Urzędy Wojewódzkie  43.782,00 43.782,00 100 

   WYDATKI BIEŻĄCE 43.782,00 43.782,00 100 

   1)wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

43.525,09 43.525,09 100 

   a)wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane  

41.153,77 41.153,77 100 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

31.592,89 31.592.89 100 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne  

2.831,00 2.831,00 100 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

5.886,50 5.886,50 100 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 843,38 843,38 100 
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   b) wydatki związane 

z realizacją ich statutowych 

zadań 

2.371,32 2.371,32 100 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

2.371,32 2.371,32 100 

   3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

256,91 256,91 100 

  3020 Wydatki osobowe nie 

zaliczane  

do wynagrodzeń 

256,91 256,91 100 

 75022  Rady Gmin / miast i miast na 

prawach powiatu/ 
114.000,00 104.210,17 91,41 

   WYDATKI BIEŻĄCE 114.000,00 104.210,17 91,41 

   1)wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

1.000,00 220,17 22,01 

   b) wydatki związane z 

realizacją ich statutowych 

zadań 

1.000,00 220,17 22,01 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

1.000,00 220,17  22,01 

   3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

113.000,00 103.990,00 92,02 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 

113.000,00 103.990,00 92,02 

 75023  Urzędy Gmin / miast  

i miast na prawach powiatu  
1.684.868,00 1.615.452,94 95,88 

   WYDATKI BIEŻACE  1.639.668,00 1.570.884,94 95,80 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

1.611.168,00 1.543.430,90 95,79 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane  

1.309.062,00 1.262.556,04 96,44 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

983.604,00 958.419,55 97,43 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne  

84.700,00 84.685,23 99,98 

  4100 Wynagrodzenia agencyjno -

prowizyjne 

24.000,00 16.873,00 70,30 

  4110 Składki na ubezpieczenia 172.454,00 170.052,25 98,60 
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społeczne  

  4120 Składki na Fundusz Pracy  27.204,00 22.136,01 81,37 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.100,00 10.390,00 60,76 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

302.106,00 

 

280.874,86 92,97 

  4140 Wpłaty na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

11.000,00 8.298,00 75,43 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia  

58.993,71 56.863,16 96,38 

  4260 Zakup energii 33.000,00 31.782,55 96,31 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 2.600,00 1.993,00 76,65 

  4300 Zakup usług pozostałych  115.672,82 106.117,30 91,73 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

świadczonych w ruchomej 

publicznej sieci telefonicznej 

9.000,00 6.568,56 72,98 

  4410 Podróże służbowe krajowe 18.500,00 17.948,93 97,02 

  4430 Różne opłaty i składki  6.000,00 5.050,41 84,17 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych  

34.439,47 34.439,47 100 

  4530 Podatek od towarów i usług 

(vat) 

1.000,00 138,00 13,80 

  4700 Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

11.900,00 11.675,48 98,11 

   3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

28.500,00 27.454,04 96,32 

  3020 Wydatki osobowe nie 

zaliczone do wynagrodzeń 

9.500,00 9.454,04 99,51 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 

19.000,00 18.000,00 94,73 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 45.200,00 44.568,00 98,60 

   1) Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

45.200,00 44.568,00 98,60 
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  6060 Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

45.200,00 44.568,00 98,60 

 75075  Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 
12.000,00 4.762,95 39,69 

   WYDATKI BIEŻĄCE 12.000,00 4.762,95 39,69 

   1)wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

12.000,00 4.762,95 39,69 

   b) wydatki związane z 

realizacją ich statutowych 

zadań 

12.000,00 4.762,95 39,69 

  4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

2.600,00 2.055,95 79,07 

  4300 Zakup usług pozostałych 9.400,00 2.707,00 28,79 

 75085  Zespoły obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół 
260.931,00 230.859,53 88,47 

   WYDATKI BIEŻACE 260.931,00 230.859,53 88,47 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

259.661,00 229.591,87 88,41 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane, 

234.653,00 208.032,35 88,65 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

185.091,00 165.518,00 89,42 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

11.098,00 11.092,50 99,95 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

33.869,00 29.754,84 87,85 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 4.595,00 1.667,01 36,27 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań; 

25.008,00 21.559,52 86,21 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

5.000,00 2.498,59 49,97 

  4300 Zakup usług pozostałych 10.162,00 9.729,11 95,74 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

świadczonych w ruchomej 

publicznej sieci telefonicznej 

2.650,00 2.638,02 99,54 
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  4410 Podróże służbowe krajowe 1000,00 579,92 57,99 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

4.146,00 4.146,00 100 

  4700 Szkolenia pracowników nie 

będących członkami korpusu 

służby cywilnej 

2.050,00 1.967,88 95,99 

   3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych; 

1.270,00 1.267,66 99,81 

  3020 Nagrody i wydatki osobowe 

nie zaliczone do wynagrodzeń 

1.270,00 1.267,66 99,81 

 

75095 
 

Pozostała działalność 11.000,00 7.849,67 71,36 

   WYDATKI BIEŻĄCE  11.000,00 7.849,67 71,36 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

11.000,00 7.849,67 71,36 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

11.000,00 7.849,67 71,36 

  4430 Różne opłaty i składki 11.000,00 7.849,67 71,36 

751   URZĘDY NACZELNYCH 

ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY 

PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA 

2.266,00 2.266,00 100 

 75101  Urzędy Naczelnych Organów 

Władzy Państwowej, Kontroli            

i Ochrony Prawa 

2.266,00 2.266,00 100 

   WYDATKI BIEŻĄCE 2.266,00 2.266,00 100 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

2.266,00 2.266,00 100 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

2.266,00 2.266,00 100 

  4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

2.266,00 2.266,00 100 

754   BEZPIECZEŃSTWO 

PUBLICZNE  

I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

166.264,00 152.458,03 91,69 
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   75404  Komendy wojewódzkie Policji 20.000,00 19.997,00 99,98 

   WYDATKI BIEŻĄCE 20.000,00 19.997,00 99,98 

   2) dotacje na zadania bieżące  ? 4110 Składki na ubezp. społeczne   ? 4120 Składki na fundusz pracy       20.000,00 19.997,00 99,98 

  2300 Wpłaty jednostek na 

państwowy fundusz celowy 

20.000,00 19.997,00 99,98 

 75412  Ochotnicze Straże Pożarne 145.864,00 132.461,03 90,81 

   WYDATKI BIEŻĄCE 126.065,00 118.080,31 93,66 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

118.508,00 111.439,29 94,03 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane  

25.758,00 24.842,42 96,44 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

8.328,00 7.503,49 90,09 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

488,00 487,98 99,99 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

3.636,00 3.599,17 98,98 

  4120 Składka na Fundusz Pracy 206,00 195,78 95,03 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.100,00 13.056,00 99,66 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

92.750,00 86.596,87 93,36 

  4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia 

47.476,52 45.651,22 96,15 

  4260 Zakup energii  17.400,00 15.211,88 87,42 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 7.677,06 5.600,00 72,94 

  4300 Zakup usług pozostałych 15.600,00 15.584,10 99,89 

  4430 Różne opłaty i składki  4.300,00 4.253,25 98,91 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

296,42 296,42 100 

   2) dotacje na zadania bieżące 2.671,00 1.956,31 73,24 

  2830 Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom 

2.671,00 1.956,31 73,24 
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niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych 

   3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

4.886,00 4.684,71 95,88 

  3020 Wydatki osobowe  

niezaliczone do wynagrodzeń 

200,00 46,71 23,35 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 

4.686,00 4.638,00 98,97 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 19.799,00 14.380,72 72,63 

   1) inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

19.799,00 14.380,72 72,63 

  6060 Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

17.500,00 12.081,72 69,03 

  6230 Dotacje celowe z budżetu  na 

finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek 

niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

2.299,00 2.299,00 100 

 75421  Zarządzanie kryzysowe 400,00 - - 

   WYDATKI BIEŻĄCE 400,00 - - 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

400,00 - - 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

400,00 - - 

  4700 Szkolenia pracowników nie 

będących członkami korpusu 

służby cywilnej 

400,00 - - 

757   OBSŁUGA DŁUGU 

PUBLICZNEGO 

1.000,00 - - 

 75702  Obsługa papierów 

wartościowych, kredytów  

i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 

1.000,00 - - 

   WYDATKI BIEŻĄCE 1.000,00 - - 

   6) obsługa długu jednostek 1.000,00 - - 
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samorządu terytorialnego 

  8110 Odsetki od samorządowych 

papierów wartościowych  

lub zaciągniętych przez 

jednostkę samorządu 

terytorialnego kredytów 

i pożyczek 

1.000,00 - - 

758   RÓŻNE ROZLICZENIA 47.000,00 - - 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 47.000,00 - - 

   WYDATKI BIEŻĄCE 47.000,00 - - 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

47.000,00 - - 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

47.000,00 - - 

  4810 Rezerwy 47.000,00 - - 

801   OŚWIATA  

I WYCHOWANIE  

5.263.296,34 5.101.146,81 96,91 

 80101  Szkoły podstawowe  3.552.847,20 3.490.934,55 98,25 

   WYDATKI BIEŻACE 3.529.947,20 3.468.179,55 98,25 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

3.394.501,20 3.334.053,45 98,21 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane, 

2.455.468,00 2.438.016,84 99,28 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

1.892.151,00 1.892.145,56 99,99 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

150.594,00 141.993,12 94,28 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne  

349.178,00 347.056,78 99,39 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 48.145,00 41.813,88 86,84 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.400,00 15.007,50 97,45 

   b) wydatki związane z 

realizacją ich statutowych 

zadań; 

939.033,20 896.036,61 95,42 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

271.974,15 272.023,47 100,01 
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  4240 Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 

206.995,05 182.103,94 87,97 

  4260 Zakup energii 222.580,00 206.990,20 92,99 

  4270 Zakup usług remontowych 50.455,00 50.454,15 99,99 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 2.700,00 2.440,00 90,37 

  4300 Zakup usług pozostałych  57.980,00 57.965,89 99,97 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

świadczonych w ruchomej 

publicznej sieci telefonicznej 

7.700,00 5.780,00 75,06 

  4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 229,96 38,32 

  4430 Różne opłaty i składki 4.894,00 4.894,00 100 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

113.155,00 113.155,00 100 

   3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych; 

135.446,00 134.126,10 99,02 

  3020 Wydatki osobowe nie 

zaliczone do wynagrodzeń. 

135.446,00 134.126,10 99,02 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 22.900,00 22.755,00 99,36 

   1) inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

22.900,00 22.755,00 99,36 

  6060 Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

22.900,00 22.755,00 99,36 

 80103  Oddziały przedszkolne                       

w szkołach podstawowych 
254.491,00 228.015,36 89,59 

   WYDATKI BIEŻĄCE 254.491,00 228.015,36 89,59 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

243.706,00 217.441,52 89,22 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczone, 

231.711,00 205.609,79 88,73 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

178.390,00 159.002,21 89,13 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

14.768,00 12.445,44 84,27 

  4110 Składki na ubezpieczenia 33.745,00 30.485,19 90,33 
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społeczne  

  4120 Składki na Fundusz Pracy 4.808,00         3.676,95 76,47 

   b) wydatki związane z 

realizacją ich statutowych 

zadań; 

11.995,00 11.831,73 98,63 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

2.440,00 2.713,11 111,19 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 100 33,33 

  4300 Zakup usług pozostałych 300,00 63,62 21,20 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

8.955,00 8.955,00 100 

   3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych; 

10.785,00 10.573,84 98,04 

  3020 Wydatki osobowe nie 

zaliczone do wynagrodzeń 

10.785,00 10.573,84 98,04 

 80104  Przedszkola 147.500,00 145.793,19 98,84 

   WYDATKI BIEŻACE 147.500,00 145.793,19 98,84 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

11.000,00 10.265,40 93,32 

   b) wydatki związane z 

realizacją ich statutowych 

zadań; 

11.000,00 10.265,40 93,32 

  4330 Zakup usług przez jednostki 

samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu 

teryt. 

11.000,00 10.265,40 93,32 

   2) dotacje na zadania bieżące; 136.500,00 135.527,79 99,28 

  2540 Dotacja podmiotowa z budżetu 

dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty 

136.500,00 135.527,79 99,28 

 80106  Inne formy wychowania 

przedszkolnego 
234.900,00 234.837,27 99,97 

   WYDATKI BIEŻACE 234.900,00 234.837,27 99,97 

   2) dotacje na zadania bieżące; 234.900,00 234.837,27 99,97 

  2540 Dotacja podmiotowa z budżetu 

dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty 

234.900,00 234.837,27 99,97 
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 80110  Gimnazja 753.903,33 697.281,42 92,48 

   WYDATKI BIEŻACE 753.903,33 697.281,42 92,48 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

715.151,33 667.995,56 93,40 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczone, 

647.373,00 618.183,27 95,49 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

485.421,00 468.543,27 96,52 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

49.847,00 43.067,30 86,39 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne  

98.056,00 94.165,04 96,03 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 14.049,00 12.407,66 88,31 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań; 

67.778,33 49.812,29 73,49 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

10.122,80 7.994,44 78,97 

  4240 Zakup pomocy naukowych 

dydaktycznych i książek 

25.059,53 12.109,85 48,32 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 750,00 93,75 

  4300 Zakup usług pozostałych  3.000,00 362,00 12,06 

  4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 - - 

  4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 1.000,00 100 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

27.596,00 27.596,00 100 

   3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

38.752,00 29.285,86 75,57 

  3020 Wydatki osobowe nie 

zaliczone do wynagrodzeń 

38.752,00 29.285,86 75,57 

 80113  Dowożenie uczniów do szkół 98.052,00 93.056,11 94,9 

   WYDATKI BIEŻACE 98.052,00 93.056,11 94,9 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

52.490,00 47.494,11 90,48 

   b) wydatki związane z 

realizacją ich statutowych 

52.490,00 47.494,11 90,48 
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zadań; 

  4300 Zakup usług pozostałych 52.490,00 47.494,11 90,48 

   2) dotacje na zadania bieżące; 45.562,00 45.562,00 100 

  2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t., 

udzielone w trybie art. 221 

ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku 

publicznego 

45.562,00 45.562,00 100 

 80146  Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
22.577,00 12.221,10 54,13 

   WYDATKI BIEŻACE 22.577,00 12.221,10 54,13 

      1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

22.577,00 12.221,10 54,13 

   b) wydatki związane z 

realizacją ich statutowych 

zadań; 

22.577,00 12.221,10 54,13 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

6.453,00 5.723,44 88,69 

  4300 Zakup usług pozostałych 300,00 180,00 60 

  4410 Podróże służbowe krajowe 2.800,00 1.832,86 65,45 

  4700 Szkolenia pracowników nie 

będących członkami korpusu 

służby cywilnej 

13.024,00 4.484,80 34,43 

 80150  Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci w 

szkołach podstawowych, 

gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach 

profilowanych                        i 

szkołach zawodowych oraz 

szkołach artystycznych 

177.010,81 176.992,81 99,98 

   WYDATKI BIEŻACE 177.010,81 176.992,81 99,98 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

169.211,81 169.193,87 99,98 

   a) wynagrodzenia i składki od 166.822,00 166.822.06 100 



 44 

nich naliczane 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

127.311,00 127.311,10 100 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenia 

roczne 

11.895,00 11.895,20 100 

  4110 Składki na ubezp. społeczne 24.302,00 24.301,79 99,99 

  4120 Składki na fundusz pracy 3.314,00 3.313,97 99,99 

   b) wydatki związane z 

realizacją ich statutowych 

zadań;              

2.389,81 2.371,81 99,24 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia       

17,09 - - 

  4240 Zakup pomocy naukowych 

dydaktycznych i książek 

817,72 816,81 99,88 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

1.555,00 1.555,00 100 

   3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

7.799,00 7.798,94 99,99 

  3020 Nagrody i wydatki osobowe 

nie zaliczone do wynagrodzeń 

7.799,00 7.798,94 99,99 

 80195  Pozostała działalność 22.015,00 22.015,00 100 

   WYDATKI BIEŻACE 22.015,00 22.015,00 100 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

22.015,00 22.015,00 100 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań; 

22.015,00 22.015,00 100 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

22.015,00 22.015,00 100 

851   OCHRONA ZDROWIA 70.000,00 53.220,71 76,02 

 85153  Zwalczanie narkomanii 2.000,00 1.983,83 99,19 

   WYDATKI BIEŻĄCE 2.000,00 1.983,83 99,19 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

2.000,00 1.983,83 99,19 

   b)wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

2.000,00 1.983,83 99,19 
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zadań 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

2.000,00 1.983,83 99,19 

 85154  Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 
51.000,00 43.976,89 86,22 

   WYDATKI BIEŻĄCE 51.000,00 43.976,89 86,22 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

51.000,00 43.976,89 86,22 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane  

4.050,00 3.700,00 91,35 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.050,00 3.700,00 91,35 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

46.950,00 40.276,89 85,78 

  4190 Nagrody konkursowe 5.000,00 4.183,12 83,66 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

19.250,00 15.755,78 81,84 

  4260 Zakup energii 100,00 - - 

  4300 Zakup usług pozostałych  21.000,00 19.874,35 94,63 

  4430 Różne opłaty i składki 1.500,00 463,64 30,9 

  4700 Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

100,00 - - 

 85195  Pozostała działalność 17.000,00 7.259,99 42,7 

   WYDATKI BIEŻĄCE 17.000,00 7.259,99 42,7 

   1) inwestycje i zakupy 

inwestycyjne, w tym na 

programy finansowane z 

udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  

w części związanej z realizacją 

zadań jednostki samorządu 

terytorialnego  

17.000,00 7.259,99 42,7 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

17.000,00 7.259,99 42,7 

  4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

200,00 178,00 89 
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  4260 Zakup energii 13.900,00 6.761,39 48,64 

  4300 Zakup usług pozostałych 1.900,00 320,60 16,87 

  4530 Podatek od towarów i usług 

(vat) 

1.000,00 - - 

852   POMOC SPOŁECZNA 540.208,00 505.307,05 93,53 

 85205  Zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy                  

w rodzinie 

1.000,00 - - 

   WYDATKI BIEŻĄCE 1.000,00 - - 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

1.000,00 - - 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

1.000,00 - - 

  4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia 

1.000,00 - - 

 85213  Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące  

w zajęciach w centrum 

integracji społecznej  

26.435,00 26.207,90 99,14 

   WYDATKI BIEŻĄCE 26.435,00 26,207,90 99,14 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

26.435,00 26,207,90 99,14 

   b)wydatki związane z 

realizacją ich statutowych 

zadań  

26.435,00 26,207,90 99,14 

  4130 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne 

26.435,00 26,207,90 99,14 

 85214  Zasiłki i pomoc  

w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne                       

i rentowe 

76.800,00 71.640,00 93,28 

   WYDATKI BIEŻĄCE 76.800,00 71.640,00 93,28 

   3) świadczenia na rzecz osób 76.800,00 71.640,00 93,28 
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fizycznych 

  3110 Świadczenia społeczne  76.800,00 71.640,00 93,28 

 85216  Zasiłki stałe 53.875,00 53.870,27 99,99 

   WYDATKI BIEŻĄCE 53.875,00 53.870,27 99,99 

   3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

53.875,00 53.870,27 99,99 

  3110 Świadczenia społeczne 53.875,00 53.870,27 99,99 

 85219  Ośrodki Pomocy Społecznej  196.480.00 185.735,72 94,53 

   WYDATKI BIEŻĄCE 196.480.00 185.735,72 94,53 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

195.247,74 184.503,46 94,49 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane  

186.439,00 176.310,65 94,56 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników  

144.955,00 136.062,16 93,86 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

11.740,00 11.739,34 99,99 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne  

27.234,21 26.548,88 97,48 

  4120 Składki na Fundusz Pracy  2.509,79 1.960.27 78,1 

   b)wydatki związane z 

realizacją ich statutowych 

zadań 

8.808,74 8.192,81 93 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

1.285,73 1.049,01 81,58 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100 

  4300 Zakup usług pozostałych 978,40 724,09 74 

  4410 Podróże służbowe krajowe 841,21 841,21 100 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

3.853,40 3.853,40 100 

  4700 Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

1.800,00 1.675,10 93,06 

   3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

1.232,26 1.232,26 100 
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  3020 Wydatki osobowe nie 

zaliczone do wynagrodzeń 

1.232,26 1.232,26 100 

 85228  Usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

29.618,00 20.533,08 69,32 

   WYDATKI BIEŻĄCE 29.618,00 20.533,08 69,32 

   1)wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

29.618,00 20.533,08 69,32 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane  

28.008,00 19.150,51 68,37 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

16.495,00 9.121,56 55,29 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

3.200,00 1.877,59 58,67 

  4120 Składki na Fundusz Pracy  953,00 791,36 83,03 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.360,00 7.360,00 100 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

1.610,00 1.382,57 85,87 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

16,07 - - 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 - - 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych  

1.493,93 1.382,57 92,54 

   85230  Pomoc w zakresie dożywiania 135.000,00 134.914,68 99,93 

   WYDATKI BIEŻĄCE 135.000,00 134.914,68 99,93 

   3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

135.000,00 134.914,68 99,93 

  3110 Świadczenia społeczne 135.000,00 134.914,68 99,93 

 85295  Pozostała działalność 21.000,00 12.405,40 59,07 

   WYDATKI BIEŻĄCE 21.000,00 12.405,40 59,07 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

21.000,00 12.405,40 59,07 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

21.000,00 12.405,40 59,07 
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  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

16.000,00 10.657,90 66,61 

  4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 1.058,00 52,9 

  4430 Różne opłaty i składki 3.000,00 689,50 22,98 

854   EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA 

66.466,00 64.442,00 96,95 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 

o charakterze socjalnym 
50.666,00 48.642,00 96 

   WYDATKI BIEŻĄCE 50.666,00 48.642,00 96 

   3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

50.666,00 48.642,00 96 

  3240 Stypendia dla uczniów 50.266,00 48.642,00 96,76 

  3260 Inne formy pomocy dla 

uczniów 

            

400,00 

- - 

    85416  Pomoc materialna dla uczniów 

o charakterze motywacyjnym  
 15.800,00 15.800,00 100 

   WYDATKI BIEŻĄCE 15.800,00 15.800,00 100 

   3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

 15.800,00 15.800,00 100 

  3250 Stypendia różne        

15.800,00 

15.800,00 100 

855   RODZINA 5.575.966,41 5.557.722,55 99,67 

    85501  Świadczenie wychowawcze 3.327.000,00 3.322.354,50 99,86 

   WYDATKI BIEŻĄCE  3.327.000,00 3.322.354,50 99,86 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

50.476,39 49.619,30 98,3 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 

 40.051,52 40.050,76 99,99 

  4010 Wynagrodzenie osobowe 

pracowników 

       

30.602,42 

30.601,66 99,99 

  4040 Składki na ubezp. społeczne          

1.495,87 

        1.495,87 100 

  4110 Składki na fundusz pracy          

5.907,79 

        5.907,79 100 

  4120 Składki na Fundusz Pracy             

875,44 

875,44 100 
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  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.170,00 1.170,00 100 

   b) wydatki związane z 

realizacją ich statutowych 

zadań; 

10.424,87 9.568,54 91,78 

  4210 Zakup materiałów                              

i wyposażenia 

4.579,21 4.579,21 100 

  4300 Zakup usług pozostałych 2.519,73 2.519,73 100 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

1.115,93 1.115,93 100 

  4560 Odsetki od dotacji oraz 

płatności: wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem 

lub wykorzystaniem z 

naruszeniem procedur o 

których mowa a art. 184 

ustawy, pobieranych 

niezależnie lub w nadmiernej 

wysokości 

500,00 125,69 25,13 

  4580 Pozostałe odsetki 500,00 17,98 3,59 

  4700 Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

1.210,00 1.210,00 100 

   2) dotacja na zadania bieżące 5.000,00 1.261,69 25,23 

  2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w 

tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem 

lub wykorzystaniem z 

naruszeniem procedur o 

których mowa a art. 184 

ustawy, pobieranych 

niezależnie lub w nadmiernej 

wysokości 

        5.000,00 1.261,69 25,23 

   3) Świadczenia na rzecz osób 

fiz. 

3.271.523,61 3.271.473,51 99,99 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 

           338,61 338,61 100 

  3110 Świadczenia społeczne   

3.271.185,00 

3.271.134,90 99,99 

 85502  Świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki 

2.236.400,00 2.231.761,75 99,79 



 51 

na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

   WYDATKI BIEŻĄCE 2.236.400,00 2.231.761,75 99,79 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

186.207,09 185.647,58 99,69 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane  

178.288,21 178.288,20 99,99 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

43.976,17 43.976,17 100 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

2.653,00 2.652,99 99,99 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

130.617,59 130.617,59 100 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.041,45 1.041,45 100 

   b) wydatki związane z 

realizacją ich statutowych 

zadań 

 

7.918,88 7.359.38 92,93 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

2.121,03 2.119,06 99,90 

  4300 Zakup usług pozostałych 2.872,19 2.872,19 100 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych  

1.185,66 1.185,66 100 

  4560 Odsetki od dotacji oraz 

płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem 

lub wykorzystaniem  

z naruszeniem procedur 

500,00 430,65 86,13 

  4580 Pozostałe odsetki 500,00 11,82 2,36 

  4700 Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

740,00 740,00 100 

   2) dotacja na zadania bieżące 5.000,00 985,38 19,7 

  2910 Zwrot dotacji oraz płatności, 

w tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem  

lub wykorzystanych  

z naruszeniem procedur,  

5.000,00 985,38 19,7 
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o których mowa w art.184 

ustawy, pobranych nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości 

   3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

2.045.192,91 2.045.128,79 99,99 

  3020 Wydatki osobowe nie 

zaliczone do wynagrodzeń 

347,55 347,55 100 

  3110 Świadczenia społeczne 2.044.845,36 2.044.781,24 99,99 

 85503  Karta Dużej Rodziny 200,00 176,88 88,44 

   WYDATKI BIEŻĄCE 200,00 176,88 88,44 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

200,00 176,88 88,44 

   b) wydatki związane z 

realizacją ich statutowych 

zadań 

200,00 176,88 88,44 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

200,00 176,88 88,44 

 85504  Wspieranie rodziny 10.366,41 3.429,42 33,08 

    WYDATKI BIEŻĄCE 10.366,41 3.429,42 33,08 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

10.246,41 3.411,54 33,29 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 

8.999,44 2.939,61 32,66 

   4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

8.176,04 2.142,31 26,20 

   4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

725,04 702,06 96,83 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 98,36 95,24 96,82 

   b) wydatki związane z 

realizacją ich statutowych 

zadań 

1.246,97 471,93 37,84 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100 

  4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 210,63 35,10 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

546,97 161,30 29,48 

   3) świadczenia na rzecz osób 120,00 17,88 14,90 
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fizycznych 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 

120,00 17,88 14,90 

 85508  Rodziny zastępcze 1.000,00 - - 

   WYDATKI BIEŻĄCE 1.000,00 - - 

   3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

1.000,00 - - 

        3110 Świadczenia społeczne 1.000,00 - - 

 85510  Działalność placówek 

opiekuńczo - wychowawcze 
1.000,00 - - 

   WYDATKI BIEŻĄCE 1.000,00 - - 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

1.000,00 - - 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

1.000,00 - - 

  4330 Zakup usług przez jednostki 

samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu 

terytorialnego  

1.000,00 - - 

900   GOSPODARKA 

KOMUNALNA I 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

1.464.691,40 1.285.122,47 87,74 

 90001  Gospodarka ściekowa  

i ochrona wód 
879.191,40 841.537,76 95,71 

   WYDATKI BIEŻĄCE  879.191,40 841.537,76 95,71 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

875.191,40 838.238.38 95,77 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane  

116.297,00 112.697,75 96,90 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników  

91.447,00 88.210,94 96,46 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne  

6.334,00 6.333,24 99,98 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

16.195,00 15.878,67 98,04 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.321,00 2.274,90 98,01 



 54 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

758.894,40 725.540,63 

 

95,6 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

48.016,65 45.747,40 95,27 

  4260 Zakup energii 98.000,00 91.135,12 92,99 

  4270 Zakup usług remontowych 162.500,00 156.933,14 96,57 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 150,00 75 

  4300 Zakup usług pozostałych 181.422,21 176.819,94 97,46 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

świadczonych w ruchomej 

publicznej sieci telefonicznej 

3.200,00 3.195,89 99,87 

  4410 Podróże służbowe krajowe 5.000,00 4.787,28 95,74 

  4430 Różne opłaty i składki  15.000,00       11.870,40 79,13 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych  

2.736,54 2.736,54 100 

  4480 Podatek od nieruchomości 230.319,00 230.319,00 100 

  4530 Podatek od towarów 

i usług 

12.000,00 1.345,92 11,21 

  4700 Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

500,00 500,00 100 

     3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

4.000,00 3.299,38 82,48 

   3020 Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodzeń 

4.000,00 3.299,38 82,48 

 90002  Gospodarka odpadami  

 
284.000,00 259.777,02 91,47 

   WYDATKI BIEŻĄCE  284.000,00 259.777,02 91,47 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

284.000,00 259.777,02 91,47 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 

1.000,00 - - 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

835,00 - - 



 55 

  4110 Składki na ubezp. społ 144,00 - - 

  4120 Składki na fundusz pracy 21,00 - - 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

283.000,00 259.777,02 91,79 

  4210 Zakup materiałów                             

i wyposażenia 

2.000,00 339,05 16,95 

  4300 Zakup usług pozostałych 281.000,00 259.437,97 92,32 

 90003  Oczyszczanie miast i wsi 16.000,00 3.884,78 24,27 

   WYDATKI BIEŻĄCE  16.000,00 3.884,78 24,27 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

16.000,00 3.884,78 24,27 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań  

16.000,00 3.884,78 24,27 

  4300 Zakup usług pozostałych 16.000,00         3.884,78 24,27 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach              

i gminach 
2.000,00 2.000,00 100 

   WYDATKI BIEŻĄCE 2.000,00 2.000,00 100 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

2.000,00 2.000,00 100 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań  

2.000,00 2.000,00 100 

  4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

2.000,00 2.000,00 100 

 90015  Oświetlenie ulic, placów  

i dróg  
260.500,00 167.092,29 64,14 

   WYDATKI BIEŻĄCE  135.000,00 92.806,01 68,74 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

135.000,00 92.806,01 68,74 

   b) wydatki związane 

z realizacją ich statutowych 

zadań  

135.000,00 92.806,01 68,74 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

25.000,00 3.057,85 12,23 
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  4260 Zakup energii 69.800,00 60.346,24 86,45 

  4270 Zakup usług remontowych  40.000,00 29.401,92 73,5 

  4300 Zakup usług pozostałych 200,00 - - 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 125.500,00 74.286,28 59,19 

   1) inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

125.500,00 74.286,28 59,19 

  6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

125.500,00 74.286,28 59,19 

 90020  Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z 

opłat produktowych 

500,00 - - 

   WYDATKI BIEŻĄCE 500,00 - - 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

500,00 - - 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań  

500,00 - - 

  4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia 

500,00 - - 

 90095  Pozostała działalność 22.500,00 10.830,62 48,13 

   WYDATKI BIEŻĄCE  22.500,00 10.830,62 48,13 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

22.500,00 10.830,62 48,13 

   b) wydatki związane z 

realizacją ich statutowych 

zadań  

22.500,00 10.830,62 48,13 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia  

4.000,00 3.437,10 85,92 

  4300 Zakup usług pozostałych 18.500,00 7.393,52 39,96 

921   KULTURA I OCHRONA  

DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 

299.301,00 253.140,44 84,57 

 92116  Biblioteki 46.000,00 46.000,00 100 

   WYDATKI BIEŻĄCE 46.000,00 46.000,00 100 

   2) dotacje na zadania bieżące 46.000,00 46.000,00 100 

  2480 Dotacja podmiotowa  46.000,00 46.000,00 100 
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z budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury 

 92120  Ochrona zabytków i opieka 

nad zabytkami 
70.000,00 70.000,00 100 

   WYDATKI BIEŻĄCE 70.000,00 70.000,00 100 

   2) dotacje na zadania bieżące 70.000,00 70.000,00 100 

  2720 Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie prac 

remontowych i 

konserwatorskich obiektów 

zabytkowych, przekazane 

jednostkom zaliczanym do 

sektora fin. publ. 

70.000,00 70.000,00 100 

 92195  Pozostała działalność 183.301,00 137.140,44 74,81 

   WYDATKI BIEŻĄCE 46.000,00 44.246,96 96,18 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

21.000,00 19.246,96 91,65 

   a)wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń 

6.860,00 6.860,00 100 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.860,00 6.860,00 100 

   b) wydatki związane z 

realizacją ich statutowych 

zadań  

14.140,00 12.386,96 87,6 

  4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia 

3.589,00 1.835,97 51,15 

  4300 Zakup usług pozostałych 10.551,00 10.550,99 100 

   2) dotacje na zadania bieżące 25.000,00 25.000,00 100 

  2360 Dotacje celowe z budżetu 

j.s.t., udzielone w trybie art. 

221 ustawy, na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku 

publicznego 

25.000,00 25.000,00 100 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 137.301,00 92,893,48 67,65 

   1) inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

137.301,00 92,893,48 67,65 
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  6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

137.301,00 92,893,48 67,65 

926   KULTURA FIZYCZNA  

I SPORT 

132.600,00 130.274,32 98,24 

 92601  Obiekty sportowe 67.600,00 65.274,32 96,55 

   WYDATKI BIEŻĄCE 60.600,00 58.274,37 96,16 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

60.600,00 58.274,37 96,16 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane  

1.120,00 1.120,00 100 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  1.120,00 1.120,00 100 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

59.480,00 57.154,37 96,09 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

52.980,00 51.354,37 96,93 

  4260 Zakup energii 4.300,00 3.851.28 89,56 

  4300 Zakup usług pozostałych 1.480,00 1.236,25 83,53 

  4430 Różne opłaty i składki 720,00 712,47 98,95 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 7.000,00 6.999,95 99,99 

   1) inwestycje i zakupy 

inwestycyjne, w tym na 

programy finansowane z 

udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  

w części związanej                     

z realizacją zadań jednostki 

samorządu terytorialnego 

7.000,00 6.999,95 99,99 

  6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

7.000,00 6.999,95 99,99 

 92605  Zadania w zakresie kultury 

fizycznej i sportu 
65.000,00 65.000,00 100 

   WYDATKI BIEŻĄCE 65.000,00 65.000,00 100 

   2) dotacje na zadania bieżące 65.000,00 65.000,00 100 
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  2360 Dotacje celowe z budżetu 

j.s.t., udzielone w trybie art. 

221 ustawy, na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku 

publicznego  

65.000,00 65.000,00     100 

X X X Ogółem wydatki  19.597.271,33 18.030.137,73 92 

 

 

7.Ogółem plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2017 

wynosi  17.731.271,33. 
 

Planowane dochody budżetowe za okres 12-stu  miesięcy 2017 roku wykonano w kwocie        

17.805.259,73 tj. 100,4% planowanych dochodów rocznych  

w tym; 

 

Dział  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 231.178,18 wykonanie 231.178,18 

tj.100%  

z tego: 

dochody bieżące; 

- dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na modernizację drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych plan 37.000,00 wykonanie 37.000,00  

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na 

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plan 194.178,18 wykonanie     

194.178,18  

/wydano 479 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego/. 

 

Dział 020 LEŚNICTWO plan 22.500,00 wykonanie 10.686,90  tj.47,49 % 

dochody majątkowe ; 

- wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 22.500,00 wykonanie 10.686,90 

/ sprzedaż drewna/. 

    

Dział  400  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 

GAZ I WODĘ   plan 191.500,00 wykonanie 196.391,02  tj. 102,5 % 

z tego: 

dochody bieżące ; 

-wpływy ze sprzedaży wody plan 190.000,00  wykonanie 193.595,51   

Stan zaległości  na 31.12.2017 rok wynosi 13.149,60. 

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych plan 500,00  wykonanie 93,20 /zwrot kosztów 

postępowania administracyjnego/ 

- pozostałe odsetki plan 1.000,00 wykonanie 727,71  

- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 1.974,60 

/ wpłata za przyłącze wodociągowe/. 

 

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan 363.467,00  wykonanie 240.535,89 tj. 66,1%. 

z tego; 



 60 

dochody bieżące ; 

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 0 wykonanie 244,39 

/odpłatność za zatrzymywanie na gminnych przystankach autobusowych/ 

- środki z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Sanoku plan 19.000,00 

wykonanie 19.000,00 

- pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 4,50. 

dochody majątkowe; 

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł plan 

123.180,00 wykonanie 0 

( nie wpłynęły środki z PROW na realizacje zadania pn. Przebudowa  drogi Nr  111751R  

w m. Rokietnica) 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin plan 221.287,00 wykonanie 221.287,00 

(środki z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi). 

 

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 90.500,00 wykonanie 99.583,54              

tj. 110,03% 

z tego: 

dochody bieżące; 

-wpływy z najmu i dzierżawy  majątku Gminy  plan 90.500,00 wykonanie 93.629,49                       

tj. 103,45%  

wpływy z wynajmu; budynków tj. Ośrodek Zdrowia, Rehabilitacji, lokalu dla 

Telekomunikacji i Poczty Polskiej w Budynku Urzędu Gminy,  budynku sklepu w 

miejscowości Czelatyce, budynku SKR w miejscowości Rokietnica, „Okręgowe 

Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi” – opłaty za używanie budynku spędu, 

dzierżawa działek –P. Horbowy Władysław, P. Chudzik Teresa. 

Stan zaległości na dzień 30.12.2017r. kwota 4.488,00.  

-pozostałe odsetki  plan 0 wykonanie 131,05. 

 

dochody majątkowe 

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości wykonanie 4.488,00  

/ sprzedaż działki nr 1472 w miejscowości Czelatyce i działki nr 1044/83 w miejscowości 

Rokietnica/ 

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie1.335,00 

/ sprzedaż wagi/. 

 

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  plan 62.782,00 wykonanie 88.515,20 

 tj.  140,9% 

z tego: 

dochody bieżące; 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   na realizację zadań  z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie z przeznaczeniem na ; 

- zadania z zakresu obrony cywilnej i ewidencji ludności oraz kwalifikacji wojskowej                  

plan 43.782,00 wykonanie 43.782,00 tj. 100% 

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                      

plan 1.000,00 wykonanie 2.582,80 tj. 235% /zwrot kosztów postępowania administracyjnego 

– koszty upomnień/ 

- wpływy z różnych dochodów  plan 18.000,00 wykonanie 42.103,87 tj. 233 %    
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/wpływy za wynajem budynków użyteczności  publicznej na przyjęcia weselne oraz zwrot za 

media, zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego /  

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami tj. udostępnianie danych z ewidencji ludności plan 0                     

wykonanie 3,10. 

-pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 43,43. 

 

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI  I OCHRONY PRAWA  ORAZ SĄDOWNICTWA  plan  2.266,00  

wykonanie 2.266,00 tj. 100%  

z tego: 

dochody bieżące ; 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań z zakresu administracji 

rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem ; na aktualizację                            

i prowadzenie stałego spisu wyborców plan 2.266,00  wykonanie 2.266,00 tj. 100%.  

 

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK  NIE POS. OS. PRAWNEJ  ORAZ WYDATKI  ZWIĄZANE             

Z ICH POBOREM plan 4.294.270,00 wykonanie 4.438.157,82 tj. 103,35%  

 z tego: 

dochody bieżące; 

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  

plan 600,00 wykonanie 0. 

 

- podatek od nieruchomości  plan  1.070.000,00 wykonanie 1.165.072,75 tj. 108,8 % 

Stan zaległości  na dzień  30.06.17r. wynosi od osób prawnych  63.656,85 od osób fizycznych 

31.557,86.  

Podatek od nieruchomości uiszcza 21 jednostek (osób prawnych). Zalegają min; „Gminna 

Spółdzielnia Samopomoc Chłopska” kwota 3.602,00, Kółko Rolnicze w Rokietnicy kwota 

60.051,85, Polskie  Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 3.. Kółko rolnicze nie prowadzi 

działalności od kilkunastu lat, ale nie dopełnili formalności w celu likwidacji zakładu. Zarząd 

kółka zobowiązał się do uregulowania spraw własnościowych  i przekazania posiadanych 

nieruchomości na rzecz gminy w zamian za zadłużenie.  

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą od osób prawnych      

35.248,67 zaś od osób fizycznych 207.567,45. 

Nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 18,00, od osób fizycznych 

kwota 41,57 zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. 

 

- podatek rolny   plan   398.000,00 wykonanie 418.378,81  tj. 105,1 % 

Podatek rolny od osób prawnych uiszcza 7 jednostek.  

Stan zaległości  na dzień 30.12.17r. od osób fizycznych wynosi  24.593,02.  Nadpłata                        

w kwocie 1.815,02 zastanie zaliczona na poczet przyszłych należności. 

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta podatku rolnego od osób prawnych wynoszą  

3.671,50  zaś od osób fizycznych wynoszą 226.422,21. 

 

-podatek leśny  plan 55.500,00 wykonanie 55.307,71 tj. 99,6 %  

Podatek leśny od osób prawnych uiszcza 5 jednostek. 

Stan zaległości na dzień 30.12.17r. od osób fizycznych kwota 62,00. 

 

-podatek od środków transportowych plan 27.000,00 wykonanie 30.944,59 tj. 114 %.  
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Stan zaległości  na dzień 30.12.17r. wynosi 4.454,37. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 33.617,60. 

Do zalegających   wysłano upomnienia.  

 

-podatek od spadków i darowizn plan 18.000,00 wykonanie 18.410,00  tj. 102,2% 

 

-podatek od czynności cywilno- prawnych   plan 36.000,00 wykonanie 39.554,00  tj. 109,8% 

Podatek ten jest przekazywany przez Urząd Skarbowy w Jarosławiu. 

 

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  plan 2.000,00  wykonanie 

1.989,29 tj. 99,4 % 

-wpływy z opłaty skarbowej  plan  10.000,00 wykonanie 13.796,00  tj. 137,9% 

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej  plan 1.398.291,00 wykonanie 1.398.290,85 tj. 100% 

- wpływy z opłat  za wydawanie zezwoleń  na sprzedaż alkoholu plan  53.000,00 wykonanie 

53.372,65  tj. 100,7% 

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  plan 1.142.879,00 wykonanie 

1.168.822,00  tj.  102,2% 

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 83.000,00 wykonanie  74.219,17                 

tj. 89,4%.  

/przekazywany przez Urzędy Skarbowe/.  

 

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA  plan 5.934.875,40  wykonanie 5.939.163,22 tj. 100 % 

z tego: 

dochody bieżące; 

-część oświatowa  subwencji ogólnej  plan 3.803.062,00 wykonanie 3.803.062,00 tj. 100% 

-część wyrównawcza subwencji ogólnej  plan 1.970.513,00 wykonanie 1.970.513,00  tj. 100 

% 

-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 121.758,00 wykonanie 121.758,00 tj. 

100% 

-różne rozliczenia finansowe – odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych   

plan 11.470,00 wykonanie 15.757,82 tj. 137,3 % 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

plan 19.280,14 wykonanie 19.280,14 tj. 100% 

( dotacja w związku z realizacja funduszu sołeckiego). 

Dochody majątkowe; 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych zadań plan 8.792,26 wykonanie 8.792,26 tj. 100%                    

 ( dotacja w związku z realizacja funduszu sołeckiego). 

        

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  plan  232.947,34 wykonanie 257.798,09                        

tj. 110,6% 

z tego:  

dochody bieżące; 

-wpływy z czynszów najmu  domów nauczyciela plan 1.700,00 wykonanie 1.615,20 tj. 95,1%   

-wpływy z usług ; 

w tym; pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Chłopice, Żurawica i Orły, korzystających                              

z Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP NP w Tapinie 

plan 13.000,00 wykonanie 33.243,76  tj. 83,7% oraz pokrycie kosztów za dzieci z Gminy 

Róźwienica i Gminy Żurawica uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych 

kwota 5.560,64.  



 63 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin              

z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne, przedszkola i inne formy wychowania 

przedszkolnego plan 127.110,00 wykonanie 127.110,00 tj. 100%  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin              

z przeznaczeniem na gabinety szkolne plan 33.500,00 wykonanie 33.500,00 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   na realizację zadań  z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół                   

w podręczniki  plan 57.637,34 wykonanie 56.768,49. 

 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA   plan  264.390,00  wykonanie 263.307,46  tj. 99,59 % 

z tego; 

dochody bieżące; 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej  zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na opłacenie składek 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na 

ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 29.228,00 wykonanie 29.004,88 tj. 99,2%  

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin              

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach, 

wspieranie rodziny plan 232.162,00 wykonanie 232.102,10 tj. 97,8%  

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami tj. 5% wpływu za specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 0 

wykonanie 40,48, 

-wpływy  za usługi opiekuńcze  plan 3.000,00 wykonanie  2.160,00 tj. 72%. 

 

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 39.666,00  

wykonanie 38.913,60 tj. 98,1% 

z tego; 

dochody bieżące ; 

- dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów                             

o charakterze socjalnym plan 39.666,00 wykonanie 38.913,60 tj. 98,1% 

 

Dział 855 RODZINA plan 5.569.761,41 wykonanie 5.559.211,89 tj. 99,8% 

dochody bieżące ; 

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami tj. wpływy w wysokości 50% zaliczki alimentacyjnej,                         

oraz funduszu alimentacyjnego plan 2.000,00 wykonanie 4.059,27 tj. 405%  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci plan  3.321.000,00 wykonanie 3.320.949,14                       

tj. 99,9% 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej  zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na świadczenia 

rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne        

i rentowe z ubezpieczenia społeczne plan 2.230.400,00 wykonanie 2.230.333,90 tj. 99,9% 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej  zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na kartę dużej rodziny 

plan 200,00 wykonanie 176,88 tj. 88,4% 
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-pozostałe odsetki – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z roku 

bieżącego i lat ubiegłych plan 2.000,00 wykonanie 586,14 tj. 29,3% 

-wpływy z różnych dochodów plan 10.000,00 wykonanie 2.247,07 t.22,4% 

/zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego                  

w latach ubiegłych/. 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin              

z przeznaczeniem na wpieranie rodziny- asystenta rodziny plan 4.161,41  

wykonanie 859,49 tj. 20,6 %. 

 

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                             

plan 430.168,00 wykonanie 438.550,92  tj. 101,9%  

z tego: 

dochody bieżące; 

- wpływy za odprowadzanie ścieków  plan 228.000,00 wykonanie 229.300,70 tj. 100,5% 

Stan zaległości na dzień 30.12.2017 r. wynosi 16.276,54 nadpłata 0.   

-pozostałe odsetki plan 1.000,00 wykonanie 850,28 tj. 85% 

- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 1.861,60. 

/ wpłata za przyłącze kanalizacyjne/ 

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami plan 185.000,00 

wykonanie 184.551,00 tj. 99,7%.  

Stan zaległości na 30.12.2017r. kwota 35.554,00 zaś nadpłat kwota 321,00.  

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                         

wykonanie 43,00. 

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 0  

wykonanie 158,00 

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 

10.668,00 wykonanie 10.667,98 tj. 99,9% 

-wpływy z różnych opłat plan 5.000,00 wykonanie 6.165,60 tj. 123%. 

/ kwota 6.165,60 opłaty za korzystanie ze środowiska - przekazuje Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego/ 

-wpływy z opłaty produktowej  plan 500,00 wykonanie 452,76 tj. 90,5%  

Wpłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

dochody majątkowe ; 

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 0 wykonanie 4.500,00 

/sprzedaż złomu w związku z remontem na oczyszczalni ścieków/. 

 

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA plan  1.000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 100% 

dochody bieżące; 

wpływy z różnych dochodów plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 100% 

/odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem przewodów 

elektrycznych z rozdzielnią na obiekcie sportowym w Rokietnicy/. 

 

8.Ogółem plan wydatków  budżetowych po uwzględnieniu zmian  na rok 2017  

wynosi  19.597.271,33    

 

Planowane wydatki budżetowe za okres 12-ciu miesięcy 2017 roku wykonano w kwocie  

18.030.137,73 tj. 92 %  planowanych wydatków  rocznych. 

w tym: 
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Dział  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 1.327.798,18  wykonanie 1.122.873,84                    

tj. 84,5% 

z tego : 

Melioracje wodne  plan 44.000,00 wykonanie 9.978,23 tj. 22,6% 

wydatki bieżące  plan 44.000,00 wykonanie 9.978,23 tj. 22,6% 

/konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie będącym własnością Gminy/. 

 

Izby Rolnicze  plan 10.020,00 wykonanie 8.413,83 tj.83,9% 

wydatki bieżące plan 10.020,00 wykonanie 8.413,83 tj.83,9% 

 /wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych  w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz 

odsetek /. 

 

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój  

obszarów wiejskich plan 1.022.300,00 wykonanie 856.072,90 tj. 83,7% . 

wydatki majątkowe plan 1.022.300,00 wykonanie 856.072,90 tj. 83,7%  

Zagospodarowanie Centrum wsi Rokietnica 

- Budowa  parkingu dz. nr 26/4 i drogi w m. Rokietnica dz. nr 2979/3 plan 182.500,00 

wykonanie 108.429,52 / wykonano dwie półki parkingu, 40 mb drogi/. 

- Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica „koło mleczarni” 

plan 133.000,00 wykonanie 132.670,99 /wykonano 210 mb chodnika/ 

Odnowa Centrum wsi Rokietnica Wola – budowa chodnika „Kąty” plan 324.800,00 

wykonanie 324.785,58 / wykonano 597 mb chodnika/. 

Zagospodarowanie Centrum wsi Czelatyce 

- Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce dz. nr 2305, 2306 plan 282.000,00  

wykonanie 281.999,92 /wykonano 284 mb chodnika/ 

- Budowa siłowni i placu zabaw w miejscowości Czelatyce dz. nr 1503,1505  

plan 30.000,00  wykonanie 0 . 

Zagospodarowanie Centrum wsi Tapin 

- Budowa parkingu w miejscowości Tapin dz. nr 495 plan 5.000,00 wykonanie 4.969,57 

/wykonano parking zakupiono beton, kruszywo, krawężniki/. 

- Budowa parkingu w miejscowości Tapin dz. nr 592/2, 592/5 plan  5.000,00 wykonanie 

3.217,32 / wykonano parking zakupiono beton, kruszywo, krawężniki /. 

Zagospodarowanie Centrum wsi Tuligłowy 

- Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Tuligłowy plan 60.000,00 wykonanie 0.  

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 57.000,00 wykonanie 54.230,70 tj. 95,1% 

wydatki bieżące plan 57.000,00 wykonanie 54.230,70 

- zakup usług remontowych – remont drogi dz. nr 3144/2 w m. Rokietnica -710 mb na Lipnik 

/ dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 37.000,00/. 

 

Pozostała działalność  plan 194.478,18 wykonanie 194.178,18  tj. 95,1 % 

wydatki bieżące plan 194.478,18 wykonanie 194.178,18  tj. 95,1 % 

w tym; 

-wypłata podatku akcyzowego plan 190.370,76 wykonanie 190.370,76 

/ 479 producentom przyznano zwrot podatku akcyzowego/ 

-2% od wypłaconego podatku akcyzowego przeznaczone na obsługę plan 3.807,42 

wykonanie 3.807,42  

-pozostałe wydatki plan 300,00 wykonanie 0. 

 



 66 

Dział 020 LEŚNICTWO plan 47.700,00 wykonanie 23.394,65 tj. 49% 

z tego: 

-Gospodarka leśna plan 47.700,00 wykonanie 23.394,65 tj. 49% 

wydatki bieżące plan 47.700,00 wykonanie 23.394,65 tj. 49% 

w  tym; 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  plan 10.000,00 wykonanie 6.300,00 tj.  63% 

/wypłata wynagrodzeń dla gajowego /. 

-pozostałe wydatki  ; podatek leśny z lasów  mienia gminnego, zrywka i pozyskanie drewna      

w miejscowości Tuligłowy/ kwota 17.094,65. 

 

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE  W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

GAZ I WODĘ  plan 296.000,00 wykonanie 221.196,98 tj. 74,7%  

z tego;  

Dostarczanie wody plan 296.000,00 wykonanie 221.196,98 tj. 74,7% 

wydatki bieżące plan 296.000,00 wykonanie 221.196,98 tj. 74,7% 

w tym; 

-wynagrodzenia i pochodne  od wynagrodzeń  plan 36.094,00 wykonanie 33.271,53 tj. 92,2% 

/wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 3 

pracowników zatrudnionych każdy na ¼ etatu./ 

wydatki rzeczowe to : 

-zakup materiałów do bieżącego utrzymania  sieci wodociągowej, zapłata za energię  

elektryczną na ujęciach wody, nadzór nad programem „Media „ opłaty za pobraną wodę,  

badania bakteriologiczne, ubezpieczenie przyczepki, podatek od nieruchomości łącznie                                 

kwota 187.925,45.  

 

Dział  600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan 1.779.333,00 wykonanie 1.230.889,17                   

tj. 69,1% 

z tego: 

- Drogi publiczne powiatowe plan 470.000,00 wykonanie 369.994,62 tj. 78,7% 

wydatki majątkowe plan 470.000,00 wykonanie 369.994,62 tj. 78,7% 

- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1784 R Dobkowice – Tapin w miejscowości Tapin” kwota 269.996,28  

/ wykonano 1300 mb drogi/ 

- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania 

 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783 R Rokietnica – Maćkowice  

w miejscowości Rokietnica -  budowa chodnika” kwota 99.998,34  

 /wykonano  275 mb chodnika/.                           

 

-Drogi publiczne gminne  plan  1.004.046,00 wykonanie 569.122,09 tj. 56,6% 

wydatki bieżące plan 660.046,00 wykonanie 569.122,09 tj. 86,2% 

w tym; 

-wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń  55.000,00 wykonanie 53.157,50 tj. 96,5% 

/wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło – posypywanie dróg żużlem – zimowe 

utrzymanie dróg, opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, pełnienie 

nadzoru przy remoncie dróg/ 

Pozostałe wydatki rzeczowe łącznie kwota  515.964,59 w tym ;  

- zakupiono kruszywo łamane i rozdzielone na drogi do sołectw w następujących ilościach ; 
- Czelatyce – 100 m3 

- Rokietnica – 150 m3 

- Rokietnica Wola – 100 m3  i 30 ton. 
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- Tapin – 100 m3 

- Tuligłowy –100 m3  razem 550 m3   

- na parkingi w m. Tapin zakupiono i dostarczono 644,2 tony kruszywa łamanego 0-63 mm na  

- zakupione zostały rury karbowane na przepusty ;  DN 400 – 20 szt. DN 500- 15 szt.  

DN 600 - 4 szt. DN 300 – 8 szt. 

- zakupiono 120 ton materiału do posypywania dróg, które dostarczono do sołectw; 

       - Rokietnica -24 tony, 

       - Rokietnica Wola – 12 ton 

       - Tapin – 24 tony 

       - Tuligłowy – 60 ton. 

Wykonano; 

- remont drogi dz. nr 311/2 w m. Tuligłowy – 310 mb z masy asfaltowej kwota 68.398,95, 

- remont drogi dz. nr 1216 w m. Tuligłowy – 150 mb z masy asfaltowej kwota 39.486,94, 

- remont drogi wewnętrznej dz. nr 2988 w m. Rokietnica -250 mb kwota120.656,85 

- ponadto zakupiono ; 300 sztuk korytek betonowych, 1000 sztuk płyt ażurowych,  5 ton masy 

mineralnej na zimno, paliwo do koparko ładowarki i ciągnika oraz, oleje i benzyna do 

kosiarek w celu koszenia trawy przy drogach gminnych, mieszankę mineralno –asfaltową na 

uzupełnienie ubytków na powierzchni dróg gminnych, mapy do celów opiniodawczych do 

remontu dróg. 

 

wydatki majątkowe plan 344.000,00 wykonanie 0 

-  przebudowa drogi w miejscowości Rokietnica „ Zagumienna” plan 100.000,00  

wykonanie 0, 

- przebudowa drogi gminnej nr 111751R w m. Rokietnica plan 244.000,00 wykonanie 0. 

/ przetargi unieważniono ze względu na duże kwoty, które przekraczały kwotę jaka była 

przeznaczona na wykonanie zamówienia/. 

 

-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 305.287,00 wykonanie 291.772,46 tj. 95,5%. 

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0. 

- różne opłaty plan 1.000,00 wykonanie 0 

wydatki majątkowe plan 304.287,00 wykonanie 291.772,46 tj. 95,8% 

- przebudowa drogi dz. nr 1258/3 w miejscowości Rokietnica plan 206.000,00 wykonanie 

202.663,26 / wykonano 410 mb drogi /. 

- przebudowa drogi dz. nr ewid. 939 w m. Tapin plan 98.287,00 wykonanie 89.109,20  

/ wykonano 370 mb drogi /. 

 

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 290.800,00 wykonanie 236.609,05 

 tj. 81,3 % 

z tego:   

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami  plan 290.800,00 wykonanie 236.609,05 tj. 81,3% 

wydatki bieżące plan 183.983,00 wykonanie 166.974,13 tj. 90,7% 

 w tym;  

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  plan 16.100,00 wykonanie 16.006,00  tj. 99,4%   

w tym;  

/wynagrodzenie ; przegląd techniczny instalacji gazowej w budynkach gminnych, 

przeprowadzenie warsztatów technicznych z zakresu wykonania ozdób wielkanocnych/ 

-pozostałe  wydatki to: zakup materiałów tj. prasy, benzyna do kosiarek, opłaty za energię 

gazową  i elektryczną oraz wodę i ścieki w budynkach użyteczności publicznej, zestaw 

obiadowy do świetlicy w miejscowości Rokietnica Wola, zmywarki do świetlicy w 
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miejscowości Rokietnica podziały geodezyjne działek, wykonanie aktualizacji użytków na 

działce 1575 i 1520 w obrębie Rokietnica kwota 150.968,13. 

 

wydatki majątkowe plan 106.817,00 wykonanie 69.634,92 tj. 65,2% 

- zakup działki nr 676/3 o pow. 0,0919 ha kwota 3.423,00 

- zakup działki nr 676/5 o pow. 0,0384 ha Rokietnica kwota 3.323,00 

- zakup działki nr 1168 / nie zakupiono/ 

- zakup działki nr 1169 / nie zakupiono/ 

- zakup działki nr 580/63 / nie zakupiono/ 

- zakup działki nr 887/2 o pow. 0,0503 ha kwota 5.123,00 

- zakup działki nr 316/14 pow. 0,0119 ha kwota 357,00 

- zakup działki nr 331/4 o pow. 0,0252 ha kwota 756,00 

- zakup działki nr 313/15 o pow. 0,0098 ha kwota 294,00 

- zakup działki nr 313,17 o pow. 0,0191 ha kwota 573,00 

- zakup działki nr 311/5 o pow. 0,0008 ha kwota 24,00 

- zakup działki nr 316/8 o pow. 0,03 ha kwota 900,00 

- remont budynku w dolnej części wioski Czelatyce plan 18.117,00 wykonanie 18.116,83 

/wykonano elewację budynku/. 

- zakup zmywarko –wyparzarki do budynku Świetlicy w miejscowości Czelatyce              

plan 6.200,00 wykonanie 6.150,00 

- zakup kuchni gazowej do budynku Świetlicy w miejscowości Czelatyce  plan 16.700,00 

wykonanie 16.605,00 

- zakup pieca gazowego dla potrzeb świetlicy w m. Rokietnica plan 20.000,00 wykonanie 0. 

- zakup agregatu do Świetlicy w m. Rokietnica plan 20.000,00 wykonanie 7.000,00 

- zakup kuchni gazowej pięciopalnikowej wraz z osprzętem plan 7.000,00  

wykonanie 6.990,09 

 

Dział  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   plan 100.000,00 wykonanie 83.156,40 tj. 83% 

z tego: 

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne   plan  14.000,00 wykonanie 5.000,00 tj. 35,7% 

wydatki bieżące plan 14.000,00 wykonanie 5.000,00. 

w tym: 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  plan 14.000,00 wykonanie 5.000,00. 

/ opracowano 19 sztuk decyzji/. 

 

-Cmentarze plan  86.000,00 wykonanie 78.156,40 tj. 90,8% 

wydatki bieżące plan 60.000,00 wykonanie 52.171,40 tj. 86,9% 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.100,00 wykonanie 1.100,00 tj. 100% 

Wydatki rzeczowe to; zapłata za energię, zakupiono kartę do systemu alarmowego,  nawóz, 

odbiór odpadów, paliwo do kosiarek, usługi spychaczem na działce przy kaplicy cmentarnej, 

zakup gabloty, zakup kamer w celu rozszerzenia monitoringu łącznie kwota 51.071,40. 

 

wydatki majątkowe plan 26.000,00 wykonanie 25.985,00 tj. 99,9% 

- zakup działki nr 51 o pow. 0,48 na rozbudowę cmentarza plan 26.000,00 wykonanie 

25.985,00 tj. 99,9% 

/na działce została rozprowadzona ziemia, która byłą zgromadzona za kaplicą/. 

 

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  plan 2.126.581,00 wykonanie  2.006.917,26 
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Tj. 94,3 % 

z tego :     

-Urzędy Wojewódzkie  plan  43.782,00 wykonanie 43.782,00 tj. 100 % 

  w tym:    zadania zlecone  

wydatki bieżące plan 43.782,00 wykonanie 43.782,00 tj. 100 % 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 41.153,77  wykonanie 41.153,77                   

tj. 100% 

pozostałe wydatki to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych  dla dwóch 

pracowników, wydatki osobowe kwota 2.628,23. 

 

-Rady gmin  plan 114.000,00 wykonanie 104.210,17 tj. 91,4 % 

wydatki bieżące plan 114.000,00 wykonanie 104.210,17 tj. 91,4 % 

-wypłata diet  dla przewodniczącego rady gminy i radnych za pracę w komisjach i sesjach 

Rady Gminy. 

 

-Urzędy gmin plan  1.684.868,00 wykonanie 1.615.452,94 tj. 95,8%   

wydatki bieżące plan 1.639.668,00 wykonanie 1.570.884,94 tj. 95,8%   

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  plan 1.309.062,00 wykonanie 1.262.556,04                    

tj. 96,4%  

Zatrudnienie 18 pracowników tj. ; 

- 12 pracowników administracji  (11 osób pełnozatrudnionych, 1 osoba na ¾ etatu, oraz 

dofinansowanie płac dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej                

i ewidencji ludności)  

- 5pracowników obsługi, (4 osoby na 1 etat – kierowca samochodu, koparki i ciągnika,                  

1 osoba na 1/2 etatu – sprzątaczka).  

/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, wypłacono 

dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” pracownikom Urzędu Gminy oraz 19 

pracownikom zatrudnionych w ramach prac publicznych. Ponadto opłacenie składki na 

Fundusz Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych, oraz wynagrodzenie                        

w związku z warunkiem zatrudnienia na jeden miesiąc pracowników zatrudnionych                        

w ramach prac publicznych, wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, 

wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło; za roznoszenie nakazów/. 

wydatki rzeczowe to min: zakup; materiałów biurowych, środków czystości, prasy, druków, 

opłaty za wodę, ścieki,  za energię   i gaz w budynku U.G, opłaty za usługi informatyczne,  

opłaty z tytułu zakupu usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, usługi internetowej, nadzór 

nad programami komputerowymi, wypłata delegacji służbowych, szkolenia pracowników, 

odpisy na ZFŚS, badania profilaktyczne pracowników robót publicznych, ubezpieczenie 

budynku i mienia Urzędu Gminy, prenumerata „Przegląd Podatków „opłaty komornicze, 

opłata skredytowana, opieka autorska ZETO nad programem „Łączne zobowiązanie 

pieniężne,” kamera i monitor w związku z monitoringiem budynku Urzędu Gminy, 

przyczepka, rozsiewacz– wydatkowano  łącznie  kwotę  308.328,90. 

 

wydatki majątkowe plan 45.200,00 wykonanie 44.568,00 

- zakup minitraktora z ładowaczem czołowym, pługiem do śniegu i widłami do palet plan 

39.500,00 wykonanie 38.868,00 

- zakup kosiarki bijakowej plan 5.700,00 wykonanie 5.700,00. 

 

-Promocja jednostek samorządu  terytorialnego   plan 12.000,00 wykonanie 4.762,95                           

tj. 39,6%. 



 70 

wydatki bieżące plan 12.000,00 wykonanie 4.762,95 tj. 39,6%. 

- kalendarze promujące gminę, kwiaty w związku z organizacją uroczystości 50 –lecia 

pożycia małżeńskiego, pamiątkowe pióra dla uczniów gimnazjum promujących gminę, druk 

książki „Powrót do dzieciństwa.” 

 

-  Wspólna obsługa jednostek samorządu  terytorialnego 

 plan  260 931,00 wykonanie    230 859,53  tj. 88,48 %                                            

wydatki bieżące   plan   260 931,00 wykonanie      230 859,53  tj. 88,48 %                                                                                                                                                  

w tym:                                                                            

 -  wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń   plan   234 653,00 wykonanie   

208 032,35 tj. 88,66 %                                                                                                                      

-  pozostałe wydatki to:  odpisy ma zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,                                

zakup druków i materiałów biurowych, prenumeratę czasopism fachowych, usługi 

telekomunikacyjne, usługi informatyczne dla  programu  F-K i Płace. 

 

Pozostała działalność  plan 11.000,00 wykonanie 7.849,67 tj. 71,3 %  

wydatki bieżące plan 11.000,00 wykonanie 7.849,67 tj. 71,3 %  

-składki na Podkarpackie Stowarzyszenie  Samorządu Terytorialnego, składka na Związek 

Gmin Wiejskich  Rzeczypospolitej Polskiej, składka na Związek Gmin Ziemi Przeworskiej,  

opłata roczna za przynależność do stowarzyszenia pn. Konwent kierowników jednostek 

komunalnych, składka członkowska na Lokalną Grupę Działania Pogórze Przemysko – 

Dynowskie. 

 

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  plan 2.266,00  

wykonanie 2.266,00 tj. 100%  

z tego; 

-Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Ochrony Prawa plan 2.266,00 

wykonanie 2.266,00 tj. 100%. 

wydatki bieżące plan 2.266,00 wykonanie 2.266,00 tj. 100% 

/zakupiono urnę wyborczą, materiały papiernicze - zadanie zlecone/. 

 

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

plan 166.264,00 wykonanie 152.458,03 tj. 91,6 % 

z tego: 

Komendy wojewódzkie Policji plan 20.000,00 wykonanie 19.997,00 tj. 99,9% 

wydatki bieżące plan 20.000,00 wykonanie 19.997,00 tj. 99,9% 

- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy plan 20.000,00 wykonanie 19.997,00  

-wpłata z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia, materiałów, towarów i usług 

potrzebnych do bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. 

 

Ochotnicze Straże Pożarne plan 145.864,00 wykonanie 132.461,03 tj. 98,1%.  

wydatki bieżące plan 126.065,00 wykonanie 118.080,31. 93,6%. 

w tym: 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  plan 25.758,00 wykonanie 24.842,42 tj. 96,4% 

/kierowca OSP na ¼ etatu, wynagrodzenie za naukę gry orkiestry dentej/   

wydatki rzeczowe to: 

-wypłata diet dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w akcji gaszenia pożaru 

budynku i traw, zabezpieczenia uroczystości pogrzebowych oraz w akcjach usuwania drzewa 

kwota 4.638,00.  



 71 

- opłaty za energię  i gaz w jednostkach OSP, paliwa do samochodów OSP,  badanie 

techniczne  samochodów i ubezpieczenie  samochodów  OSP, badania profilaktyczne, 

podatek od nieruchomości, zakup dla orkiestry  kapeluszy, perkusja, kuchnia gazowa, 

umundurowanie dla OSP 36 sztuk, dotacja z budżetu dla OSP Rokietnica na zakupy sprzętu 

łącznie  kwota 88.599,89. 

 

wydatki majątkowe plan 19.799,00 wykonanie 14.380,72 tj. 72,6%  

- zakup puzonu plan 4.500,00 wykonanie 4.500,00 

- zakup 2 sztuk aparatów tlenowych plan 13.000,00 wykonanie 7.581,72 

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycyjnych                     

i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 

/dotacja dla OSP Rokietnica/ plan 2.299,00 wykonanie 2.299,00. 

 

Zarządzanie kryzysowe plan 400,00 wykonanie 0 

wydatki bieżące plan 400,00 wykonanie 0. 

/nie realizowano szkoleń pracowników w zakresie zarządzania kryzysowego/. 

 

Dział  757 OBSŁGA DŁUGU PUBLICZNEGO  plan 1.000,00 wykonanie 0  

z tego: 

- Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek  jednostek samorządu 

Terytorialnego  plan 1.000,00 wykonanie 0 

wydatki bieżące plan 1.000,00  wykonanie 0  

Nie wystąpiły wydatki z tytułu odsetek ponieważ nie zaciągnięto pożyczki.  

 

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA  plan 47.000,00 wykonanie 0  

z tego ; 

-rezerwy ogólne i celowe  plan 47.000,00 wykonanie 0 

w tym: 

-rezerwa na nie przewidziane wydatki  została rozdysponowana. 

- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwota 47.000,00   nie 

została rozdysponowana.                                                                                                                                      

 

Dział  801  OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 5.263.296,34 wykonanie 5.101.146,81               

tj. 96,9% 

z tego:  

- Szkoły podstawowe  plan  3.552 847,20  wykonanie 3.490 934,55 tj. 98,2 %  

w tym:        

 wydatki bieżące  plan  3 529 947,20  wykonanie  3 468 179,55  tj. 98,2 z tego: 

- wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 

  plan  2 455 468,00  wykonanie 2 438 016,84  tj. 99,2 %   

 zatrudnienie:   

- w  Szkole Podstawowej w Rokietnicy zatrudnionych jest  22 nauczycieli w tym: 

 17 pełnozatrudnionych, 4 niepełnozatrudnionych, 1 uzupełnia etat oraz  6 pracowników 

obsługi  w tym: 1 na niepełnym etacie, 1 sekretarka  

 - w Szkole Podstawowej w Czelatycach zatrudnionych jest 12 nauczycieli w tym: 

  3 pełnozatrudnionych, 9 niepełnozatrudnionych oraz  2 pracowników obsługi  w tym 1 na 

niepełnym  etacie. 

 - w Szkole Podstawowej w Tapinie zatrudnionych jest 10 nauczycieli w tym: 

 4 pełnozatrudnionych, 6 niepełnozatrudnionych  oraz  2 pracowników obsługi  w tym 1 na 

niepełnym etacie.       



 72 

 - w Szkole Podstawowej w Tuligłowach zatrudnionych jest 13 nauczycieli w tym:  

7 pełnozatrudnionych,  6 niepełnozatrudnionych oraz 3 pracowników obsługowych  

w  tym:  2 na niepełnych etatach . 

- w Szkole Podstawowej w Woli Rokietnickiej zatrudnionych jest 12 nauczycieli w tym: 

 4  pełnozatrudnionych , 8 niepełnozatrudnionych oraz 3 pracowników obsługi w tym: 

 1 na niepełnym etacie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- pozostałe wydatki to:   dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpis na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych,  koszty  ogrzewania  gazowego,  energia, woda, kanalizacja, 

zakup środków na utrzymanie czystości, paliwa do kosiarek, druków szkolnych, materiałów 

biurowych, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, remonty i naprawa 

sprzętu i urządzeń sanitarnych, przegląd instalacji gazowej  i kotłów c.o.  przegląd i naprawa 

gaśnic, kontrola przewodów kominowych,  opracowanie operatów p/poż. 

 

Z ogólnej kwoty wydatków rzeczowych dokonano również: 

- w  Szkole  Podstawowej w Rokietnicy: zakupu materiałów  tj. blacha , szczeliwo, wkręty, 

klej w celu wykonania robót  dekarskich polegających na wykonaniu dodatkowych obróbek, 

okuciu ścian szczytowych wewnętrznych , okuciu kominów na dachu  szkoły oraz sali 

gimnastycznej. Koszt robocizny wraz z materiałami wyniósł  27 890,64  

Zakupiono  farby  i  inne materiały niezbędne do malowania sal lekcyjnych i szatni . 

Zakupiono  materiały  budowlane i elementy ogrodzeniowe niezbędne  na dokończenie  

ogrodzenia budynku szkoły. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zakupiono i zamontowano monitoring.  

Wyposażono gabinet profilaktyki zdrowotnej, zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt 

szkolny: 20  komputerów,  2 projektory, 2 ekrany, 2 magnetofony, aparat fotograficzny, 

odtwarzacz, książki na  doposażenia biblioteki szkolnej. 

W zakresie bhp dokonano przeglądu instalacji gazowej oraz serwisowego przeglądu kotłowni, 

wykonano badanie kontrolne zbiornika ciśnieniowego, przegląd i konserwację systemu 

oddymiania , badanie techniczne  i konserwację hydrantu. 

Dla utrzymania porządku w budynku i obejściu zakupiono  2 odkurzacze, podgrzewacz wody  

oraz kontener na odpady komunalne. 

Wyposażono plac zabaw, zakupiono  i zamontowano elementy  tj.  zjeżdżalnia, wieża, wejście 

przeplotnia, huśtawka bocianie gniazdo i  pojedyncza, ważka, sprężynowiec rower, tablica 

regulaminowa na kwotę 22 476,70 

 

- w Szkole Podstawowej w Czelatycach:  

Wyremontowano budynek gospodarczy, w tym celu zakupiono  niezbędne materiały  

wykonano pokrycie dachu,  wymieniono okna i drzwi, wykonano okucia blacharskie                        

i parapety,  zamontowano drzwi garażowe,  wykonano elewację budynku.  

Do pielęgnacji trawnika  zakupiono kosiarkę do koszenia  trawy.  

Wyposażono gabinet profilaktyki zdrowotnej, zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt 

szkolny: 10  komputerów,  projektor,  ekran, kserokopiarkę, sprzęt RTV oraz regały na 

wyposażenie pomieszczenia socjalnego, zakupiono materiały  na  remont szatni. 

Wymieniono oświetlenie w szkole polegające na wymianie przewodów zasilających                         

i zamontowaniu lamp oświetleniowych na kwotę 19 457,99. 

W zakresie bhp dokonano przeglądu  technicznego instalacji gazowej, kontroli przewodów 

kominowych, wykonano badanie kontrolne kotła c.o. oraz badanie techniczne  i konserwację 

hydrantu, dokonano przeglądu i naprawy gaśnic. 

 

- w  Szkole  Podstawowej w Tuligłowach: zakupiono materiały do  wykonania prac 

instalacyjno-remontowych tj. baterie umywalkowe, syfony, listwy montażowe , wentylację 
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w celu zamontowania w kuchni, zakupiono elementy  jodłowych w celu uzupełnienia 

uszkodzonych oraz ich konserwację na placu zabaw przy szkole, zakupiono farby na 

pomalowanie ogrodzenia, kotłowni oraz placu zabaw. 

 Wyposażono gabinet profilaktyki zdrowotnej, zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt 

szkolny  tj  10 komputerów,  projektor,  ekran, kserokopiarkę, aparat fotograficzny oraz 

lektury na doposażenie biblioteki szkolnej, zakupiono 6 regałów magazynowych. 

Zakupiono elementy  montażowe   do wykonania  prac polegających na 

wymianie  systemów rynnowych, kratek wentylacyjnych na kominach oraz zamontowaniu 

śniegowców na budynku szkoły. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zakupiono i zainstalowano monitoring. 

Wymieniono oświetlenie   na przyziemiu , parterze i piętrze polegające na zamontowaniu                

i wymianie lamp oświetleniowych i przewodów zasilających  na kwotę 25 727,43 

Na  modernizację kuchni szkolnej dokonano zakupu materiałów  elektrycznych,  profili                        

w celu wykonania obudowy szaf na naczynia, obudowy blatów  jak również  wentylacji 

zamontowanej w kuchni z okapem. 

Zakupiono farby,  artykuły malarskie i listwy podłogowe   niezbędnych do odnowienia  

 ( czyszczenie i lakierowanie) parkietu  w 8 salach lekcyjnych, szatni, sekretariacie, gabinecie 

oraz pomieszczeniu  gospodarczym (ogółem 360 mb)  

 

- wydatki majątkowe plan 22.900,00 wykonanie 22.755,00 tj. 99,3% 

-  zakup pieca konwekcyjno-parowego oraz zmywarko- wyważarki do kuchni                               

plan 22 900,00 wykonanie 22 755,00 tj. 99,37 % 

   

- w  Szkole  Podstawowej w Woli  Rokietnickiej : zakupiono farby oraz akcesoria  w celu 

pomalowania ogrodzenia , malowania wlotów okiennych oraz podmurówki, zakupiono 

obrzeża do umocnienia klombu przed budynkiem. 

Wyposażono gabinet profilaktyki zdrowotnej, zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt 

szkolny: 10  komputerów,  projektor,  ekran, kserokopiarkę, magnetofon . 

W zakresie bhp dokonano przeglądu  technicznego instalacji gazowej, kontroli przewodów 

kominowych, wykonano badanie kontrolne kotła c.o. zakupiono przeponowe naczynie                      

zbiorcze instalacji c.o. zakupiono  kontener na odpady komunalne. 

 

- w  Szkole  Podstawowej w Tapinie zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt tj. 

 10 komputerów, projektor , ekran, tablicę, kserokopiarkę, doposażono bibliotekę szkolną                

w książki. 

Wyposażono gabinet profilaktyki zdrowotnej, zakupiono meble do pokoju dyrektora szkoły,  

W zakresie  zapewnienia bezpieczeństwa i  zabezpieczenia budynku zakupiono naświetlacz 

LED,    schody wejściowych do szkoły wyłożono płytkami. 

 

– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  plan  254 491,00  wykonanie   

228 015,36 tj. 89,6 %     

wydatki bieżące plan 254 491,00  wykonanie  228 015,36 tj. 89,6 %      

w tym: 

-  wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń   plan  231 711,00  wykonanie 205 609,79 

 tj. 88,7 %   

- pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpis na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych, zakup zabawek i gier dydaktycznych  do oddziałów 

przedszkolnych.                                                           

 

-  Przedszkola  plan  147 500,00  wykonanie  145 793,19 tj.  98,8 % 
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wydatki bieżące plan 147 500,00  wykonanie  145 793,19 tj.  98,8 % 

w tym: 

-  dotacja podmiotowa dla 26 dzieci uczęszczających  do Przedszkola Niepublicznego 

prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Tapinie  oraz wydatki za 

1 dziecko uczęszczających do  Przedszkola  Prywatnego w Przemyślu i za 

1 dziecka uczęszczających do  Przedszkola  Niepublicznego w Rzeszowie.       

                                                                                                                          

– Inne formy wychowania  przedszkolnego  plan  234 900,00  wykonanie 234 837,27                       

tj.  99,9 % 

wydatki bieżące plan 234 900,00  wykonanie  234 837,27  tj.  99,9 % 

w tym: 

-  dotacje  234 900,00   

Dotacja podmiotowa dla 81 uczniów uczęszczających do pięciu punktów przedszkolnych  

prowadzonych przez Instytut Komeńskiego O/Zarzecze. 

 

-  Gimnazja plan 753 903,33  wykonanie   697 281,42 tj.  92,4 % 

wydatki bieżące plan 753 903,33  wykonanie   697 281,42 tj.  92,4 % 

w tym: 

- wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń    plan   647 373,00  wykonanie   618 183,27 

tj.  88,6 %                                                                                

- pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis   na  ZFŚS  

oraz  zakup środków na utrzymanie czystości,  materiałów biurowych druków szkolnych. 

 

– Dowożenie uczniów do szkół plan 98 052,00  wykonanie  93 056,11  tj.94,9%                                                

 wydatki bieżące  plan  98 052,00 wykonanie  93 056,11  tj. 94,9%                                                                                          

 w tym: 

-  dotacje   plan  45 562,00  wykonanie 45 562,00  tj. 100 %                                         

dotacja na dowóz dzieci  niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- 

Wychowawczego w Jarosławiu. 

-  pozostałe wydatki to:  zakup biletów PKS dla 41 uczniów dojeżdżających do gimnazjum, 

których droga przekracza 3 km oraz na  zwrot kosztów dowożenia uczniów do  Specjalnego 

Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Przemyślu. 

                                                                                             

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 22.577,00 wykonanie 12.221,10  tj. 54,1 %  

w tym: 

wydatki bieżące plan 22 577,00 wykonanie 12 221,10  tj. 54,1 %  

 w tym: 

- pozostałe wydatki to:  zwrot kosztów za udział  w szkoleniach, warsztatach i konferencjach 

metodycznych oraz przejazdów, zakup materiałów biurowych i  artykułów papierniczych 

  

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach plan 177 010,81 wykonanie                  

176 992,81  tj. 99,9 %                                                                                         

- wydatki bieżące   plan 177 010,81 wykonanie  176 992,81 tj. 99,9 %                                                                                         

-  wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń  plan 166.822,00 wykonanie  

166.822,06  tj. 99,99 %    

Pozostałe wydatki rzeczowe; zakup pomocy naukowych, odpisy na ZFSS.                                                                                      

                                                                                     

- Pozostała działalność  plan 22 015,00 wykonanie  22 015,00  tj. 100 % 

wydatki bieżące   plan 22 015,00 wykonanie   22 015,00  tj. 100 % 
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- pozostałe wydatki to: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla                         

17  nauczycieli emerytów.       

                                                    

Dział 851  OCHRONA ZDROWIA  plan  70.000,00 wykonanie 53.220,71 tj. 76% 

z tego: 

-Zwalczanie narkomanii  plan 2.000,00 wykonanie 1.983,83 tj. 99,1%.   

w tym ; 

wydatki bieżące plan 2.000,00 wykonanie 1.983,83 tj. 99,1%  

Zakupiono nagrody na zawody sportowe zorganizowane z okazji Dnia Dziecka. 

 

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi   plan 51.000,00 wykonanie 43.976,89 tj. 86,2% 

wydatki bieżące plan 51.000,00 wykonanie 43.976,89 tj. 86,2% 

w tym: 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 4.050,00 wykonanie 3.700,00  tj. 91,3%  

/ wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, 

przeprowadzenie; imprezy dla dzieci i młodzieży pn. „Zabawa karnawałowa dla dzieci i 

młodzieży z terenu Gminy Rokietnica,” szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy                     

w rodzinie, przeprowadzenie Festynu rodzinnego w miejscowości Tuligłowy /  

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano łącznie na kwotę 40.276,89 z tego; 

-MKA w Zespole Szkół w Rokietnicy oraz Młodzieżowy Klub Dobrej Książki w Rokietnicy  

kwota  4.010,76 z przeznaczeniem na:  warsztaty z młodzieżą nt. cyberprzmocy, przewóz 

młodzieży, bilety do kina, zakup artykułów papierniczych.  

-MKA w Tuligłowach kwota 1.999,61 z przeznaczeniem na: przewóz osób, przewóz sprzętu 

sportowego, pucharów, dyplomów, zakup książek. 

- MKA w Czelatycach kwota 2.010,00 z przeznaczeniem na przewóz osób, zakup sprzętu 

sportowego, artykułów papierniczych. 

- MKA w Tapinie kwota 2.004,51 z przeznaczeniem na zakup tuszu, zakup artykułów 

sportowych, materiały papierniczych i biurowych, zakup nagród, zakup artykułów 

higienicznych. 

-MKA w Woli Rokietnickiej kwota 2.000,00 z przeznaczeniem zakup sprzętu sportowego 

oraz artykuły papiernicze i biurowe, przewóz osób. 

- Ruchu Apostolstwa Młodzieży i Akcja Katolicka kwota 5.472,91 z przeznaczeniem na 

przewóz młodzieży do Starej wsi i Strachociny, na rekolekcje do Colegium Marianum do 

Przemyśla, na koncert „Jednego Serca, Jednego Ducha” do Rzeszowa, zakup artykułów 

papierniczych, nagród.  

- merytorycznie i finansowo wspierano – działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 

Tuligłów kwota 3.794,26 z przeznaczeniem na przewóz osób, zakup materiałów, 

przeprowadzenie Festynu Rodzinnego, zakup drobnego sprzętu AGD. 

- przewóz osób z terenu gminy m.in. na uroczystości związane ze świętem odzyskania 

Niepodległości, na dożynki powiatowe,– na ten cel wydatkowano kwotę 2.450,00 

- w ramach programu; zakupiono czasopisma o tematyce antyalkoholowej –„ Bez Toastu,” 

skierowano na leczenie odwykowe, materiały na  wyposażenie świetlicy oraz 

przeprowadzenie turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rokietnica                            

i zakupiono puchary, nagrody i wyróżnienia udział młodzieży szkolnej z terenu Gminy 

Rokietnica w zimowisku w Ośrodku Kolonijno –Wczasowym „U GUTA” w Białym Dunajcu, 

w kolonii letniej w ośrodku Wypoczynkowym „SOLAR” w Jarosławcu, w półkolonii letniej 

w m. Rokietnica i Tuligłowy łącznie kwota 16.534,84. 

 

 

-Pozostała działalność plan 17.000,00 wykonanie 7.259,99 tj. 42,7%. 
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wydatki bieżące plan 17.000,00 wykonanie 7.259,99 tj. 42,7%. 

-bieżące utrzymanie budynku Centrum Rehabilitacji w miejscowości Rokietnica; zapłata za 

energię, wodę i ścieki. 

 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA  plan 540.208,00   wykonanie   505.307,05  tj. 93,53  %  
z tego: 

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  plan 1.000,00 wykonanie 0 

Wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0 

/nie realizowano wydatków/. 

 

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia                

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach        

w centrum integracji społecznej plan 26.435,00 wykonanie 26.207,90  tj. 99,14 % 

wydatki bieżące plan  26.435,00 wykonanie 26.207,90  tj. 99,14 % 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 9 osób  pobierających zasiłek stały, plan 

4.567,00 wykonanie 4.563,02.  tj. 99,91 %.  

-świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna - w wys. 9 % 

od pobieranego świadczenia za 44 osób  plan 21.868,00 wykonanie 21.644,88 tj. 98,98 %. 

 

-Zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe                       

plan 76.800,00 wykonanie 71.640,00   tj. 93,28 % 

wydatki bieżące  plan 76.800,00 wykonanie 71.640,00   tj. 93,28 % 

- z wypłaty zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, korzystało 27 rodzin, z tytułu choroby 

4 rodziny , niepełnosprawności 4 rodziny. Łącznie korzystało 35  rodzin.                                                                                    

Plan 50.000,00  wykonanie 50.000,00  tj. 100,00 % /środki budżetu państwa/ 

- wypłata zasiłków celowych – przyczyny przyznania pomocy to; ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność, choroba, rodziny niepełne, wielodzietnie oraz alkoholizm. Z pomocy 

skorzystało 23  rodziny. Jedną rodzinę objęto pomocą z tytułu zdarzenia losowego- pożar.   

Plan 26.800,00 wykonanie 21.640,00  tj. 80,75 % /środki budżetu gminy/. 

  

- Zasiłki stałe plan 53.875,00 wykonanie 53.870,27  tj. 99,99  % 

wydatki bieżące plan 53.875,00 wykonanie 53.870,27 tj. 99,99 % 

Wypłacono zasiłki stałe dla 10 osób ze środków budżetu państwa.   

 

- Ośrodki Pomocy Społecznej  plan 196.480,00 wykonanie  185.735,72 tj. 94,5 % 

wydatki bieżące plan 196.480,00 wykonanie 185.735,72 tj. 94,5 %  

 -wynagrodzenia  i pochodne od  wynagrodzeń  plan 186.439,00 wykonanie 176.310,65 

tj.94,92 %  . Zatrudnienie; kierownik, 2 pracowników socjalnych, księgowa na ¼ etatu.  

Pozostałe wydatki rzeczowe to; usługi pocztowe  materiały biurowe,   usługi informatyczne, 

delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS w łącznej kwocie 9.425,07 zł. 

 

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  plan 29.618,00 wykonanie 20.533,08   

tj. 69,3 %  

wydatki bieżące plan 29.618,00 wykonanie 20.533,08 tj. 69,3 %. 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  plan 20.648,00 wykonanie 11.790,51 tj.57,10 % 

Usługami opiekuńczymi objętych jest 4 osoby. Opiekunki wykonują podstawowe czynności, 

takie jak; sprzątanie, pranie, gotowanie gorącego posiłku.  

- wynagrodzenia bezosobowe plan 7.360,00 wykonanie 7.360,00 tj. 100 % . 

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 1 dziecko z autyzmem wczesnodziecięcym.  
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Pozostałe wydatki rzeczowe to  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały 

biurowe plan 1.610,00  wykonanie 1.382,57 tj. 85,87 %. 

 

-Pomoc w zakresie dożywiania    plan 135.000,00 wykonanie 134.914,68  tj. 99,93 %  

wydatki bieżące plan 135.000,00 wykonanie 134.914,68  tj. 99,93 %  

Kwota wydatkowana na dożywianie dzieci w szkołach to 79.422,68, w tym  kwota 58.628,81  

wydatkowana ze środków dotacji oraz  kwota 20.793,87 wydatkowana ze środków własnych. 

Zakupiono drożdżówki, cukier  herbatę oraz posiłki  gorące dla uczniów w szkołach.                        

Z gorącego posiłku skorzystało 81 dzieci, z drożdżówki lub kanapki 30 dzieci. 

Dla 34 rodzin  wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 55.492,00 zł, z tego 

kwota 22.320,00 pochodzi z dotacji, a kwota 33.172,00 z dotacji gminy.   

 

-Pozostała działalność   plan 21.000,00 wykonanie 12.405,40  tj. 59,07 %  

wydatki bieżące plan 21.000,00 wykonanie 12.405,40  tj. 59,07 %  

-pozostałe wydatki rzeczowe; zakup oleju do samochodu Ford, ubezpieczenie samochodu. 

 

Dział  854    EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA     
 wydatki bieżące   plan  66.466,00 wykonanie  64.442,00  tj. 96,9 %                                                                                                                                                              

- Pomoc materialna dla uczniów plan  50.666,00  wykonanie  48.642,00 tj. 96 %  

wydatki bieżące plan   50.666,00  wykonanie  48.642,00 tj. 96 % 

w tym: 

- pozostałe wydatki to:  pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla 

uczniów o charakterze socjalnym  obejmującej stypendia szkolne wypłacone  102  uczniom  

z rodzin spełniających kryteria dochodowe. 

Źródło ich finansowania stanowi dotacja celowa  z budżetu państwa zaplanowana 

w wysokości 38.913,60 oraz środki własne gminy w wysokości 9.728,40. 

 

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 

plan  15 800,00  wykonanie  15 800,00 tj. 100,00 %  

wydatki bieżące plan   15 800,00  wykonanie  15 800,00    tj. 100,00 % 

  w tym: 

Przyznano  stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 13 uczniów ze szkół 

podstawowych po 600,00 oraz dla 8 uczniów gimnazjum po 1 000,00. 

 

Dział 855  RODZINA  plan 5.575.966,41  wykonanie 5.557.722,55 tj.  99,67 %  

- Świadczenie wychowawcze  plan 3.327.000,00 wykonanie 3.322.354,50 tj. 99,86 % 

wydatki bieżące plan 3.327.000,00 wykonanie 3.322.354,50 tj. 99,86 % 

w tym: 

- świadczenia wychowawcze  plan 3.271.185,00 wykonanie  3.271.134,90 tj. 100 % 

  366 rodzinom wypłacono 6.565 świadczeń dla 631 dzieci. 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  plan 38.881,52 wykonanie 38.880,76 tj. 100 % 

-wynagrodzenia bezosobowe  plan 1.170,00 wykonanie 1.170,00 tj. 100 % 

Pozostałe wydatki to ; zakup materiałów, usług pocztowych, szkolenia pracowników kwota 

9.763,48.  

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych    w nadmiernej 

wysokości /zwrot nienależnie pobranych świadczeń  wychowawczych z lat ubiegłych/ plan 

5.000,00 wykonanie 1.261,69.  

-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych                       

z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub                        
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w nadmiernej wysokości plan 500,00 wykonanie 125,69 /odsetki od nienależnie pobranych 

świadczeń rodzinnych w  latach ubiegłych/. 

-pozostałe odsetki plan 500,00 wykonanie 17,98 /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 

rodzinnych w roku bieżącym/. 

 

-Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  społecznego  plan 2.236.400,00 

wykonanie 2.231.761,75  tj. 99,79 %  

wydatki bieżące plan  2.236.400,00 wykonanie 2.231.761,75   tj. 99,79 %  

w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56.091,73 wykonanie 56.091,72 tj. 100 % 

-  składki emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna plan 122.196,48 wykonanie 122.196,48 tj. 100 % 

- kwotę 2.044.781,24 wydatkowano na wypłatę świadczeń którymi objęto 434 rodzin. W tym; 

1)zasiłki rodzinne wypłacono  na kwotę 590.564,43 

2)dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 300.968,15 z tego; 

a)dodatek z tytułu urodzenia  dziecka wypłacono 18 rodzinom na kwotę 17.247,83  

b)dodatek z tytułu samotnego wychowywania  wypłacono na kwotę 44.854,21 objęto nim 19 

samotnych matek,  

c)dodatek z tytułu urlopu wychowawczego wypłacono na kwotę 29.672,27 objęto 9 matek 

d)dodatek  z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka do lat 5 – objęto 6 

rodzin na 4.551,72 

e)dodatkiem  z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka powyżej lat 5 – 

objęto 29 rodzin na kwotę 35.908,63 

f)dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania tj. internat, 

objęto 7  rodziny na kwotę 8.610,80 oraz , dojazd objęto 84 rodzin na kwotę 47.922,46 

g) wypłacono 63 rodzinom dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

na kwotę 82.842,59 

h) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 175 rodzinom na kwotę 29.357,64 

3)wypłacono 37 rodzinom jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na 

kwotę 37.000,00 

4)zasiłkiem pielęgnacyjnym objęto 147 rodzin na łączną kwotę 254.133,00 

5)świadczenie pielęgnacyjne - objęto nim 28 osób na łączną kwotę 416.765,70 

6) specjalny zasiłek opiekuńczy dla 34 osób na kwotę 161.080,10 

7) zasiłek dla opiekuna wypłacono 15 rodzinom na kwotę 78.476,40 

8) świadczenie rodzicielskie wypłacono 23 rodzinom na łączną kwotę 133.011,20 

9) świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 15 osób  na kwotę 72.782,26 

 

Wydano 484 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w tym 11 decyzji 

stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia oraz  22 decyzji w sprawach dotyczących 

świadczeń z funduszu alimentacyjnych. 

 

-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych    w nadmiernej 

wysokości /zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych/ plan 5.000,00 

wykonanie 985,38.  

-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych                       

z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub                        

w nadmiernej wysokości plan 500,00 wykonanie 430,65 /odsetki od nienależnie pobranych 

świadczeń rodzinnych w  latach ubiegłych/. 
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-pozostałe odsetki plan 500,00 wykonanie 11,82 /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 

rodzinnych w roku bieżącym/. 

-pozostałe wydatki rzeczowe to; usługi pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych, szkolenia pracowników, delegacje, materiały biurowe wydatkowana kwota 

7.264,46 zł.  

 

- Karta Dużej Rodziny  plan 200,00 wykonanie 176,88 tj. 88,44 % .  

wydatki bieżące plan 200,00 wykonanie 176,88 %,  

 

- Wspieranie rodzin   plan 10.366,41 wykonanie 3.429,42 tj. 33,08 % .  

wydatki bieżące plan 10.366,41 wykonanie 3.429,42 % tj. 33,08 %. 

w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 8.999,44 wykonanie 2.939,61 tj. 32,66% 

W ramach rządowego „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 

zatrudniono asystenta rodziny, który sprawował opiekę na 10 rodzinami mającymi problemy 

wychowawcze.  

 

- Rodziny zastępcze plan 1.000,00 wykonanie 0 

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0. 

/nie realizowano wydatków/. 

 

- Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych   plan 1.000,00 wykonanie 0 

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 0. 

/nie realizowano wydatków/. 

              

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   
plan 1.464.691,40 wykonanie 1.285.122,47 tj. 87,7 % 

z tego: 

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód  plan 879.191,40 wykonanie 841.537,76 tj. 95,7% 

wydatki bieżące plan 879.191,40 wykonanie 841.537,76 tj. 95,7% 

tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 116.297,00 wykonanie 112.697,75  

tj. 96,9%      

/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników oczyszczalni ścieków 

zatrudnionych każdy na ¾ etatu /                           

wydatki rzeczowe  to: 

-zakup materiałów do prawidłowego  funkcjonowania oczyszczalni ścieków, wapno do 

higienizacji osadu, zapłata za energię elektryczną  i wodę, opłaty z tytułu zakupu usług 

telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywozy i składowanie odpadów, ryczałt za używanie 

prywatnego samochodu  do celów służbowych, opłata za wprowadzanie ścieków do wód, 

badanie ścieków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przegląd dmuchaw                  

i remont jednej dmuchawy na oczyszczalni ścieków, usunięcie awarii kanalizacji                   

w miejscowości Rokietnica - naprawa rozszczelnienia spowodowanego intensywnymi 

opadami deszczu na kolektorze głównym fi 300, opróżnienie i remont trójzbiornika, remont                   

w komorze nr 2 spustu osadu na oczyszczalnio łącznie kwota 728.840,01. 

 

-Gospodarka odpadami plan 284.000,00 wykonanie 259.777,02 tj. 91,4%   

wydatki bieżące plan 284.000,00 wykonanie 259.777,02 tj. 91,4%   

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.000,00 wykonanie 0 
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- wydatki rzeczowe to; odbiór odpadów od osób fizycznych, nadzór na programem – odpady, 

- realizacja programu z zakresu usuwania  azbestu – skorzystało  20 gospodarstw ( kwota 

wydatkowana 12.557,00). 

 

- Oczyszczanie miast i wsi plan 16.000,00 wykonanie 3.884,78 tj. 8,3% 

wydatki bieżące plan 16.000,00 wykonanie 3.884,78 tj. 8,3% 

- wydatki rzeczowe ; odbiór odpadów z terenu gminy, wynajem kabiny toaletowej. 

 

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 tj. 100% 

wydatki bieżące plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 tj. 100% 

- wydatki rzeczowe to; 

zakup sadzonek w celu utrzymania terenów zieleni w miejscowości Tapin. 

 

-Oświetlenie ulic, placów i dróg  plan 260.500,00 wykonanie 167.092,29 tj. 64,1 %  

wydatki bieżące plan 135.000,00 wykonanie 92.806,01 tj. 40,4 %  

/zapłata za oświetlenie uliczne, konserwacja  oświetlenia ulicznego/ 

wydatki majątkowe plan  125.500,00 wykonanie 74.286,28 tj. 59,1% 

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tuligłowy plan 75.000,00  

wykonanie 74.286,28 /zamontowano 18 sztuk lamp i 7 słupów/ 

- budowa oświetlenia w miejscowości Rokietnica plan 50.500,00 – nie zrealizowano. 

 

-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 500,00 

wykonanie 0 

wydatki bieżące plan 500,00 wykonanie 0 

/ nie realizowano wydatków/. 

 

-Pozostała działalność plan 22.500,00 wykonanie 10.830,62 tj. 48,1% 

wydatki bieżące plan 22.500,00 wykonanie 10.830,62 tj. 48,1% 

/wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz związane z ochroną środowiska                 

tj.; karma dla bezdomnego psa, usługi weterynaryjne /. 

  

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                               

plan 299.301,00 wykonanie 253.140,44 tj. 84,5% 

z tego : 

-Biblioteki  plan 46.000,00 wykonanie 46.000,00 tj. 100 %  

wydatki bieżące plan 46.000,00 wykonanie 46.000,00 tj. 100% 

- dotacje plan 46.000,00 wykonanie 46.000,00   

/dotacja dla samorządowej instytucji kultury /. 

 

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 70.000,00 wykonanie 70.000,00 tj. 100% 

wydatki bieżące plan 70.000,00 wykonanie 70.000,00 tj. 100% 

- dotacja na realizację zadania  w zakresie ochrony zabytków pn. Demontaż płyt 

posadzkowych z piaskowca, wyczyszczenie i zainpregowanie kamienia, ułożenie odnowionej 

posadzki w Kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Tuligłowach 

plan 40.000,00 wykonanie 40.000,00 

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej   pw. Św. Mikołaja i Matki  

Boskiej Częstochowskiej w Rokietnicy  z przeznaczeniem na realizację zadania  

pn. „Wykonanie II etapu prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym  

w Kościele parafialnym w Rokietnicy” plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00. 
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-Pozostała działalność  - plan 183.301,00 wykonanie 137.140,44 tj. 74,8 % 

wydatki bieżące plan 46.000,00 wykonanie 44.246,96 tj. 96,1 % 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 6.860,00 wykonanie 6.860,00 tj. 100% 

/ obchody Dnia Seniora w miejscowości Czelatyce – oprawa muzyczna/ 

- wydatki rzeczowe to ; zakup zniczy i wiązanek kwiatów  w związku z rocznicą pacyfikacji, 

wydatki związane z ochroną środowiska ; zakup krzewów, zakup czasopisma „Odpady 

komunalne” wykonanie badań prób glebowych, 

- dotacja na realizację zadania pn. „Dni Kultury Gminy Rokietnica” plan 25.000,00  

wykonanie 25.000,00 /zadanie zrealizowano w miesiącu lipcu br./ 

 

wydatki majątkowe plan 137.301,00 wykonanie 92.893,48 tj. 67,6% 

- budowa sceny stacjonarnej (grzybka) w miejscowości Tuligłowy plan 137.301,00 

wykonanie 92.893,48  

/ budynek na fundamencie betonowym konstrukcji drewnianej, dach pokryty blachą 

trapezową, szerokość 12,38 mb, długość 12,88 mb, wysokość 6,36 mb, powierzchnia 

użytkowa 135 m2  kubatura 715,40 m3/. 

 

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 132.600,00 wykonanie 130.274,32                  

tj. 98,2% 

z tego: 

-obiekty sportowe plan 67.600,00 wykonanie 65.274,32 tj. 96,5 %  

wydatki bieżące plan 60.600,00 wykonanie 58.274,37 tj. 96,1 % w tym:  

- wynagrodzenia plan 1.120,00 wykonanie 1.120,00 tj. 100% 

/wykonanie tablicy rozdzielczej na grzybku na obiekcie sportowym w Rokietnicy- grzybku, 

wykonanie prac ciągnikiem na obiekcie sportowym w miejscowości Tapin, /  

- wydatki rzeczowe to ; energia elektryczna, benzyna do kosiarki, okresowa kontrola 

przewodów kominowych, trawa, budowa miasteczka ruchu wraz z torem przeszkód                         

w miejscowości Rokietnica – zakup toru przeszkód i znaków łącznie kwota 4.441,42. 

 

wydatki majątkowe plan 7.000,00 wykonanie 6.999,95 tj. 99,9% 

- urządzenie siłowni na wolnym powietrzu w miejscowości Tapin plan 7.000,00 wykonanie 

6.999,95 / zakupiono i zamontowano 4 elementy ; biegacz, drabinka, prasa nożna, ławka/. 

 

-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  plan 65.000,00 wykonanie 65.000,00 tj. 100%  

wydatki bieżące plan 65.000,00 wykonanie 65.000,00 tj. 100% 

w tym; 

-dotacja dla LKS „Pogórze” w Rokietnicy na zadanie –szkolenie dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00   

-dotacja dla LKS „Pogórze” w Rokietnicy na zadanie –szkolenie dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00   

- dotacja dla UKS „Tramp” na zadanie - szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Rokietnica w zakresie siatkówki plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00. 

 

9.Planowana kwota deficytu na rok  2017  wynosi  1.866.000,00 wykonanie budżetu na     

31.12.2017r. zamknęło się deficytem w wysokości : 224.878,00. 

 

10.Planowane  przychody budżetu wynoszą ; 1.866.000,00 wykonane  1.899.770,36. 

 

11.Planowane rozchody kwota 0 wykonane rozchody kwota 0. 
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12. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów  i pożyczek oraz  emitowanych 

papierów wartościowych ; 

-zaciąganie  kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego  w ciągu roku budżetowego  

przejściowego  deficytu budżetu planowane w wysokości 500.000,00 nie wystąpiło. 

 

13. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność na podstawie ustawy                     

o systemie oświaty - nie utworzyły rachunków dochodów własnych. 

 

14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – nie dotyczy. 

 

15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – nie dotyczy. 

 

16.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych 

z budżetu gminy. 

 

I. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy 

 

Podmiot  

otrzymujący  

dotację 

Kwota 

dotacji 

plan 

Kwota 

dotacji 

wykonanie 

Zadanie realizowane Rodzaj  

dotacji 

Izba rolnicza 10.300,00 8.413,83 Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 

(2% wpływów z podatku 

rolnego) 

wpłata 

Powiat 

Jarosławski 

100.000,00 99.998,34 Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 1784 R Dobkowice – Tapin 

w miejscowości Tapin”  

dotacja celowa 

na zadania 

inwestycyjne 

Powiat 

Jarosławski 

270.000,00 269.996,28  

 

„Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1783 R 

Rokietnica – Maćkowice  

w miejscowości Rokietnica -  

budowa chodnika” 

dotacja celowa 

na zadania 

inwestycyjne 

Biblioteka 

Publiczna  

w Rokietnicy 

46.000,00 46.000,00 Koszty bieżącej działalności podmiotowa 

 

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu gminy 

 

Podmiot  

otrzymujący  

dotację 

Kwota 

dotacji 

plan 

Kwota 

dotacji 

wykonanie 

Zadanie realizowane Rodzaj dotacji 

Podmiot 

wybrany                   

w drodze 

konkursu 

50.000,00 50.000,00 Szkolenie dzieci                         

i młodzieży z terenu 

Gminy Rokietnica                     

w zakresie piłki nożnej                    

celowa na 

zadania 

zlecone 

Podmiot 

wybrany                   

w drodze 

konkursu 

10.000,00 10.000,00 Prowadzenie Szkółki 

piłkarskiej dla 

najmłodszych z terenu 

Gminy Rokietnica  

- Żaków 

celowa na 

zadania 

zlecone 
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Podmiot 

wybrany                   

w drodze 

konkursu 

5.000,00 5.000,00 Szkolenie dzieci                            

i młodzieży z terenu 

Gminy Rokietnica                    

w zakresie siatkówki 

celowa na 

zadania 

zlecone 

Podmiot 

wybrany                   

w drodze 

konkursu 

52.490,00 47.494,11 Dowożenie dzieci 

niepełnosprawnych do 

Ośrodka Rehablilitacyjno-

Edukacyjno-

Wychowawczego                

w Jarosławiu 

celowa na 

zadania 

zlecone 

Niepubliczne 

Przedszkole  

w Tapinie 

136.500,00 135.527,79 Koszty bieżącej 

działalności 

Niepublicznego 

Przedszkola  

w Tapinie 

podmiotowa 

Niepubliczne 

Punkty 

Przedszkolne na 

terenie Gminy 

Rokietnica 

234.900,00 234.837,27 Koszty bieżącej 

działalności pięciu 

niepublicznych punktów 

przedszkolnych na terenie 

Gminy Rokietnica 

podmiotowa 

Parafia 

Rzymsko- 

Katolicka                  

p. w. Św. 

Mikołaja 

Biskupa  

w Tuligłowach  

40.000,00 40.000,00 „Demontaż płyt 

posadzkowych                     

z piaskowca, 

wyczyszczenie i 

zainpregowanie kamienia, 

ułożenie odnowionej 

posadzki” 

celowa 

Parafia 

Rzymsko- 

Katolicka                  

p.w. Św. 

Mikołaja i Matki 

Boskiej 

Częstochowskiej 

w Rokietnicy 

30.000,00 30.000,00 „Wykonanie II etapu prac 

konserwatorskich przy 

ołtarzu głównym  

w Kościele parafialnym     

w Rokietnicy”  

celowa 

Stowarzyszenie 

Kobiet na Rzecz 

Mieszkańców                  

i Rozwoju Wsi 

Rokietnica 

25.000,00 25.000,00 Dni Kultury Gminy 

Rokietnica 

celowa na 

zadania 

zlecone 

OSP Rokietnica 2.671,00 1.956,31 „Przygotowanie  

jednostek ochotniczych 

straży pożarnych do 

działań ratowniczo - 

gaśniczych”   

poprzez zakup 

wyposażenia i sprzętu 

(agregat prądotwórczy, 

kominiarki niepalne,  

rękawice specjalne) kwota                                                                                               

celowa 
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OSP Rokietnica 2.299,00 2.299,00 „Przygotowanie  

jednostek ochotniczych 

straży pożarnych do 

działań ratowniczo - 

gaśniczych”   

poprzez zakup piły do 

cięcia stali i betonu kwota                                                            

celowa 

Komenda 

Wojewódzka 

Policji                         

w Rzeszowie 

20.000,00 19.997,00 Wpłaty jednostek na 

państwowy fundusz 

celowy 
-wpłata z przeznaczeniem na 

zakup niezbędnego 

wyposażenia, materiałów, 

towarów i usług potrzebnych 

do bieżącego funkcjonowania 

Komendy Powiatowej Policji   

w Jarosławiu 

wpłata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


