
SPRAWOZDANIE  

 Z WYKONANIA BUDŻETU  GMINY ROKIETNICA 

 ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 

 

1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00  

 wykonano  w kwocie  12.202.310,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

z tego : 

- dochody bieżące planowane w kwocie  11.360.342,00 

 wykonano w kwocie 11.638.282,28 

- dochody majątkowe planowane w kwocie  947.943,00 

wykonane w kwocie 564.027,78 

 

2.Wydatki budżetu Gminy na 2011 rok planowane w kwocie 12.928.285,00 

wykonano w kwocie 11.672.316,87 

z tego : 

-wydatki bieżące planowane w kwocie 11.321.169,65 

wykonane w kwocie 10.509.604,56 

- wydatki majątkowe planowane w kwocie     1.607.115,35 

wykonane w kwocie 1.162.712,31 

 

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 

103.438,00 103.437,05 

 01095  Pozostała działalność 103.438,00 103.437,05 

   Dochody bieżące 103.438,00 103.437,05 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących  

z zakresu  administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie /związkom 

gmin/ustawami 

103.438,00 103.437,05 

750   ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA 

65.873,00 65.854,74 

 75011  Urzędy Wojewódzkie      42.224,00 42.224,00 

   Dochody bieżące 42.224,00 42.224,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących  

z zakresu  administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie /związkom 

gmin/ ustawami 

42.224,00 42.224,00 

 75056  Spis powszechny i inne 23.649,00 23.630,74 

   Dochody bieżące 23.649,00 23.630,74 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa  

23.649,00 23.630,74 



na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie /związkom 

gmin/ ustawami 

 751   URZĘDY NACZELNYCH 

ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ,KONTRO

LI I OCHRONY PRAWA 

ORAZ SĄDOWNICTWA   

19.346,00 18.674,82 

 75101  Urzędy naczelnych organów  

władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa 

1.253,00 1.253,00 

   Dochody bieżące 1.253,00 1.253,00 

    2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa 

 na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie /związkom 

gmin/ustawami 

1.253,00 1.253,00 

 75108  Wybory do Sejmu i Senatu      13.720,00 13.719,48 

   Dochody bieżące      13.720,00 13.719,48 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa 

 na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie /związkom 

gmin/ustawami 

     13.720,00 13.719,48 

 75109  Wybory do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików 

województw ,wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów 

miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie 

4.373,00 3.702,34 

   Dochody bieżące 4.373,00 3.702,34 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie /związkom 

gmin/ustawami 

4.373,00 3.702,34 

852   POMOC SPOŁECZNA 1.626.115,00 1.623.729,86 

 85212  Świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

1.615.000,00 1.612.707,14 

   Dochody bieżące 1.615.000,00 1.612.707,14 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa 

 na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji 

1.615.000,00 1.612.707,14 



rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie /związkom 

gmin/ ustawami. 

 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 

1.515,00 1.422,72 

   Dochody bieżące 1.515,00 1.422,72 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie /związkom 

gmin/ ustawami. 

1.515,00 1.422,72 

 85295  Pozostała działalność 9.600,00 9.600,00 

   Dochody bieżące        9.600,00           9.600,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie /związkom 

gmin/ ustawami. 

       9.600,00           9.600,00 

X X X Ogółem dochody 1.814.772,00 1.811.696,47 

 

 

 

WYDATKI : 

 

Dział  Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu / zadania    

      Plan Wykonanie 

010   ROLNICTWO  

I ŁOWIECTWO 

103.438,00 103.437,05 

 01095  Pozostała działalność 103.438,00 103.437,05 

   WYDATKI BIEŻĄCE 103.438,00 103.437,05 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

103.438,00 103.437,05 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

103.438,00 103.437,05 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia   

2.028,18 2.028,18 

  4430 Różne opłaty i składki 101.409,82 101.408,87 

750   ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA 

65.873,00 65.854,74 

 75011  Urzędy Wojewódzkie     42.224,00    42.224,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE    42.224,00    42.224,00 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

42.016,35 42.016,35 

   a) wynagrodzenia i składki od 39.828,49 39.828,49 



nich naliczane 

     4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

31.200,00 31.200,00 

     4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne  

2.656,25 2.656,25 

     4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

5.142,76 5.142,76 

     4120 Składki na Fundusz Pracy 829,48 829,48 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

2.187,86 2.187,86 

     4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

2.187,86 2.187,86 

   2) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

207,65 207,65 

  3020 Wydatki osobowe 

niezaliczane do wynagrodzeń 

207,65 207,65 

 75056  Spis powszechny i inne 23.649,00 23.630,74 

   WYDATKI BIEŻĄCE 23.649,00 23.630,74 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

5.459,00 5.440,74 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane  

4.659,00 4.640,74 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne  

601,90 601,44 

  4120 Składki na Fundusz Pracy  97,65 79,85 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.959,45 3.959,45 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

800,00 800,00 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia   

481,22 481,22 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 

169,74 169,74 

  4410 Podróże służbowe krajowe 149,04 149,04 

   2) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

18.190,00 18,190,00 

  3020 Wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń 

6.400,00 6.400,00 

  3040 Nagrody o charakterze 

szczególnym nie zaliczone do 

wynagrodzeń                                       

11.790,00 11.790,00 

  751    URZĘDY NACZELNYCH 

ORGANÓW 

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY 

PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA 

19.346,00 18.674,82 

 75101  Urzędy Naczelnych Organów 

Władzy Państwowej, Kontroli 

i Ochrony Prawa 

         1.253,00 1.253,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE           1.253,00 1.253,00 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

1.253,00 1.253,00 

   a) wydatki związane  1.253,00 1.253,00 



z realizacją ich statutowych 

zadań 

  4300 Zakup usług pozostałych           1.253,00 1.253,00 

 75108  Wybory do Sejmu                      

i Senatu 

13.720,45 13.719,48 

   WYDATKI BIEŻĄCE 13.720,45 13.719,48 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

6.177,35 6.176,38 

   a) wynagrodzenia  

i składki od nich naliczane  

3.455,90 3.454,93 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne  

382,62 382,36 

  4120 Składki na Fundusz Pracy  55,83 55,57 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.017,00 3.017,00 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

2.721,45 2.721,45 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia   

2.559,21 2559,21 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 

60,88 60,88 

  4410 Podróże służbowe krajowe 101,36 101,36 

   2) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

7.543,10 7.543,10 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 

7.543,10 7.543,10 

 75109  Wybory do Rad Gmin, Rad 

Powiatów i Sejmików wojew., 

wybory wójtów, burmistrzów  

i prezydentów miast oraz 

referenda gminne powiatowe  

i wojewódzkie  

4.373,00 3.702,34 

   WYDATKI BIEŻĄCE 4.373,00 3.702,34 

   1) Wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na : 

1.513,00 1.512,34 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 

564,27 563,61 

  4110 Składki na ubezpieczenie 

społeczne 

72,83 72,77 

  4120 Składki na fundusz pracy 11,77 11,74 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 479,67 479,10 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

948,73 948,73 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

887,85 887,85 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 

60,88 60,88 

   2) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

2.860,00 2.190,00 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 

2.860,00 2.190,00 

852   POMOC SPOŁECZNA 1.626.115,00 1.623.729,86 

 85212  Świadczenia rodzinne, 

świadczenia 

1.615.000,00 1.612.707,14 



 z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe                        

z ubezpieczenia społecznego 

   WYDATKI BIEŻĄCE 1.615.000,00 1.612.707,14 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

59.785,22 59.718,77 

   a) wynagrodzenia i składki  

od nich naliczane 

50.065,22 50.010,89 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

29.763,99 29.728,55 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

1.530,54 1.530,54 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

18.002,32 17.985,93 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 768,37 765,87 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

9.720,50 9.707,88 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

3.200,34 3.187,72 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 116,00 116,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 3.475,85 3.475,85 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej 

publicznej sieci telefonicznej 

1.368,08 1.368,08 

  4410 Podróże służbowe krajowe 86,30 86,30 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych   

1.093,93 1.093,93 

  4700 Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

380,00 380,00 

   2) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

1.555.214,28 1.552.988,37 

  3020 Wydatki  osobowe 

niezaliczane do wynagrodzeń 

259,66 259,66 

  3110 Świadczenia społeczne 1.554.954,62 1.552.728,71 

 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 

1.515,00 1.422,72 

   WYDATKI BIEŻĄCE 1.515,00 1.422,72 

   a) wynagrodzenia i składki  

od nich naliczane 

1.515,00 1.422,72 

  4130 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne 

1.515,00 1.422,72 

 85295  Pozostała działalność 9.600,00 9.600,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 9.600,00 9.600,00 

   2) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

9.600,00 9.600,00 



  3110 Świadczenia społeczne 9.600,00 9.600,00 

X X X Ogółem wydatki 1.814.772,00 1.811.696,47 

 

2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego; 

 

DOCHODY: 

 

Dział  Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu / źródło   

Plan Wykonanie 

801   OŚWIATA                                      

I WYCHOWANIE 

7.860,00 9.826,00 

 80104  Przedszkola 7.860,00 9.826,00 

   Dochody bieżące 7.860,00 9.826,00 

  2310 Dotacje celowe otrzymane  

z gminy na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego 

7.860,00 9.826,00 

X X X Ogółem dochody 7.860,00 9.826,00 

 

WYDATKI : 

 

Dział  Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu / zadania       

      Plan  Wykonanie 

801   OŚWIATA  

I WYCHOWANIE 

7.860,00 7.860,00 

 80104  Przedszkola 7.860,00 7.860,00 

   WYDATKI BIEŻACE 7.860,00 7.860,00 

   1) dotacja na zadania bieżące 7.860,00 7.860,00 

  2540 Dotacja podmiotowa  

z budżetu dla niepublicznej 

jednostki systemu oświaty 

7.860,00 7.860,00 

X X X Ogółem wydatki 7.860,00 7.860,00 

 

 

4.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 

37.000,00 41.842,04 



POBOREM 

  75618  Wpływy z innych opłat 

stanowiących dochody 

jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie 

ustaw 

     37.000,00 41.842,04 

   Dochody bieżące      37.000,00 41.842,04 

     0480 Wpływy z opłat za 

wydawanie zezwoleń  

na sprzedaż alkoholu 

      37.000,00        41.842,04 

X X X Ogółem dochody 37.000,00 41.842,04 

 

 

 

WYDATKI : 

  

Dział  Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu / zadania      

      Plan Wykonanie 

851   OCHRONA ZDROWIA 37.000,00 36.127,49 

 85153  Zwalczanie narkomanii 1.100,00 1.100,00 

   WYDATKI BIEŻĄCE 1.100,00 1.000,00 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

1.100,00 1.000,00 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

1.100,00 1.100,00 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

1.100,00 1.100,00 

 85154  Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

35.900,00 35.027,49 

   WYDATKI BIEŻĄCE 35.900,00 35.027,49 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

35.900,00 35.027,49 

   a) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 

1.382,80 1.020,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.382,80 1.020,00 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

34.517,20 34.007,49 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

21.036,00 20.862,39 

  4260 Zakup energii 100,00 0 

  4300 Zakup usług pozostałych            12.831,20 12.726,58 

  4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 - 

  4430 Różne opłaty i składki 500,00 418,52 

X X X Ogółem wydatki 37.000,00 36.127,49 

 

 

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

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
1); 

 

DOCHODY: 

 

Dział  Rozdział §  Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu / źródło  

      Plan Wykonanie 

900      GOSPODARKA 800,00 1.323,50 



KOMUNALNA                             

I OCHRONA  

ŚRODOWISKA 

 90020  Wpływy i wydatki związane  

z gromadzeniem środków  

z opłat produktowych 

800,00 1.323,50 

   Dochody bieżące 800,00 1.323,50 

  0400 Wpływy z opłaty produktowej 800,00 1.323,50 

X X X Ogółem dochody 800,00 1.323,50 

 

WYDATKI : 

 

Dział  Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu / zadania       

Plan Wykonanie 

900      GOSPODARKA 

KOMUNALNA                             

I OCHRONA  

ŚRODOWISKA 

800,00 - 

 90020  Wpływy i wydatki związane  

z gromadzeniem środków  

z opłat produktowych 

800,00 - 

   WYDATKI BIEŻĄCE 800,00 - 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

800,00 - 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań  

800,00 - 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

800,00 - 

X X X Ogółem wydatki 800,00 - 

 

 

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 

3.000,00 5.136,51 

 90019  Wpływy i wydatki związane                                 

z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska 

3.000,00 5.136,51 

   Dochody bieżące 3.000,00 5.136,51 

  0690 Wpływy z różnych opłat 
- opłaty za korzystanie ze 

środowiska kwota  3.000,00 

3.000,00 5.136,51 

X X X Ogółem dochody 3.000,00 5.136,51 

 

WYDATKI ; 

 

Dział  Rozdział §  Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu / źródło  

Plan Wykonanie 



900   GOSPODARKA 

KOMUNALNA                        

I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

3.000,00 469,20 

 90095  Pozostała działalność 3.000,00 469,20 

   Wydatki bieżące 3.000,00 469,20 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

3.000,00 469,20 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

3.000,00 469,20 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

3.000,00 469,20 

X X X Ogółem wydatki 3.000,00 469,20 

 

 

 

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

budżetowej 

 

Dział  Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, 

paragrafu / źródło   

      Plan Wykonanie % 

010   ROLNICTWO  

I ŁOWIECTWO 

1.011.016,00 531.015,05 52,5 

 01036  Restrukturyzacja  

i modernizacja sektora 

żywnościowego oraz 

rozwój obszarów wiejskich 

867.961,00 387.961,00 44,7 

   Dochody majątkowe 867.961,00 387.961,00 44,7 

  6207 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych 

z udziałem środków 

europejskich oraz środków, 

o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 

i 6 ustawy, lub płatności               

w ramach budżetu środków 

europejskich. 

867.961,00 387.961,00 44,7 

 01042  Wyłączenie z produkcji 

gruntów rolnych  

21.100,00 21.100,00 100 

   Dochody bieżące 21.100,00 21.100,00 100 

  2330 Dotacje celowe otrzymane 

od samorządu województwa 

na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego  

21.100,00 21.100,00 100 

 01095  Pozostała działalność 121.955,00 121.954,05 100 

   Dochody bieżące 103.438,00 103.437,05 100 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących                 

z zakresu  administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie 

103.438,00 103.437,05 100 



/związkom gmin/ ustawami 

   Dochody majątkowe 18.517,00 18.517,00 100 

  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego 

nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

18.517,00 18.517,00 100 

020   LEŚNICTWO 0 369,40 - 

 02001  Gospodarka leśna 0 369,40 - 

   Dochody bieżące 0 369,40 - 

  0840 Wpływy ze sprzedaży 

wyrobów 

0 369,40 - 

400   WYTWARZANIE  

I ZAOPATRYWANIE  

W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ,  

GAZ I  WODĘ 

110.510,00 137.889,81 124,8 

   40002  Dostarczanie wody 110.510,00 137.889,81 124,8 

   Dochody bieżące 110.510,00 137.889,81 124,8 

  0690 Wpływy z różnych opłat 
- koszty upomnień kwota 10,00                         

10,00 26,40 264 

  0830 Wpływy z usług 110.000,00 132.427,58 120,4 

  0920 Pozostałe odsetki 500,00 1.795,03 359,0 

  0970 Wpływy z różnych 

dochodów 

0 3.640,80 - 

600   TRANSPORT  

I ŁĄCZNOŚĆ 

385.600,00 385.600,00 100 

 60078  Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 

385.600,00 385.600,00 100 

   Dochody bieżące 385.600,00 385.600,00 100 

  2030 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań 

bieżących gmin /związków 

gmin/ 

147.400,00 147.400,00 100 

  2701 Środki na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących 

gmin, powiatów, 

samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł  

238.200,00 238.200,00 100 

700   GOSPODARKA 

MIESZKANIOWA 

132.397,00 239.637,15 181 

 70005  Gospodarka gruntami  

i nieruchomościami 
132.397,00 239.637,15 181 

   Dochody bieżące 72.500,00 104.687,37 181 

  0690 Wpływy z różnych opłat 0 17,60 - 

  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 

     55.000,00 85.906,97 156,2 

  0830 Wpływy z usług 500,00 482,05 96,4 



- wpływy z czynszów za 

dzierżawę obwodów łowieckich       

kwota 500,00                                      

  0840 Wpływy ze sprzedaży 

wyrobów 

17.000,00 18.041,24 106,1 

  0920 Pozostałe odsetki - 239,51 - 

   Dochody majątkowe 59.897,00 134.949,78 225,3 

  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego 

nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

59.897,00 134.949,78 225,3 

710   DZIAŁALNOŚĆ 

USŁUGOWA  

71.382,00 5.539,92 7,8 

 71004  Plany zagospodarowania 

przestrzennego 

71.382,00 5.539,92 7,8 

   Dochody bieżące 71.382,00 5.539,92 7,8 

  0970 Wpływy z różnych 

dochodów 

71.382,00 5.539,92 7,8 

720   INFORMATYKA 1.568,00 0,00 - 

 72095  Pozostała działalność  1.568,00 0,00 - 

   Dochody majątkowe 1.568,00 0,00 - 

  6207 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych 

z udziałem środków 

europejskich oraz środków 

o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 

i 6 ustawy, lub płatności w 

ramach budżetu środków 

europejskich 

1.568,00 0,00 - 

750   ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA 

78.273,00 117.390,17 150 

    75011  Urzędy Wojewódzkie 42.224,00 42.225,55 100 

   Dochody bieżące 42.224,00 42.225,55 100 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących                 

z zakresu  administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie 

/związkom gmin/ ustawami 

42.224,00 42.224,00 100 

  2360 Dochody jednostek 

samorządu terytorialnego  

związane z realizacją  zadań  

z zakresu administracji 

rządowej  oraz innych 

zadań  zleconych ustawami 

0 1,55 - 

 75023  Urzędy Gmin     12.400,00 51.533,88 415,6 

   Dochody bieżące     12.400,00 31.533,88 415,6 

  0690 Wpływy z różnych opłat 
- koszty upomnień  kwota 400,00                              

400,00 2.035,40 508,9 

  0920 Pozostałe odsetki - 45,34 - 

  0970 Wpływy z różnych 

dochodów 

     12.000,00 29.453,14 245,4 

   Dochody majątkowe - 20.000,00 - 

  0870 Wpływy ze sprzedaży - 20.000,00 - 



składników majątkowych  

 75056  Spis powszechny i inne 23.649,00 23.630,74 100 

   Dochody bieżące 23.649,00 23.630,74 100 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa  

na realizację zadań 

bieżących z zakresu 

administracji rządowej  

oraz innych zadań 

zleconych gminie 

/związkom gmin/ ustawami 

23.649,00 23.630,74 100 

 751   URZĘDY 

NACZELNYCH 

ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI  

I OCHRONY PRAWA 

ORAZ SĄDOWNICTWA   

19.346,00 18.674,82 96,5 

  75101  Urzędy naczelnych 

organów  władzy 

państwowej, kontroli  

i ochrony prawa 

      1.253,00 1.253,00 100 

   Dochody bieżące       1.253,00 1.253,00 100 

    2010 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa  

na realizację zadań 

bieżących z zakresu 

administracji rządowej  

oraz innych zadań 

zleconych gminie 

/związkom gmin/ ustawami 

      1.253,00 1.253,00 100 

 75108  Wybory do Sejmu i Senatu 13.720,00 13.719,48 100 

   Dochody bieżące 13.720,00 13.719,48 100 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa  

na realizację zadań 

bieżących z zakresu 

administracji rządowej  

oraz innych zadań 

zleconych gminie 

/związkom gmin/ ustawami  

13.720,00 13.719,48 100 

 75109  Wybory do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików 

województw ,wybory 

wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast  

oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie 

4.373,00 3.702,34 84,7 

   Dochody bieżące 4.373,00 3.702,34 84,7 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa  

na realizację zadań 

bieżących z zakresu 

administracji rządowej  

oraz innych zadań 

zleconych gminie 

4.373,00 3.702,34 84,7 



/związkom gmin/ ustawami 

754   BEZPIECZEŃSTWO 

PUBLICZNE                              

I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

- 2.600,00 - 

 75412  Ochotnicze straże pożarne - 2.600,00 - 

   Dochody majątkowe  2.600,00  

  0870 Wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych 

- 2.600,00 - 

756   DOCHODY OD OSÓB 

PRAWNYCH,OD OSÓB 

FIZYCZNYCH I OD  

INNYCH JEDNOSTEK 

NIE POSIADAJĄCYCH 

OSOBOWOŚCI 

PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE 

Z ICH POBOREM 

2.476.392,00 2.669.708,07 108 

 75601  Wpływy z podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych. 

       1.600,00 1.443,00 90,2 

   Dochody bieżące        1.600,00 1.443,00 90,2 

  0350 Podatek od działalności 

gospodarczej osób 

fizycznych, opłacany  

w formie karty podatkowej 

       1.600,00 1.443,00 90,2 

 75615  Wpływy z podatku  rolnego, 

podatku leśnego, podatku 

od czynności 

cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych  

od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych  

867.430,00 922.447,00 106,3 

   Dochody bieżące 867.430,00 922.447,00 106,3 

  0310 Podatek od nieruchomości 841.430,00  890.967,00 105,9 

  0320 Podatek rolny        6.000,00     6.220,00 103,7 

  0330 Podatek leśny    20.000,00         25.148,00 125,7 

  0910 Odsetki od nieterminowych 

wpłat z tytułu podatków  

i opłat 

- 112,00 - 

   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 

357.500,00 444.673,60 124,4 

   Dochody bieżące 357.500,00 444.673,60 124,4 

  0310 Podatek od nieruchomości 24.000,00 40.153,72 167,3 

  0320 Podatek rolny 310.000,00 342.520,59 110,5 

  0330 Podatek leśny 500,00 923,31 184,7 

  0340 Podatek od środków 

transportowych 

10.000,00 28.950,20 289,5 

  0360 Podatek od spadków 

i darowizn 

500,00 6.330,00 1266 

  0500 Podatek od czynności 11.000,00 22.625,00 207,4 



cywilno-prawnych  

  0910 Odsetki od nieterminowych 

wpłat z tytułu podatków  

i opłat 

1.500,00 3.170,78 211,4 

  75618  Wpływy z innych opłat 

stanowiących dochody 

jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie 

ustaw 

  552.100,00 507.729,16 92,0 

   Dochody bieżące   552.100,00 507.729,16 92,0 

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej        5.100,00 7.706,00 151,1 

  0460 Wpływy  z opłaty 

eksploatacyjnej 

   510.000,00  458.181,12 89,8 

  0480 Wpływy z opłat  

za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu 

     37.000,00 41.842,04 113,1 

   75621  Udziały gmin w podatkach 

stanowiących dochód 

budżetu państwa  

697.762,00        793.415,31 113,1 

   Dochody bieżące 697.762,00        793.415,31 113,1 

    0010 Podatek dochodowy  

od osób fizycznych 

   687.762,00 699.489,00 101,1 

     0020 Podatek dochodowy  

od osób prawnych  

10.000,00 93.926,31 939,3 

758   RÓŻNE ROZLICZENIA 5.712.739,00 5.764.575,01 101 

 75801  Część oświatowa subwencji 

ogólnej dla jednostek 

samorządu  terytorialnego 

3.934.580,00 3.934.580,00 100,4 

   Dochody bieżące 3.934.580,00 3.934.580,00 100,4 

     2920 Subwencje ogólne 

z budżetu państwa 

3.934.580,00 3.934.580,00 100,4 

 75807  Część wyrównawcza 

subwencji ogólnej dla gmin 

1.694.016,00           1.694.016,00 100 

   Dochody bieżące 1.694.016,00           1.694.016,00 100 

  2920 Subwencje ogólne  

z budżetu państwa 

1.694.016,00           1.694.016,00 100 

 75814  Różne rozliczenia 

finansowe 

6.500,00 58.336,01 897,4 

   Dochody bieżące 6.500,00 58.336,01 897,4 

  0920 Pozostałe odsetki 6.500,00 58.336,01 897,4 

 75831  Część równoważąca 

subwencji ogólnej dla gmin 

77.643,00 77.643,00 100 

   Dochody bieżące 77.643,00 77.643,00 100 

  2920 Subwencje ogólne  

z budżetu państwa 

77.643,00 77.643,00 100 

801   OŚWIATA  

I WYCHOWANIE 

11.660,00 14.237,20 122 

 80101  Szkoły Podstawowe 3.800,00 4.411,20 116,1 

   Dochody bieżące 3.800,00 4.411,20 116,1 

  0750 Dochody z najmu  

i dzierżawy składników 

majątkowych  Skarbu 

Państwa,  jednostek 

samorządu terytorialnego 

lub innych jednostek 

sektora finansów 

3.800,00 4.411,20 116,1 



publicznych oraz innych 

umów o podobnym  

charakterze 

 80104  Przedszkola 7.860,00 9.826,00 125,0 

   Dochody bieżące 7.860,00 9.826,00 125,0 

  2310 Dotacje celowe otrzymane  

z gminy na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego 

7.860,00 9.826,00 125,0 

852   POMOC SPOŁECZNA 1.917.169,00 1.916.552,56 100 

 85212  Świadczenia rodzinne, 

świadczenia      

z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

1.633.400,00 1.634.774,43 100 

   Dochody bieżące 1.633.400,00 1.634.774,43 100 

  0920 Pozostałe odsetki 3.300,00 6.134,39 185 

  0970 Wpływy z różnych 

dochodów 

15.000,00 9.693,72 64,6 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących                  

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami. 

1.615.000,00 1.612.707,14 99,9 

  2360 Dochody jednostek 

samorządu terytorialnego  

związane z realizacją  zadań  

z zakresu administracji 

rządowej  oraz innych 

zadań  zleconych ustawami 

100,00 6.239,18 5940 

  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 

3.503,00                3.410,56 97,4 

   Dochody bieżące 3.503,00                3.410,56 97,4 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie 

/związkom gmin/ ustawami 

1.515,00 1.422,72 93,9 

    2030 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa  

na realizację własnych 

1.988,00 1.987,84 100 



zadań bieżących gmin. 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze 

oraz składki  

na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe  

70.000,00           69.999,94 100 

   Dochody bieżące 70.000,00 69.999,94 100 

  2030 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa  

na realizację własnych 

zadań bieżących gmin. 

70.000,00 69.999,94 100 

 85216  Zasiłki stałe 22.088,00 22.087,16 100 

   Dochody bieżące 22.088,00 22.087,16 100 

  2030 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa  

na realizację własnych 

zadań bieżących gmin. 

22.088,00 22.087,16 100 

 85219  Ośrodki  pomocy społecznej 149.110,00 148.341,32 99,5 

   Dochody bieżące 149.110,00 148.341,32 99,5 

  2007 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych 

z udziałem środków 

europejskich oraz środków 

o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 

i 6 ustawy, lub płatności w 

ramach budżetu środków 

europejskich 

83.300,00 82.569,97 99,1 

  2009 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych 

z udziałem środków 

europejskich oraz środków 

o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 

i 6 ustawy, lub płatności w 

ramach budżetu środków 

europejskich 

4.410,00 4.371,35 99,1 

  2030 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa  

na realizację własnych 

zadań bieżących gmin. 

61.400,00 61.400,00 100 

 85228  Usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze. 

       6.000,00 4.871,15 81,2 

   Dochody bieżące        6.000,00 4.871,15 81,2 

  0830 Wpływy z usług 
- opłata za usługi opiekuńcze   

kwota 6.000,00 

       6.000,00 4.870,00 81,2 

  0920 Pozostałe odsetki  - 1,15 - 

 85295  Pozostała działalność 33.068,00 33.068,00 100 

   Dochody bieżące 33.068,00 33.068,00 100 

  2010 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie 

9.600,00 9.600,00 100 



/związkom gmin/ ustawami 

  2030 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań 

bieżących gmin /związków 

gmin/ 

23.468,00 23.468,00 100 

854   EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA 

274.333,00 240.665,16 87,7 

 85415  Pomoc materialna  

dla uczniów 

86.511,00 55.706,60 64,4 

   Dochody bieżące 86.511,00 55.706,60 64,4 

  2030 Dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań 

bieżących gmin /związków 

gmin/ 

86.511,00 55.706,60 64,4 

 85495  Pozostała działalność 187.822,00 184.958,56 98,5 

   Dochody bieżące 187.822,00 184.958,56 98,5 

  2007 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych 

z udziałem środków 

europejskich oraz środków, 

o których mowa  

w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3 

pkt 5 i 6 ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu 

środków europejskich 

159.648,70 157.214,78 98,5 

  2009 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych 

z udziałem środków 

europejskich oraz środków, 

o których mowa  

w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3 

pkt 5 i 6 ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu 

środków europejskich 

28.173,30 27.743,78 98,5 

900     GOSPODARKA 

KOMUNALNA                       

I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

105.900,00          157.855,74 149 

 90001  Gospodarka ściekowa  

i ochrona wód 

102.100,00         151.395,73 148 

   Dochody bieżące 102.100,00         151.395,73 148 

  0830 Wpływy z usług 
-opłata za odprowadzone ścieki  

kwota  

102.000,00 149.740,87 146 

  0920 Pozostałe odsetki 100,00 1654,86 1654 

 90019  Wpływy i wydatki związane                                 

z gromadzeniem środków  

z opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska 

3.000,00 5.136,51 171 

   Dochody bieżące 3.000,00 5.136,51 171 

  0690 Wpływy z różnych opłat 3.000,00 5.136,51 171 

 90020  Wpływy i wydatki związane  

z gromadzeniem środków  

z opłat produktowych 

800,00 1.323,50 165 



   Dochody bieżące 800,00 1.323,50 165 

  0400 Wpływy z opłaty 

produktowej 

800,00 1.323,50 165 

  X       X     X Ogółem dochody  12.308.285,00 12.202.310,06 99,2 

 

 

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 

1.130.705,00 832.207,46 73,6 

 01008  Melioracje wodne 10.000,00 9.865,00 98,7 

   WYDATKI BIEŻĄCE 10.000,00 9.865,00 98,7 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

10.000,00 9.865,00 98,7 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich zadań 

statutowych 

10.000,00 9.865,00 98,7 

  4300 Zakup usług pozostałych  9.700,00 9.690,00 99,9 

  4430 Różne opłaty i składki 300,00 175,00 58,3 

 01030  Izby Rolnicze 7.110,00        6.992,47 98,4 

   WYDATKI BIEŻĄCE 7.110,00        6.992,47 98,4 

   1) dotacje na zadania 

bieżące 

7.110,00        6.992,47 98,4 

  2850 Wpłaty gmin na rzecz  izb 

rolniczych  w wysokości 2%  

uzyskanych wpływów  

 z podatku rolnego. 

7.110,00                    6.992,47 98,4 

 01036  Restrukturyzacja i 

modernizacja sektora 

żywnościowego oraz 

rozwój obszarów wiejskich 

964.757,00 667.934,29 69,2 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 964.757,00 667.934,29 69,2 

   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 

(PROW)                                           

964.757,00 667.934,29 69,2 

 

  6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

50.000,00 0,00 - 

  6057 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

480.000,00 389.261,00 81,1 

  6059 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

434.757,00 278.673,29 64,1 

 01042  Wyłączenie z produkcji 

gruntów rolnych 

45.100,00 43.978,65 97,5 

   WYDATKI BIEŻĄCE 45.100,00 43.978,65 97,5 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych ,w tym na: 

45.100,00 43.978,65 97,5 



   a) wydatki związane  

z realizacją ich zadań 

statutowych 

45.100,00 43.978,65 97,5 

  4270 Zakup usług remontowych 45.100,00 43.978,65 97,5 

 01095  Pozostała działalność 103.738,00 103.437,05 99,7 

    WYDATKI BIEŻĄCE 103.738,00 103.437,05 99,7 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

103.738,00 

 

103.437,05 

 

99,7 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich zadań 

statutowych 

103.738,00 

 

 

103.437,05 

 

 

99,7 

  4210 Zakup materiałów  

 i wyposażenia  

2.328,18 2.028,18 87,1 

  4430 Różne opłaty i składki 101.409,82 101.408,87 100 

 020   LEŚNICTWO 10.000,00           8.075,64 80.8 

 02001  Gospodarka leśna     10.000,00 8.075,64 80.8 

   WYDATKI BIEŻĄCE     10.000,00 8.075,64 80.8 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych ,w tym na: 

10.000,00 8.075,64 80.8 

   a) wynagrodzenia  

i składki od nich naliczane 

6.500,00 5.170,64 79,6 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

6.500,00 5.170,64 79,6 

   b) wydatki związane                 

z realizacją ich zadań 

statutowych 

3.500,00 2.905,00 83,0 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia  

595,00                 0,00 - 

  4500 Pozostałe podatki na rzecz 

budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego 

2.905,00               2.905,00 100 

 400   WYTWARZANIE  

I ZAOPATRYWANIE            

W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, 

GAZ I WODĘ 

242.440,00        176.578,48 72,8 

   40002  Dostarczanie wody 242.440,00        176.578,48 72,8 

   WYDATKI BIEŻĄCE 225.440,00 162.915,01 72,3 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

225.240,00 162.795,26 72,3 

   a) wynagrodzenia  

i składki od nich naliczane 

29.966,93 29.252,39 97,6 

     4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

22.981,93 22.728,13 98,9 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

1.641,44 1.641,44 100 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

3.740,29 3.687,99 98,6 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 603,27 594,83 98,6 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

1.000,00 600,00 60,0 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

195.273,07 133.542,87 68,4 



  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

18.012,63 14.353,44 79,7 

  4260 Zakup energii 75.000,00 53.451,96 71,3 

  4270 Zakup usług remontowych 4.000,00 0 - 

  4300 Zakup usług pozostałych 30.000,00 15.319,32 50,1 

  4430 Różne opłaty  i składki      30.000,00 16.010,49 53,4 

  4440 Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych   

820,44 820,44 100 

  4480 Podatek od nieruchomości  32.440,00 32.440,00 100 

  4530 Podatek od towarów  

i usług (VAT) 

5.000,00 1.147,22 22,9 

   2) świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 

200,00 119.75 59,9 

  3020 Wydatki osobowe 

niezaliczone                             

do wynagrodzeń 

200,00 119,75 59,9 

   WYDATKI MAJĄTKOWE  17.000,00 13.663,47 80,4 

   1) inwestycje i zakupy 

inwestycyjne  

17.000,00 13.663,47 80,4 

  6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

17.000,00 13.663,47 80.4 

 600   TRANSPORT 

 I  ŁĄCZNOŚĆ  

902.465,65 780.863,33 86,5 

 60016  Drogi publiczne gminne 451.365,65 389.903,96 86,4 

   WYDATKI BIEŻĄCE 451.365,65 389.903,96 86,4 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych ,w tym na: 

451.365,65 389.903,96 86,4 

   a) wynagrodzenia 

i składki od nich naliczane 

30.000,00 18.910,00 63 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

30.000,00 18.910,00 63 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

421.365,65 370.993,96 88 

  4210 Zakup materiałów 

 i wyposażenia 

   170.018,00 153.504,38 90,3 

  4270 Zakup usług remontowych 215.347,65 191.930,04 89,1 

  4300 Zakup usług pozostałych  31.000,00 24.726,04 79,8 

  4430 Różne opłaty i składki 5.000,00 833,50 16,7 

 60078  Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 
445.600,00 385.793,37 86,6 

   WYDATKI BIEŻĄCE 445.600,00 385.793,37 86,6 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

445.600,00 385.793,37 86,6 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań  

445.600,00 385.793,37 86,6 

  4270 Zakup usług remontowych 206.400,00 147.496,94 71,5 

  4271 Zakup usług remontowych 238.200,00 238.200,00 100 

  4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 96,43 9,7 

 60095  Pozostała działalność 5.500,00 5.166,00 93,9 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 5.500,00 5.166,00 93,9 

   1) Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

5.500,00 5.166,00 93,9 



  6060 Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

5.500,00 5.166,00 93,9 

 700   GOSPODARKA  

MIESZKANIOWA 

281.014,00 232.370,00 82,7 

   70005   Gospodarka gruntami                                           

i nieruchomościami 

281.014,00 232.370,00 82,7 

   WYDATKI BIEŻĄCE 261.414,00 213.160,00 81,6 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

261.314,00 213.084,14 81,6 

   a) wynagrodzenia  

i składki od nich naliczane  

16.359,73 10.561,30 64,6 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

5.193,28 4.001,94 77,1 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

367,36 367,36 80.3 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne  

799,09 732,07 91,6 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

10.000,00 5.459,93 54,6 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

244.954,27 202.522,84 82,7 

  4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia 

50.469,27 38.846,89 77,0 

  4260 Zakup energii 82.000,00 71.691,97 87,4 

  4270 Zakup usług remontowych 49.400,00 40.476,58 81,9 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 93,54 93,5 

  4300 Zakup usług pozostałych 30.000,00 23.744,11 79,2 

  4430 Różne opłaty i składki 8.014,52 5.824,27 72,7 

  4440 Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

273,48 273,48 100 

  4480 Podatek od nieruchomości  22.697,00 21.572,00 95,1 

  4530 Podatek od towarów 

 i usług (Vat)  

2.000,00 - - 

   2) świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 

100,00 75,86 75,9 

  3020 Wydatki osobowe nie 

zaliczone do wynagrodzeń 

100,00 75,86 75,9 

   WYDATKI  

MAJĄTKOWE 

19.600,00 19.210,00 98,0 

   1) Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

19.600,00 19.210,00 98,0 

  6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

9.000,00 8.610,00 95,7 

  6060 Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

10.600,00 10.600,00 100 

710   DZIAŁALNOŚĆ  

USŁUGOWA 

243.483,00 132.764,31 54,5 

 71004  Plany zagospodarowania 

przestrzennego 

71.382,00 5.539,92 7,8 

   WYDATKI BIEŻĄCE 71.382,00 5.539,92 7,8 

   1) wydatki jednostek 71.382,00 5.539,92 7,8 



budżetowych, w tym na: 

   a) wynagrodzenia  

i pochodne od wynagrodzeń 

4.000,00 0 - 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

4.000,00 0 - 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

67.382,00 5.539,92 8,2 

  4300 Zakup usług pozostałych 67.382,00 5.539,92 8,2 

 71014  Opracowania geodezyjne  

i kartograficzne 

9.000,00 5.500,00 61,1 

   WYDATKI BIEŻĄCE 9.000,00 5.500,00 61,1 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

9.000,00 5.500,00 61,1 

   a) wynagrodzenia  

i pochodne od wynagrodzeń 

9.000,00 5.500,00 61,1 

    4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

9.000,00 5.500,00 61,1 

 71035  Cmentarze 163.101,00 121.724,39 74,6 

   WYDATKI BIEŻĄCE 150.000,00 110.801,25 73,9 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

150.000,00 110.801,25 73,9 

   a) wynagrodzenia  

i pochodne od wynagrodzeń 

10.000,00 3.089,00 30,9 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

10.000,00 3.089,00 30,9 

   a) wydatki związane 

z realizacją ich statutowych 

zadań  

140.000,00 107.712,25 76,9 

  4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia 

49.200,00 43.684,25 88,8 

  4260 Zakup energii 13.000,00 4.866,70 37,4 

  4300 Zakup usług pozostałych 74.000,00 56.011,10 75,7 

  4430 Różne opłaty i składki 3.800,00 3.150,20 100 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 13.101,00 10.923,14 83,4 

   1) Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne  

13.101,00 10.923,14 83,4 

  6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych  

13.101,00 10.923,14 83,4 

720   INFORMATYKA 5.436,00 0 - 

 72095  Pozostała działalność 5.436,00 0 - 

   WYDATKI BIEŻĄCE 3.591,00 0  

   1)wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

3.591,00 0  

   a) wydatki związane                         

z realizacją ich statutowych 

zadań 

3.591,00 0  

  4430 Różne opłaty i składki 3.591,00 0 - 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 1.845,00 - - 

   1) inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

1.845,00 - - 

  6057 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

1.568,00 0 - 

  6059 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

277,00 0 - 



750   ADMINISTRACJA  

PUBLICZNA  

1.511.373,00 1.396.687,67 92,4 

 75011  Urzędy Wojewódzkie  42.224,00 42.224,00 100 

   WYDATKI BIEŻĄCE 42.224,00 42.224,00 100 

   1)wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

42.016,35 42.016,35 100 

   a)wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane  

39.828,49 39.828,49 100 

     4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

31.200,00      31.200,00   100 

     4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne  

       2.656,25 2.656,25 100 

     4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

5.142,76 5.142,76 100 

     4120 Składki na Fundusz Pracy 829,48 829,48 100 

   b) wydatki związane                         

z realizacją ich statutowych 

zadań 

2.187,86 2.187,86 100 

     4440 Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

2.187,86 2.187,86 100 

   2) świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 

207,65 207,65 100 

  3020 Wydatki osobowe 

niezaliczane  

do wynagrodzeń 

207,65 207,65 100 

 75022  Rady Gmin / miast i miast 

na prawach powiatu/ 

94.000,00 86.378,00 91,9 

   WYDATKI BIEŻĄCE 94.000,00 86.378,00 91,9 

   1)wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

1.000,00 - - 

   a) wydatki związane                  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

1.000,00 - - 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

500,00 - - 

  4410 Podróże służbowe krajowe           500,00                     - - 

   2) świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 

93.000,00 86.378,00 92,9 

  3030 Różne wydatki na rzecz 

osób fizycznych 

93.000,00 86.378,00 92,9 

 75023  Urzędy Gmin /miast   

i  miast na prawach 

powiatu   

1.315.000,00 1.216.071,99 92,5 

   WYDATKI BIEŻACE  1.315.000,00 1.216.071,99 92,5 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

1.307.000,00 1.210.404,88 92,6 

   a) wynagrodzenia  

i składki od nich naliczane  

1.029.291,54 998.057,27 97,0 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

798.870,90 780.902,15 97,8 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne  

73.917,07 73.917,07 100 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne  

126.836,13 119.627,73 94,3 



  4120 Składki na Fundusz Pracy  24.867,44 22.000,32 88,5 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

4.800,00 1.610,00 33,6 

   b) wydatki związane                     

z realizacją ich statutowych 

zadań 

277.708,46 212.347,61 76,5 

  4140 Wpłaty na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

19.000,00 14.152,00 74,5 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia   

77.451,63 71.465,85 92,3 

  4260 Zakup energii 43.000,00 23.696,25 55,1 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 5.000,00 2.003,84 40,1 

  4300 Zakup usług pozostałych  40.000,00 26.791,58 67,0 

  4350 Zakup usług dostępu do 

sieci Internet 

3.000,00 948,34 31,6 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu 

usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w ruchomej 

publicznej sieci 

telefonicznej 

4.000,00 3.313,99 82,9 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu 

usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej 

10.000,00 7.233,52 72,3 

  4410 Podróże służbowe krajowe 23.000,00 16.509,87 71,8 

  4430 Różne opłaty i składki         3.000,00 691,84 23,1 

  4440 Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych  

41.656,83 37.981,23 91,2 

  4530 Podatek od towarów 

 i usług(VAT) 

600,00 - - 

  4700 Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

8.000,00 7.559,30 94,5 

   2) świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 

8.000,00 5.667,11 70,8 

  3020 Wydatki osobowe nie 

zaliczone do wynagrodzeń 

8.000,00 5.667,11 70,8 

 75056  Spis powszechny i inne 23.649,00 23.630,74 99,9 

   WYDATKI BIEŻĄCE 23.649,00 23.630,74 99,9 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

5.459,00 5.440,74 99,7 

   a) wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane  

4.659,00 4.640,74 99,6 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne  

601,90 601,44 99.9 

  4120 Składki na Fundusz Pracy  97,65 79,85 81,8 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

3.959,45 3.959,45 100 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

800,00 800,00 100 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia   

481,22 481,22 100 



  4350 Zakup usług dostępu  

do sieci Internet 

169,74 169,74 100 

  4410 Podróże służbowe krajowe 149,04 149,04 100 

   2) świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 

18.190,00 18.190,00 100 

  3020 Wydatki osobowe  

niezaliczone  

do wynagrodzeń 

6.400,00 6.400,00 100 

  3040 Nagrody o charakterze 

szczególnym niezaliczone 

do wynagrodzeń 

11.790,00 11.790,00 100 

 75075  Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego 

3.000,00 1.202,00 40,1 

   WYDATKI BIEŻĄCE 3.000,00 1.202,00 40,1 

   1)wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

3.000,00 1.202,00 40,1 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

3.000,00 1.202,00 40,1 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

1.000,00 190,00 19,0 

  4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 1.012,00 50,6 

 75095  Pozostała działalność 33.500,00 27.180,94 81,1 

   WYDATKI BIEŻĄCE    33.500,00 27.180,94 81,1 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

23.500,00 17.180,94 73,1 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

23.500,00 17.180,94 73,1 

     4430 Różne opłaty i składki 23.500,00 17.180,94 73,1 

   2) świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 

10.000,00 10.000,00 100 

  3030 Różne wydatki na rzecz 

osób fizycznych 

10.000,00 10.000,00 100 

  751    URZĘDY 

NACZELNYCH 

ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI    

I OCHRONY PRAWA 

ORAZ SĄDOWNICTWA 

19.346.00 18.674.82 96.5 

   75101  Urzędy Naczelnych 

Organów Władzy  

Państwowej, Kontroli   

i Ochrony Prawa 

1.253,00 1.253,00 100 

   WYDATKI BIEŻĄCE 1.253,00 1.253,00 100 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

1.253,00 1.253,00 100 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

1.253,00 1.253,00 100 

  4300 Zakup usług pozostałych 1.253,00 1.253,00 100 

 75108  Wybory do Sejmu                      

i Senatu 

13.720,00 13.719,48 100 

   WYDATKI BIEŻĄCE 13.720,00 13.719,48 100 

   1) wydatki jednostek 6.176,90 6.176,38 100 



budżetowych, w tym na: 

   a) wynagrodzenia  

i składki od nich naliczane  

3.455,45 3.454,93 100 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne  

382,62 382,36 99,9 

  4120 Składki na Fundusz Pracy  55,83 55,57 99,5 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

3.017,00 3.017,00 100 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

2.721,45 2.721,45 100 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia   

2.559,21 2.559,21 100 

  4350 Zakup usług dostępu  

do sieci Internet 

60,88 60,88 100 

  4410 Podróże służbowe krajowe 101,36 101,36 100 

   2) świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 

7.543,10 7.543,10 100 

  3030 Różne wydatki na rzecz 

osób fizycznych 

7.543,10 7.543,10 100 

 75109  Wybory do Rad Gmin, 

Rad Powiatów i Sejmików 

wojew., wybory wójtów, 

burmistrzów  

i prezydentów miast oraz 

referenda gminne 

powiatowe i wojewódzkie  

4.373,00 3.702,34 84,7 

   WYDATKI BIEŻĄCE 4.373,00 3.702,34 84,7 

   1)Wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na : 

1.513,00 1.512,34 100 

   a) wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane 

564,27 563,61 99,9 

  4110 Składki na ubezpieczenie 

społeczne 

72,83 72,77 99,9 

  4120 Składki na fundusz pracy 11,77 11,74 99,8 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

479,67 479,10 99,9 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

948,73 948,73 100 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

887,85 887,85 100 

  4350 Zakup usług dostępu  

do sieci Internet 

60,88 60,88 100 

   2) świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 

2.860,00 2.190,00 76,6 

  3030 Różne wydatki na rzecz 

osób fizycznych 

2.860,00 2.190,00 76,6 

 754   BEZPIECZEŃSTWO 

PUBLICZNE  

I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

80.420,00 61.096,20 74 

   75412   Ochotnicze  Straże 

Pożarne 

80.120,00 61.096,20 76 

   WYDATKI BIEŻĄCE 75.600,00 56.596,00 74,9 

   1) wydatki jednostek 72.600,00 55.686,00 76,7 



budżetowych, w tym na: 

   a) wynagrodzenia  

i składki od nich naliczane  

3.106,19 2.440,67 78,6 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

343,02 0 - 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

357,59 357,59 100 

  4110 Składki na ubezpieczenia  

społeczne 

165,92 54,32 32,7 

  4120 Składka na Fundusz Pracy 139,66 8,76 6,3 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

2.100,00 2.020,00 96,2 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

69.493,81 53.245,33 76,6 

  4210 Zakup materiałów 

 i wyposażenia 

38.250,81 35.666,29 93,3 

  4260 Zakup energii  23.000,00 11.923,20 51,8 

  4300 Zakup usług pozostałych  4.000,00 1.877,39 46,9 

  4430 Różne opłaty i składki         3.000,00 2.535,45 84,5 

  4480 Podatek od nieruchomości 1.243,00 1.243,00 100 

   2) świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 

3.000,00 910,00 30,3 

  3020 Wydatki osobowe  

niezaliczone do 

wynagrodzeń 

200,00 0 - 

  3030 Różne wydatki na rzecz 

osób fizycznych 

2.800,00 910,00 32,5 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 4.520,00 4.500,20 99,6 

   1) inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

4.520,00 4.500,20 99,6 

  6060 Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

4.520,00 4.500,20 99,6 

 75421  Zarządzanie kryzysowe 300,00 - - 

   WYDATKI BIEŻĄCE 300,00 - - 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

300,00 - - 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

300,00 - - 

  4700 Szkolenia pracowników nie 

będących członkami 

korpusu służby cywilnej 

300,00 - - 

756   DOCHODY OD OSÓB 

PRAWNYCH, OD OSÓB 

FIZYCZNYCH  

I OD INNYCH 

JEDNOSTEK NIE 

POSIADAJĄCYCH 

OSOBOWOŚCI 

PRAWNEJ ORAZ 

PODATKI ZWIĄZANE              

Z ICH POBOREM 

43.500,00 29.844,53 68,6 

 75647  Pobór podatków, opłat  43.500,00 29.844,53 68,6 



i niepodatkowych 

należności budżetowych 

   WYDATKI BIEŻĄCE 43.500,00 29.844,53 68,6 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

43.500,00 29.844,53 68,6 

   a) wynagrodzenia  

i składki od nich naliczane  

28.000,00 21.381,00 76,4 

  4100 Wynagrodzenia agencyjno-

prowizyjne 

20.000,00 15.957,00 79,8 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

8.000,00 5.424,00 67,8 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

15.500,00 8.463,53 54,6 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia  

3.000,00 384,00 12,8 

  4300 Zakup usług pozostałych 8.000,00 6.172,11 77,2 

  4430 Różne opłaty i składki 3.000,00 1.042,42 34,6 

  4700 Szkolenia pracowników 

niebędących  członkami 

korpusu służby cywilnej 

1.500,00 865,00 57,7 

757   OBSŁUGA DŁUGU 

PUBLICZNEGO 

10.000,00 - - 

 75702  Obsługa papierów 

wartościowych, kredytów i 

pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 

10.000,00 - - 

   WYDATKI BIEŻĄCE 10.000,00 - - 

   1) obsługa długu jednostek 

samorządu terytorialnego 

10.000,00 - - 

  8110 Odsetki od samorządowych 

papierów wartościowych  

lub zaciągniętych przez 

jednostkę samorządu 

terytorialnego kredytów 

i pożyczek 

10.000,00 - - 

758   RÓŻNE ROZLICZENIA 40.015,00 - - 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 40.015,00 - - 

   WYDATKI BIEŻĄCE 40.015,00 - - 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

40.015,00 - - 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

40.015,00 - - 

  4810 Rezerwy 40.015,00 - - 

801   OŚWIATA  

I WYCHOWANIE                                    

4.566.383,00 4.478.015,47 98,1 

 80101  Szkoły podstawowe                                 3.074.461,00 3.025.196,98 98,4 

   WYDATKI  BIEŻACE 3.068.461,00 3.019.996,98 98,4 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

2.944.543,00 2.897.780,61 98,4 

   a) wynagrodzenia 

 i składki od nich naliczane, 

2.162.625,00 2.157.955,56 99,8 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

1.684.326,00 1.682.006,73 99,9 



  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

138.208,00 136.026,75 98,4 

  4110 Składki  na ubezpieczenia 

społeczne                          

286.439,00 286.385,32 100 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 42.962,00 42.678,76 99,3 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

10.690,00 10.858,00 101,6 

   b) wydatki związane                     

z realizacją ich statutowych 

zadań; 

781.918,00 739.825,05 94,6 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

89.520,00 82.719,73 92,4 

  4240 Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych 

 i książek 

1.390,00 290,05 20,9 

  4260 Zakup energii 273.710,00 271.093,22 99,1 

  4270 Zakup usług remontowych 262.914,00 241.147,33 91,7 

  4280 Zakup usług zdrowotnych        1.600,00                  1.144,00 71,5 

  4300 Zakup usług pozostałych                                       25.200,00     22.288,82 88,5 

  4350 Zakup usług dostępu do 

sieci Internet 

1.644,00 1.564,92 95,2 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu 

usług  telekomunikacyjnych 

świadczonych w ruchomej 

publicznej sieci 

telefonicznej 

2.850,00 2.737,57 96,1 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu 

usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej 

6.000,00 5.141,93 85,7 

  4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 159,48 31,9 

  4430 Różne opłaty i składki      11.500,00 6.448,00 56,1 

  4440 Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

   105.090,00 105.090,00 100 

   2) świadczenia na rzecz 

osób fizycznych; 

   123.918,00 

 

122.216,37 98,6 

  3020 Wydatki osobowe  

niezaliczone  

Do wynagrodzeń. 

   123.918,00 

                    

122.216,37 98,6 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 6.000,00 5.200,00 86,7 

   1) inwestycje i zakupy 

inwestycyjne                                           

6.000,00 5.200,00 86,7 

  6060 Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

6.000,00 5.200,00 86,7 

 80103  Oddziały przedszkolne  

w szkołach podstawowych 

212.724,00 213.305,52 100,3 

   WYDATKI  BIEŻĄCE 212.724,00 213.305,52 100,3 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

201.123,00 201.537,92 100,2 

   a) wynagrodzenia  

i składki od nich naliczone, 

193.500,00 194.394,96 100,5 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

151.147,00 151.754,44 100,4 



  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

12.134,00 12.133,67 100 

  4110 Składki  na ubezpieczenia 

społeczne                           

26.102,00 26.336,53 100,9 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 4.117,00 4.170,32 101,3 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań; 

7.623,00 7.142,96 93,7 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

1.770,00 1.650,96 93,3 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 270,00 109,00 40,4 

  4300 Zakup usług pozostałych           200,00 0,00 - 

  4440 Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

5.383,00 5.383,00 100 

   2) świadczenia na rzecz 

osób fizycznych; 

11.601,00 11.767,60 101,4 

  3020 Wydatki osobowe  

niezaliczone 

do wynagrodzeń 

11.601,00 11.767,60 101,4 

 80104  Przedszkola 132.703,00 120.346,48 90,7 

   WYDATKI  BIEŻACE 132.703,00 120.346,48 90,7 

   1) dotacje na zadania 

bieżące; 

132.703,00   120.346,48 90,7 

  2310 Dotacje celowe przekazane 

gminie  

na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego 

4.400,00 4.399,68 100 

  2540 Dotacja podmiotowa  

z budżetu dla niepublicznej 

jednostki systemu oświaty 

128.303,00 115.946,80 90,4 

 80110  Gimnazja 861.140,00 849.762,20 98,7 

   WYDATKI  BIEŻACE 861.140,00 849.762,20 98,7 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

819.478,00 808.957,04 98,7 

   a) wynagrodzenia 

i składki od nich naliczone, 

760.381,00 751.306,86 98,8 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

596.561,00 588.623,70 98,7 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

46.882,00 46.854,04 99,9 

  4110 Składki  na ubezpieczenia 

społeczne                         

100.716,00 99.756,22 99,1 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 16.222,00 16.072,90 99,1 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań; 

59.097,00 57.650,18 97,6 

  4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia 

6.050,00 5.114,17 84,5 

  4240 Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych 

 i książek 

15.000,00 14.887,14 99,3 

  4280 Zakup usług zdrowotnych           500,00                  333,00 66,6 



  4300 Zakup usług pozostałych                                             600,00 600,00 100 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu 

usług  telekomunikacyjnych 

świadczonych w ruchomej 

publicznej sieci 

telefonicznej 

          200,00 - - 

  4410 Podróże służbowe krajowe 160,00 156,87 98,1 

  4430 Różne opłaty i składki 1.850,00 1.822,00 98,5 

  4440 Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

34.737,00 34.737,00 100 

   2) świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 

41.662,00 40.805,16 98,0 

  3020 Wydatki osobowe nie 

zaliczone do wynagrodzeń 

41.662,00 40.805,16 98,0 

 80113  Dowożenie uczniów do 

szkół 

52.397,00 51.428,74 98,2 

   WYDATKI  BIEŻACE 52.397,00 51.428,74 98,2 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

46.000,00 45.031,74 97,9 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań; 

46.000,00 45.031,74 97,9 

  4300 Zakup usług pozostałych 46.000,00 45.031,74 97,9 

   2) dotacje na zadania 

bieżące; 

6.397,00 6.397,00 100 

  2820 Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 

6.397,00 6.397,00 100 

 80114  Zespoły obsługi 

ekonomiczno-

administracyjnej szkół 

194.136,00 182.123,67 93,8 

   WYDATKI  BIEŻACE 194.136,00 182.123,67 93,8 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

193.336,00 181.342,80 93,8 

   a) wynagrodzenia  

i składki od nich naliczane, 

172.891,00 161.181.05 93,2 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

139.025,00 127.423,52 91,7 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

9.876,00 9.575,76 97,0 

  4110 Składki  na ubezpieczenia 

społeczne                          

20.695,00 20.978,10 101,4 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 3.295,00 3.203,67 97,2 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań; 

20.445,00       20.161,75 98,6 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

9.600,00 9.594,39 100 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 360,00 360,00 100 

  4300 Zakup usług pozostałych 3.300,00 3.241,05 98,2 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu 

usług  telekomunikacyjnych 

świadczonych w ruchomej 

400,00 389,52 97,4 



publicznej sieci 

telefonicznej 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu 

usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej 

1.250,00 1.213,97 97,1 

  4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 552,82 79,0 

  4440 Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

3.835,00 3.835,00 100 

  4700 Szkolenia pracowników nie 

będących członkami 

korpusu służby cywilnej 

1.000,00 975,00 97,5 

   2) świadczenia na rzecz 

osób fizycznych; 

800,00 780,87 97,6 

  3020 Nagrody i wydatki osobowe 

nie zaliczone 

 do wynagrodzeń 

800,00 780,87 97,6 

 80146  Dokształcanie  

i doskonalenie nauczycieli 

22.672,00 19.701,88 86,9 

   WYDATKI  BIEŻACE 22.672,00 19.701,88 86,9 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

18.672,00 16.301,88 87,3 

   a) wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane 

600,00 675,00 112,5 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

600,00 675,00 112,5 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań; 

18.072,00 15.626,88 86,5 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

5.202,00 4.925,26 94,7 

  4300 Zakup usług pozostałych 800,00 62,86 7,9 

  4410 Podróże służbowe krajowe        6.000,00 5.090,76 84,9 

  4700 Szkolenia pracowników nie 

będących członkami 

korpusu służby cywilnej 

6.070,00 5.548,00 91,4 

   2) świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 

4.000,00 3.400,00 85,0 

  3250 Stypendia różne 4.000,00 3.400,00 85,0 

 80195  Pozostała działalność 16.150,00 16.150,00 100 

   WYDATKI  BIEŻACE 16.150,00 16.150,00 100 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

16.150,00 16.150,00 100 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań; 

16.150,00 16.150,00 100 

  4440 Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

16.150,00 16.150,00 100 

851   OCHRONA ZDROWIA 37.000,00 36.127,49 97,6 

 85153  Zwalczanie narkomanii 1.100,00 1.100,00 100 

   WYDATKI BIEŻĄCE 1.100,00 1.100,00 100 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

1.100,00 1.100,00 100 



   a)wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

1.100,00 1.100,00 100 

  4210 Zakup materiałów 

 i wyposażenia 

1.100,00 1.100,00 100 

 85154  Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

35.900,00 35.027.49 97,6 

   WYDATKI BIEŻĄCE 35.900,00 35.027,49 97,6 

   1)wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

35.900,00 35.027.49 97,6 

   a) wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane  

1.382,80 1.020,00 73,8 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

1.382,80 1.020,00 73,8 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

34.517,20 34.007.49 98.5 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

21.036,00 20.862,39 99,2 

  4260 Zakup energii 100,00 0,00 - 

  4300 Zakup usług pozostałych            12.831,20 12.726,58 99,2 

  4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 - - 

  4430 Różne opłaty i składki 500,00 418,52 83,7 

852   POMOC SPOŁECZNA 2.128.830.00 2.092.035,14 98,3 

 85212  Świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe                       

z ubezpieczenia 

społecznego 

1.633.300.00 1.628.535,25 99,7 

   WYDATKI BIEŻĄCE 1.633.300.00 1.628.535,25 99,7 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

66.085,72 65.853,16 99,6 

   a) wynagrodzenia  

i składki od nich naliczane  

50.065,22 50.010,89 99,9 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

29.763,99 29.728,55 99,9 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

1.530,54 1.530,54 100 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

18.002,32 17.985,93 99,9 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 768,37 765,87 99,7 

   b) wydatki związane                       

z realizacją ich statutowych 

zadań 

16.020,50 15.842,27 98,9 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

3.200,34 3.187,72 99,6 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 116,00 116,00 100 

  4300 Zakup usług pozostałych 3.475,85 3.475,85 100 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu 

usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej 

1.368,08 1.368,08 100 

  4410 Podróże służbowe krajowe 86,30 86,30 100 



  4440 Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych   

1.093,93 1.093,93 100 

  4560 Odsetki od dotacji oraz 

płatności wykorzystanych 

niezgodnie  

z przeznaczeniem lub 

wykorzystaniem  

z naruszeniem procedur 

6.200,00 6.099,34 98,4 

  4580 Pozostałe odsetki 100,00 35,05 35 

  4700 Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

380,00 380,00 100 

   2) dotacja na zadania 

bieżące 

12.000,00 9.693,72 80,8 

  2910 Zwrot dotacji   

oraz płatności, 

 w tym wykorzystanych 

niezgodnie      

z przeznaczeniem  

lub wykorzystanych  

z naruszeniem procedur,  

o których mowa w art.184 

ustawy, pobranych 

nienależnie lub  

w nadmiernej wysokości 

12.000,00 9.693,72 80,8 

   3) świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 

1.555.214,28 1.552.988,37 99,9 

  3020 Wydatki  osobowe nie 

zaliczone do wynagrodzeń 

259,66 259,66 100 

  3110 Świadczenia społeczne 1.554.954,62 1.552.728,71 99,9 

 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  

3.999,97 3.907,53 97,7 

   WYDATKI BIEŻĄCE 3.999,97 3.907,53 97,7 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

3.999,97 3.907,53 97,7 

   b)wydatki związane                       

z realizacją ich statutowych 

zadań  

3.999,97 3.907,53 97,7 

  4130 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne 

3.999,97 3.907,53 97,7 

 85214  Zasiłki i pomoc  

w naturze  oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne                 

i rentowe 

84.710,00 84.709,94 100 

   WYDATKI BIEŻĄCE 84.710,00 84.709,94 100 

   1) świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 

84.710,00 84.709,94 100 



  3110 Świadczenia społeczne  84.710,00 84.709,94    100 

 85216  Zasiłki stałe 27.609,79 27.608,95 100 

   WYDATKI BIEŻĄCE 27.609,79 27.608,95 100 

   1) świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 

27.609,79 27.608,95 100 

  3110 Świadczenia społeczne 27.609,79 27.608,95 100 

 85219  Ośrodki Pomocy 

Społecznej  

280.678,24         264.811,28 94,3 

   WYDATKI BIEŻĄCE 280.678,24         264.811,28   94,3 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

268.986,11 253.287,86 94,2 

   a) wynagrodzenia  

i składki od nich naliczane  

188.239,07 178.700,90 94,9 

     4010 Wynagrodzenia osobowe  

pracowników  

127.109,22 118.991,58 93,6 

  4017 Wynagrodzenia osobowe  

pracowników  

22.512,81 22.512,78 100 

  4019 Wynagrodzenia osobowe  

pracowników  

1.191,85 1.191,84 100 

     4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

8.313,50 8.313,50 100 

     4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne  

21.442,51 20.223,79 94,3 

  4117 Składki na ubezpieczenia 

społeczne  

3.586,35 3.586,35 100 

  4119 Składki na ubezpieczenia 

społeczne  

189,87 189,88 100 

     4120 Składki na Fundusz Pracy  3.312,04 3.110,44 93,9 

  4127 Składki na Fundusz Pracy  551,71 551,54 100 

  4129 Składki na Fundusz Pracy  29,21 29,20 100 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

80.747,04 74.586,96 92,4 

     4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

9.985,33 8.322,00 83,3 

  4217 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

5.306,28 5.233,75 98,6 

  4219 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

280,92 277,08 98,6 

  4260 Zakup energii 1.000,00 - - 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 496,33 496,33 100 

  4300 Zakup usług pozostałych 2.180,00 1.148,47 52,7 

  4307 Zakup usług pozostałych 51.342,85 50.685,55 98,7 

  4309 Zakup usług pozostałych 2.718,15 2.683,35 98,7 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu 

usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej 

1.000,00 349,09 34,9 

     4410 Podróże służbowe krajowe 1.254,91 994,07 79,2 

     4440 Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

3.555,27 3.555,27 100 

  4480 Podatek od nieruchomości 127,00 127,00 100 

  4700 Szkolenia pracowników 1.500,00 715,00 47,7 



niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

   2) świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 

11.692,13 11.523,42 98,6 

  3020 Wydatki osobowe nie 

zaliczone do wynagrodzeń 

1.402,13 1.233,42 88 

  3119 Świadczenia społeczne 10.290,00 10.290,00 100 

    85228  Usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi  

opiekuńcze 

16.234,00                 14.293,55 88 

    WYDATKI BIEŻĄCE 16.234,00                 14.293,55 88 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

16.234,00                 14.293,55 88 

   a) wynagrodzenia 

i składki od nich naliczane  

14.658,38 13.594,41 92,7 

  4010 Wynagrodzenia osobowe  

pracowników 

10.810,00 10.807,55 100 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

960,89 960,89 100 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

2.373,95 1.825,97 76,9 

  4120 Składki na Fundusz Pracy  513,54  0 - 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

1.575,62 699,14 44,4 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

875,66 0 - 

  4440 Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych  

699,96 699,14 99,9 

 85295  Pozostała działalność 82.298,00 68.168,64 82,8 

   WYDATKI BIEŻĄCE 82.298,00 68.168,64 82,8 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

32.000,00 17.954,28 56 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

32.000,00 17.954,28 56,1 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

28.000,00 14.924,28 53,3 

  4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 883,00 88,3 

  4430 Różne opłaty i składki 3.000,00 2.147,00 71,6 

   2) świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 

50.298,00 50.214,36 99,8 

  3110 Świadczenia społeczne 50.298,00 50.214,36 99.8 

854   EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA 

285.833,00 251.687,26 88,1 

 85415  Pomoc materialna dla 

uczniów 

98.011,00 66.728,70 68,1 

   WYDATKI BIEŻĄCE 98.011,00 66.728,70 68,1 

   1) świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 

98.011,00 66.728,70 68,1 

  3240 Stypendia dla uczniów 83.146,00 52.860,47 63,6 

  3260 Inne formy pomocy dla 

uczniów 

14.865,00 13.868,23 93,3 

 85495  Pozostała działalność 187.822,00 184.958,56 98,5 



   WYDATKI BIEŻĄCE 187.822,00 184.958,56 98,5 

   1) Wydatki 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  

187.822,00 184.958,56 98,5 

   a) wynagrodzenia 

i składki od nich naliczane  

101.200,00 101.096,56 99,9 

  4017 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

1.722,95 1.723,25 100 

  4019 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

304,05 304,11 100 

  4117 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

6.664,49 6.661,88 100 

  4119 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

1.176,09 1.175,62 100 

  4127 Składki na fundusz pracy 1.073,06 1.072,45 99,9 

  4129 Składki na fundusz pracy 189,36 189,25 99,9 

  4177 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

76.559,50 76.474,50 99,9 

  4179 Wynagrodzenia 

bezosobowe 

13.510,50 13.495,50 99,9 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

86.622,00 83.862,00 96,8 

  4217 Zakup materiałów 

i wyposażenia  

399,50 391,00 97,9 

  4219 Zakup materiałów  

i wyposażenia  

70,50 69,00 97,9 

  4247 Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 

70.084,20 68.127,50 97,2 

  4249 Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 

12.367,80 12.022,50 97,2 

  4307 Zakup usług pozostałych 3.145,00 2.764,20 87,9 

  4309 Zakup usług pozostałych 555,00 487,80 87,9 

900      GOSPODARKA 

KOMUNALNA                             

I OCHRONA  

ŚRODOWISKA 

673.749,00 571.468,35 84,8 

 90001   Gospodarka ściekowa  

i ochrona wód 

   472.949,00    413.313,86 87,4 

   WYDATKI BIEŻĄCE     472.949,00 413.313,86 87,4 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

468.949,00 411.720,45 87,4 

   a) wynagrodzenia  

i składki od nich naliczane  

91.900,24 85.957,51 93,5 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników                  

68.945,31 68.184,52 98,9 

  4040  Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne  

4.924,33 4.924,33 100 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

11.220,79 11.064,11 98,6 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.809,81 1.784,55 98,6 

  4170 Wynagrodzenia 5.000,00 0 - 



bezosobowe 

   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

377.048,76 325.762,94 86,4 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

26.238,41 20.562,99 78,4 

  4260 Zakup energii    125.000,00 107.600,41 86,1 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 280,62 93,5 

  4300 Zakup usług pozostałych      28.000,00 25.079,30 89,6 

  4350 Zakup usług dostępu do 

sieci Internet 

700,00 468,21 66,9 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu 

usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w ruchomej 

publicznej sieci 

telefonicznej 

3.400,00 2.774,44 81,6 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu 

usług telekomunikacyjnych 

świadczonych  

w stacjonarnej publicznej 

sieci telefonicznej 

1.000,00 539,00 53,9 

  4410 Podróże służbowe krajowe 

Wypłata ryczałtu za 

używanie prywatnych 

samochodów do celów 

służbowych 

7.000,00 5.152,03 73,6 

  4430 Różne opłaty i składki     30.000,00      12.847,90 42,8 

  4440 Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych   

2.461,35 2.461,35 100 

  4480 Podatek od nieruchomości 140.949,00 140.949,00 100 

  4530 Podatek od towarów 

 i usług 

12.000,00 7.047,69 58,7 

   2) świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 

4.000,00 1.593,41 39,8 

  3020 Wydatki osobowe 

niezaliczone do 

wynagrodzeń 

4.000,00 1.593,41 39,8 

 90002  Gospodarka odpadami  4.000,00 2.332,07 58,3 

   WYDATKI BIEŻĄCE  4.000,00 2.332,07 58,3 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

4.000,00 2.332,07 58,3 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań  

4.000,00 2.332,07 58,3 

    4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 2.332,07 58,3 

 90015  Oświetlenie ulic, placów  

i dróg   

180.000,00 154.566,54 85,9 

   WYDATKI BIEŻĄCE  180.000,00 154.566,54 85,9 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

180.000,00 154.566,54 85,9 

   a) wydatki związane 

z realizacją ich statutowych 

zadań  

180.000,00 154.566,54 85,9 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

2.000,00 1.650,00 82,5 



     4260 Zakup energii 101.000,00 77.027,45 76,3 

     4270 Zakup usług remontowych  76.000,00 75.319,09 99,1 

  4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 570,00 57 

 90020  Wpływy i wydatki 

związane                             

z gromadzeniem środków 

z opłat produktowych 

800,00 

 

- - 

   WYDATKI BIEŻĄCE 800,00 - - 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

800,00 - - 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań  

800,00 - - 

  4210 Zakup materiałów 

 i wyposażenia 

800,00 - - 

 90095  Pozostała działalność 16.000,00 1.255.88 7,8 

   WYDATKI BIEŻĄCE  16.000,00 1.255.88 7,8 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

16.000,00 1.255,88 7,8 

   a) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań  

16.000,00 1.255,88 2,9 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia  

3.000,00 469,20 15,6 

  4300 Zakup usług pozostałych 13.000,00 786,68 6,1 

921   KULTURA I OCHRONA  

DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 

     39.000,00      38.285,38 98,2 

    92116  Biblioteki      38.000,00 38.000,00 100 

   WYDATKI BIEŻĄCE      38.000,00 38.000,00 100 

   1) dotacje na zadania 

bieżące 

38.000,00 38.000,00 100 

  2480 Dotacja podmiotowa  

z budżetu  

dla samorządowej instytucji 

kultury 

38.000,00 38.000,00 100 

 92195  Pozostała działalność 1.000,00 285,38 28,5 

   WYDATKI BIEŻĄCE 1.000,00 285,38 28,5 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

1.000,00 285,38 28,5 

   a) wydatki związane                       

z realizacją ich statutowych 

zadań  

1.000,00 285,38 28,5 

  4210 Zakup materiałów 

 i wyposażenia 

1.000,00 285,38 28,5 

926   KULTURA FIZYCZNA  

I SPORT 

677.292,35 535.535,34 79,1 

 92601  Obiekty sportowe 587.792,35 446.035,34 75,9 

   WYDATKI BIEŻĄCE 13.000,00 9.920,13 76,3 

   1) wydatki jednostek 

budżetowych, w tym na: 

13.000,00 9.920,13 76,3 

   a) wynagrodzenia  

i składki od nich naliczane  

200,00 0,00 - 

  4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe  

200,00 0,00 - 



   b) wydatki związane  

z realizacją ich statutowych 

zadań 

12.800,00 9.920,13 77,5 

  4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 

3.000,00 2.258,02 75,3 

  4260 Zakup energii 6.180,00 4.759,47 77 

  4300 Zakup usług pozostałych 3.500,00 2.798,68 80 

  4430 Różne opłaty i składki 120,00 103,96 86,6 

   WYDATKI MAJĄTKOWE 574.792,35 436.115,21 75,9 

   1) inwestycje i zakupy 

inwestycyjne  

574.792,35 436.115,21 75,9 

  6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

39.000,00 37.054,00 95 

  6057 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

329.380,00 238.250,00 72,3 

  6059 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

206.412,35 160.811,21 77,9 

 92605  Zadania w zakresie 

kultury fizycznej i sportu 

     89.500,00 89.500,00 100 

   WYDATKI BIEŻĄCE 89.500,00 89.500,00 100 

   1) dotacje na zadania 

bieżące 

89.500,00 89.500,00 100 

  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  

89.500,00 89.500,00 100 

  X      X    X Ogółem wydatki 12.928.285,00 11.672.316,87 90,3 

 

 

1.Ogółem plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian na rok 2011  

wynosi  12.308.285,00 
 

Planowane dochody budżetowe wykonano w kwocie  12.202.310,06 tj. 99,2% planowanych 

dochodów rocznych  

w tym; 

 

Dział  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 1.011.016,00 wykonanie 531.015,05  

tj. 52,5%  

z tego: 

dochody bieżące; 

-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 103.438,00 wykonanie     

103.437,05  

-dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t.z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych 

do gruntów rolnych plan 21.100,00 wykonanie 21.100,00 

dochody majątkowe; 

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

nieruchomości / sprzedaż działek rolnych; działka nr 91/12 w Rokietnicy kwota 722,00, 

działka nr 2934/8 w Rokietnicy kwota 3.065,00, działka nr 950 w Tuligłowach kwota 734,00, 



działka nr 1200/8 w Rokietnicy kwota 1.496,00, działka nr 1207/4 w Rokietnicy kwota 

12.500,00 / plan 18.517,00 wykonanie 18.517,00 

-dotacje  celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności               

w ramach budżetu środków europejskich  plan  867.961,00 wykonanie 387.961,00  

/środki z PROW jako refundacja  poniesionych wydatków w 2010 r. na realizację zadania pn. 

„Zagospodarowanie Terenu w Centrum Wsi Tuligłowy kwota 387.961,00, natomiast środki            

w związku z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie Centrum Wsi Czelatyce i Rokietnica 

Wola w kwocie 480.000,00 zostaną przekazane jako refundacja w 2012r./. 

 

Dział 020 LEŚNICTWO plan 0  wykonanie 369,40. 

Z tego ; 

dochody bieżące ; 

- wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 0 wykonanie 369,40 

/sprzedaż drewna z lasów gminnych/. 

    

Dział  400  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 

GAZ I WODĘ   plan 110.510,00 wykonanie 137.889,81 tj.124% 

z tego: 

dochody bieżące ; 

-wpływy ze sprzedaży wody plan 110.000,00  wykonanie  132.427,58  

Stan zaległości  na 31.12.2011 rok wynosi 15.340,74, nadpłat kwota 19,94 

- wpływy z różnych  opłat plan 10,00  wykonanie 26,40 /zwrot kosztów postępowania 

administracyjnego/ 

-pozostałe odsetki plan 500,00 wykonanie 1.795,03  

- wpływy z różnych dochodów plan 0 wykonanie 3.640,80 

/ odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej/. 

 

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan 385.600,00  wykonanie 385.600,00 tj. 100%. 

z tego; 

dochody bieżące ; 

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

tj. środki z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych na remont dróg związany                       

z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych/ plan 147.400,00 wykonanie 147.400,00 tj. 100%. 

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- środki z Funduszu Solidarności 

Unii Europejskiej plan 238.200,00 wykonanie 238.200,00. 

 

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 132.397,00 wykonanie 239.637,15              

tj. 181% 

z tego: 

dochody bieżące; 

-wpływy z najmu i dzierżawy  majątku Gminy  plan 55.000,00 wykonanie 85.906,97  

wpływy z wynajmu; budynków tj. Ośrodek Zdrowia, Lecznica Zwierząt, Gabinet 

Stomatologiczny, lokalu dla Telekomunikacji i Poczty Polskiej, Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Budynku Urzędu Gminy, budynku dla GS Chłopice, Gołębiowski Paweł, Wota 

Kazimierz, Pięknik Bożena, Firma Handlowa „Alfa,” „In Media,”FPHU INCO-PLUS, oraz 

„Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi” – opłaty za używanie 

budynku spędu, dzierżawa działek –Horbowy Władysław, Chudzik Teresa. 

-wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich  plan 500,00 wykonanie  482,05   

-wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 17.000,00 wykonanie 18.041,24 

/ sprzedaż drewna pozyskanego z działek gminnych/ 

-pozostałe odsetki  plan 0 wykonanie 239,51 

- koszty upomnień plan 0 wykonanie 17,60  

 

dochody majątkowe ; 

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

nieruchomości plan 59.897,00 wykonanie 134.949,78  



 / sprzedaż gospodarstwa rolnego w miejscowości Czelatyce kwota  46.795,78 i działki 

budowlanej nr 1112/1 w Rokietnicy kwota 13.101,00, sprzedaż domu ludowego w 

miejscowości Tuligłowy z działką nr 497/5 kwota 75.053,00/ 

 

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  plan 71.382,00 wykonanie 5.539,92 tj. 7,8% 

dochody bieżące ; 

-wpływy z różnych dochodów plan 71.382,00 wykonanie 5.539,92  

/ środki z PGNiG S.A. z przeznaczeniem na wykonanie Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego terenów obejmujących „Zagospodarowanie odwiertów 

gazowych Maćkowice 2 i 3K” w miejscowości Rokietnica/. 

 

Dział 720 INFORMATYKA plan 1.568,00 wykonanie 0 

dochody majątkowe ; 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności                

w ramach budżetu środków europejskich plan 1.568,00 wykonanie 0 

/ środki na realizację PSeAP plan 1.568,00 wykonanie 0, zadanie realizowane drodze umowy 

z Samorządem Województwa/ 

 

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  plan 78.273,00 wykonanie 117.390,17  

 tj. 150 % 

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 plan 42.224,00                               

wykonanie 42.224,00  

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami plan 0 wykonanie 1,55 

/opłaty za udostępnienie danych osobowych/ 

- spis powszechny plan 23.649,00 wykonanie 23.630,74 tj. 100% 

- wpływy z różnych opłat plan 400,00 wykonanie 2.035,40 /zwrot kosztów postępowania 

administracyjnego / 

- wpływy z różnych dochodów  plan 12.000,00 wykonanie 29.453,14 

Zaległość na 31.12.2011r. kwota 1.479,75 tj. za energię elektryczną i za koszty naprawy 

mienia gminnego.    

/wpływy za wynajem budynków użyteczności  publicznej na przyjęcia weselne oraz zwrot za 

media/ 

-pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 45,34 

dochody majątkowe ; 

sprzedaż koparko – ładowarki plan 0 wykonanie 20.000,00 

 

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI  I OCHRONY PRAWA  ORAZ SĄDOWNICTWA  plan  19.346,00  

wykonanie 18.674,82 tj. 96,5%  

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 1.253,00 wykonanie 1.253,00   

- wybory do Sejmu i Senatu plan 13.720,00 wykonanie 13.719,48  

- wybory uzupełniające do Rady Gminy plan 4.373,00 wykonanie 3.702,34. 

 

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE plan 0 wykonanie 2.600,00 

dochody majątkowe; 

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 0 wykonanie 2.600,00 



/sprzedaż samochodu pożarniczego UAZ 452 kwota 1.000,00 i samochodu STAR 29 kwota 

1.600,00/. 

 

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK  NIE POS.OS.PRAWNEJ  ORAZ WYDATKI  ZWIĄZANE             

Z ICH POBOREM    plan 2.476.392,00 wykonanie 2.669.708,07 tj. 108%  

 z tego: 

dochody bieżące; 

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

plan 1.600,00 wykonanie 1.443,00   

 

-podatek od nieruchomości  plan  865.430,00 wykonanie 931.120,72  

Stan zaległości  na dzień  31.12.11r. wynosi od osób prawnych  30.528,85 od osób fizycznych 

46.317,50.  

Podatek od nieruchomości uiszcza 19 jednostek (osób prawnych). Zalegają; Kółko Rolnicze 

w Rokietnicy kwota 30.528,85. 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. 

Do zalegających podatników wysłane zostaną upomnienia i wystawione tytuły egzekucyjne. 

Nadpłata  wynosi ; kwota   21,00 od osób prawnych i kwota 194,80 od osób fizycznych.  

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą od osób prawnych      

377.498,66 zaś od osób fizycznych 178.433,99. 

 

- podatek rolny   plan   316.000,00 wykonanie 348.740,59   

Zapłata przez potrącenia zgodnie z art. 66 Ordynacji podatkowej należność główna kwota 

251,10 i odsetki kwota 80,00. 

Stan zaległości  na dzień 31.12.11r. od osób prawnych wynosi 11,00 od osób fizycznych 

wynosi  39.525,46 zaś nadpłata od osób fizycznych kwota 1.567,89. 

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

2.109,00  zaś od osób fizycznych wynoszą 127.697,09. 

 

-podatek leśny  plan 20.500,00 wykonanie 26.071,31  

Podatek leśny od osób prawnych uiszcza 5 jednostek. 

Stan zaległości na dzień 31.12.11r. od osób fizycznych kwota 462,20. 

Nadpłata  w podatku leśnym  wynosi 84,00 od osób fizycznych zostanie zaliczona na poczet 

przyszłych należności. 

  

-podatek od środków transportowych   plan 10.000,00 wykonanie 28.950,20.  

Stan zaległości  na dzień 31.12.11r. wynosi 2.223,80 nadpłata 146,99. Nadpłata zostanie 

zaliczona na poczet przyszłych należności. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 32.800,66. 

Do zalegających wysłano upomnienia.  

 

-podatek od spadków i darowizn plan 500,00 wykonanie 6.330,00. 

 

-podatek od czynności cywilno prawnych   plan 11.000,00 wykonanie 22.625,00. 

Podatek ten jest przekazywany przez Urząd Skarbowy w Jarosławiu. 

 

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  plan 1.500,00  wykonanie 

3.282,78. 

-wpływy z opłaty skarbowej  plan  5.100,00 wykonanie 7.706,00 

Wydano 91 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Gminy Rokietnica. 

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej  plan 510.000,00 wykonanie 458.181,12 

- wpływy z opłat  za wydawanie zezwoleń  na sprzedaż alkoholu plan  37.000,00 wykonanie 

41.842,04   



-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  plan 687.762,00 wykonanie 699.489,00 

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan 10.000,00 wykonanie  93.926,31.  

 

W roku 2011 wydano ; około 2450 decyzji wymiarowych, 285 decyzji zmieniających wymiar, 

34 decyzji przyznających ulgę z tytułu nabycia gruntów oraz 725 zaświadczeń głównie do 

celów szkolnych oraz do przyznania świadczeń rodzinnych. 

 

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA  plan 5.712.739,00  wykonanie 5.764.575,01 tj.101 % 

z tego: 

dochody bieżące; 

-część oświatowa  subwencji ogólnej  plan 3.934.580,00 wykonanie 3.934.580,00  

-część wyrównawcza subwencji ogólnej  plan 1.694.016,00 wykonanie 1.694.016,00   

-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 77.643,00 wykonanie 77.643,00  

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

plan 6.500,00 wykonanie 58.336,01  

 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  plan  11.660,00 wykonanie 14.237,20 tj.122 %  

z tego:  

dochody bieżące; 

-wpływy z czynszów najmu  domów nauczyciela plan 3.800,00 wykonanie 4.411,20  

-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

między j.s.t. tj dotacja otrzymana z gminy Gminy Chłopice, Żurawicy, Dubiecka                      

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za dzieci korzystających z Niepublicznego 

Przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP NP. w Tapinie plan 7.860,00 

wykonanie 9.826,00. 

 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA   plan  1.917.169,00 wykonanie 1.916.552,56  tj.100 % 

z tego; 

dochody bieżące; 

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

administracji rządowej  zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 

rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 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 1.626.115,00  wykonanie 1.623.729,86 

-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 

plan 178.944,00 wykonanie 178.942,94 

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na 

realizację zadania pn. „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” plan 87.710,00 wykonanie 

86.941,32 

-pozostałe odsetki – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z roku 

bieżącego i lat ubiegłych plan 3.300,00 wykonanie 6.135,54. 

-wpływy z różnych dochodów plan 15.000,00 wykonanie 9.693,72 /zwrot nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku z lat ubiegłych/ 

- 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 100,00 wykonanie 6.239,18 

-wpływy  za usługi opiekuńcze  plan 6.000,00 wykonanie 4.870,00. 

 

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 274.333,00  

wykonanie 240.665,16 tj. 87,7% 

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 86.511,00 wykonanie 55.706,60. 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności                 

w ramach budżetu środków europejskich plan 187.822,00 wykonanie 184.958,56 

/ realizacja zadań; pn. „Równać w górę,” pn. „Indywidualizacja nauczania klas I - III”/. 

 

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                             

plan 105.900,00 wykonanie 157.855,74  tj. 149%  

z tego: 

dochody bieżące; 

- wpływy za odprowadzanie ścieków   plan 102.000,00 wykonanie 149.740,87  

Stan zaległości na dzień 31.12.2011r. wynosi 13.058,87, nadpłata kwota 0 

-pozostałe odsetki plan 100,00 wykonanie 1.654,86  

-wpływy z różnych opłat plan 3.000,00 wykonanie 5.136,51  

/opłaty za korzystanie ze środowiska- przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego, koszty upomnień/ 

-wpływy z opłaty produktowej  plan 800,00 wykonanie 1.323,50  

Wpłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

2.Ogółem plan wydatków  budżetowych po uwzględnieniu zmian  na rok 2011  

wynosi  12.928.285,00    

 

Planowane wydatki budżetowe wykonano w kwocie 11.672.316,87 tj. 90,3%  planowanych 

wydatków  rocznych. 

w tym: 

 

Dział  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 1.130.705,00 wykonanie 832.207,46  

tj. 73,6% 

z tego : 

Melioracje wodne  plan 10.000,00 wykonanie 9.865,00  tj. 98,7% 

-wydatki bieżące  plan 10.000,00 wykonanie 9.865,00 tj.98,7% 

/konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie będącym własnością Gminy, zmeliorowanie 

gruntów/. 

 

Izby Rolnicze  plan 7.110,00 wykonanie 6.992,47 tj. 98,3% 

- wydatki bieżące plan 7.110,00  wykonanie  6.992,47 tj. 98,3%   

 /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 964.757,00 wykonanie 667.934,29 tj. 98,3% 

- wydatki majątkowe plan 964.757,00 wykonanie 667.934,29 tj. 98,3%. 

- budowa chodnika w miejscowości Tapin  plan 50.000,00 wykonanie 0 

/realizacja nastąpi w 2012r./ 

-„Zagospodarowanie Centrum Wsi Czelatyce i Rokietnica Wola plan 914.757,00  

wykonanie 667.934,29. 

/ wykonano Chodnik w m. Czelatyce na rowie krytym z kostki brukowej gr. 6 cm w ilości 

953,56 m
2
, parking w m. Czelatyce obok Kościoła wykonany z kostki brukowej gr. 6 cm w 

ilości 578/84 m
2 
, chodnik w m. Czelatyce obok cmentarza wykonany z kostki brukowej  gr. 6 

cm w ilości 412,18 m
2 

obok cmentarza, parking w m. Czelatyce obok cmentarza wykonany            

z mieszanek mineralno-bitumicznych w ilości 558,42 m
2
, 

chodnik w Rokietnica Wola obok Kościoła wykonany z kostki brukowej gr. 6 cm w ilości 

276,59 m
2
 oraz parking w m. Rokietnica Wola obok Kościoła wykonany z mieszanek 

mineralno-bitumicznych w ilości 817,36 m
2
/. 

 



Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 45.100,00 wykonanie 43.978,65 tj. 97,5% 

Wydatki bieżące plan 45.100,00 wykonanie 43.978,65 tj. 97,5%. 

/ remonty dróg dojazdowej do gruntów rolnych  w miejscowości Rokietnica „na hektary” 

290 mb utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową, 200 mb wykonano utwardzenie tłuczniem/ 

 

Pozostała działalność  plan 103.738,00 wykonanie 103.437,05  tj. 99,7% 

-wydatki bieżące plan 103.738,00 wykonanie 103.437,05 tj. 99,7% 

w tym; 

-wypłata podatku akcyzowego plan 101.409,82 wykonanie 101.408,87 

/ wydano 374 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego/ 

-2% od wypłaconego podatku akcyzowego przeznaczone na obsługę plan 2.028,18 wykonanie 

2.028,18 /zakup głowic i tonerów do drukarki/  

-pozostałe wydatki plan 300,00 / zakup karmy dla zwierzyny leśnej/ wykonanie 0. 

 

Dział 020 LEŚNICTWO plan 10.000,00 wykonanie 8.075,64 tj. 80,8% 

z tego: 

-Gospodarka leśna plan 10.000,00 wykonanie 8.075,64  tj. 80,8% 

wydatki bieżące plan 10.000,00  wykonanie 8.075,64 tj. 80,8% 

w  tym; 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  plan 6.500,00 wykonanie 5.170,64 tj. 79,5% 

/wypłata wynagrodzeń dla gajowych/. 

-podatek leśny z lasów  mienia gminnego plan 2.905,00 wykonanie 2.905,00  

-zakup materiałów i wyposażenia  plan 595,00 wykonanie 0. 

 

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE  W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

GAZ I WODĘ  plan 242.440,00 wykonanie 176.578,48 tj. 72,8%  

z tego;  

Dostarczanie wody plan 242.440,00 wykonanie 176.578,48 tj. 72,3% 

wydatki bieżące plan 225.440,00 wykonanie 162.915,01 tj. 72,3% 

w tym; 

-wynagrodzenia i pochodne  od wynagrodzeń  plan 29.966,93 wykonanie 29.252,39  tj. 97,6% 

/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, wymieniono na nowe trzy główne zasuwy tj. § 100 i § 80 na 

głównym rurociągu zasilającym w wodę m. Tuligłowy, § 100 przy zbiorniku wyrównawczym 

w miejscowości Tuligowy, wymieniono zawór pływakowy w zbiorniku wyrównawczym 

wody w miejscowości Tuligłowy, zakupiono i zamontowano nową pompę sieciową na Ujęciu 

wody w Tapinie, zamontowano nowy kabel sterowniczy pomiędzy studniami S01 i S-2                     

w Tapinie, zamontowano zdrój uliczny na Cmentarzu w Czelatycach łącznie                              

kwota 133.662,62  

W 2011 r. wydano 29 zezwoleń- warunków technicznych przyłączenia się do gminnej sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Stan aktualny; 

-długość czynnej sieci rozdzielczej 62,3 km,  

-długość przyłączy do budynków 36,96 km,  

-liczba przyłączy do budynków 948, 

- ujęcie wody Tapin, 

- pięć przepompowni wody (Rokietnica, Rokietnica Wola i Tuligłowy).  

 

wydatki majątkowe plan 17.000,00 wykonanie 13.663,47 tj. 80,4% 

- rozbudowa wodociągu – wykonanie przyłącza hydrantu w miejscowości Rokietnica Wola 

(506 mb) kwota 13.663,47. 

 

Dział  600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan 902.465,65 wykonanie 780.863,33 tj. 86,5% 



z tego: 

-Drogi publiczne gminne  plan  451.365,65 wykonanie 389.903,96  tj. 86,4%  

wydatki bieżące plan 451.365,65 wykonanie 389.903,96 tj. 86,5% 

z tego; 

-wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń  30.000,00 wykonanie 18.910,00 tj. 63% 

/wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło – posypywanie dróg żużlem, sporządzenie 

przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na remont drogi gminnej w m. Rokietnica,  

naprawa barier ochronnych na mostach dróg gminnych w m. Rokietnicy Woli/  

Pozostałe wydatki rzeczowe łącznie na kwotę  370.993,96 w tym ;  

-zamówiono i dostarczono pospółkę 706 m
3  

na łączną kwotę 51.234,42 do niżej 

wymienionych miejscowości w następujących ilościach ; 
- Czelatyce – 98 m

3 

droga dz. nr 25/1 – 18 m
3
 

droga dz. nr 38/74 – 25 m
3
 

droga dz. nr 880 – 26 m
3
 

droga dz. nr 916 – 20 m
3
 

droga dz. nr 917 – 9 m
3 

- Rokietnica – 108 m
3 

droga dz. nr 3040 – 35 m
3
 

droga dz. nr 3038 – 24 m
3
 

droga dz. nr 1014/79 – 30 m
3
 

droga dz. nr 3039 – 19 m
3 

- Rokietnica Wola – 198 m
3 

droga dz. nr 1258/3 – 45 m
3
 

droga dz. nr 3144/2 – 54 m
3
 

droga dz. nr 2104 – 36 m
3
 

droga dz. nr 2098/1 – 40 m
3
 

                      droga dz. nr 3127 – 23 m
3 

- Tapin – 90 m
3 

droga dz. nr 930 – 34 m
3
 

droga dz. nr 928 – 23 m
3
 

droga dz. nr 913 – 33 m
3 

- Tuligłowy –212 m
3 

  

droga dz. nr 933 – 32 m
3
 

droga dz. nr 1380 – 38 m
3
 

droga dz. nr 1505 – 45 m
3
 

droga dz. nr 1882 – 26 m
3
 

droga dz. nr 33 – 71 m
3
 

-dostarczono żużel – do posypywania dróg w ilości 342 tony; 

-Czelatyce – 60 ton, 

- Rokietnica 60 ton 

- Rokietnica Wola – 90 ton 

- Tapin 30 ton 

-Tuligłowy 102 ton 

-zakupiono 35 szt. rur karbowanych po 6 m długości z przeznaczeniem na wykonanie 

przepustów pod drogami gminnymi na kwotę 17.862,68 

Zużyto w następujących sołectwach: 

- Czelatyce – 9 szt. Ø 0,4 m + 2 szt. Ø 0,2 m 

- Rokietnica – 5 szt. Ø 0,4 m + 1 szt. Ø 0,2 m 

- Rokietnica Wola – 4 szt. Ø 0,4 m + 1 szt. Ø 0,2 m 

- Tapin – 3 szt. Ø 0,4 m 

- Tuligłowy – 9 szt. Ø 0,4 m + 1 szt. Ø 0,2 m 

- zakupiono i ułożono korytka ściekowe w ilości 408 szt. i płyty ażurowe w ilości 320 szt. 

które ułożono w sołectwie Rokietnica Wola i Tuligłowy na kwotę 11.672,70 

- wykonano remonty dróg ; w m. Czelatyce „zagumienna,” 85 mb kwota 28.672,84  

/ułożenie nawierzchni asfaltowej/ 



- w m. Rokietnica Wola  „koło Picha” 85 mb kwota 29.378,54 /ułożenie nawierzchni 

asfaltowej/ 

- w m. Tapin 75 mb   „koło Gardiana” kwota 25.447,93 /ułożenie nawierzchni asfaltowej/ 

- w m. Rokietnica „koło Szajnego” 220 mb kwota 55.527,42 /ułożenie nawierzchni 

asfaltowej/ 

- w m. Czelatyce  75 mb ( dz. Nr 893 ) kwota 15.990,00 / remont drogi - rów kryty/ 

- w m. Rokietnica 65 mb (dz. Nr 1410/4) kwota 27.536,40 / remont drogi - rów kryty/ 

- ponadto ; zakupiono paliwo  do koparko ładowarki i ciągnika, łyżkę szer. 30 cm do koparko-

ładowarki, wykonano koszenie trawy przy drogach gminnych, wykonano usługę równiarką              

w Rokietnicy, Rokietnicy Woli  i Tuligłowach, naprawione zostały barierki na mostach- droga 

koło „Matusza,” droga koło „Witolda Szajnego,” likwidacja przełomów drogowych,  łącznie 

na kwotę 107.671,03. 

 

-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 445.600,00 wykonanie 385.793,37 tj. 86,6%. 

wydatki bieżące plan 445.600,00 wykonanie 385.793,37 tj. 86,6%.  

-remont drogi w miejscowości Czelatyce tzw. „Zagumienna” w km 0+740 –1+340 na kwotę 

147.489,30 /ułożenie nawierzchni asfaltowej, dofinansowany z  budżetu państwa w kwocie 

147.400,00/ 

- remont drogi w m. Tapin „koło Szustra,” w m. Tuligłowy „Zagumienna” na kwotę 

238.207,64 /ułożenie nawierzchni asfaltowej, dofinansowanie z Funduszu Solidarności Unii 

Europejskiej kwota 238.200,00/. 

- pozostałe wydatki; zakup map, ubezpieczenie OC kwota 96,43. 

 

- Pozostała działalność plan 5.500,00 wykonanie 5.166,00 tj. 93,9% 

wydatki majątkowe plan 5.500,00 wykonanie 5.166,00 

-zakup przystanku autobusowego do m. Czelatyce kwota 5.166,00. 

 

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 281.014,00 wykonanie 232.370,00 

 tj.  82,7% 

z tego:   

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami  plan 281.014,00 wykonanie 232.370,00 tj. 82,7% 

wydatki bieżące plan 261.414,00 wykonanie 213.160,00  tj. 81,6% 

 w tym;  

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  plan 16.359,73 wykonanie 10.561,30  tj. 64,5%   

w tym;  

Zatrudnienie gospodarzy świetlicy w miejscowości Wola Rokietnica na ¼ etatu, na umowę                             

o dzieło w Tapinie, umowę zlecenie w Tuligłowach i Czelatycach, wykonanie wycinki                     

i ułożenie w kloce drzew na działce nr 990/1, prowadzenie zajęć plastycznych i artystycznych 

z dziećmi, wykonanie kosztorysu na remont świetlicy w m. Rokietnica Wola. 

-pozostałe  wydatki to: zakup materiałów tj. prasy, szafy na naczynia do budynku 

użyteczności publicznej w Czelatycach, serwisy obiadowe do budynków użyteczności 

publicznej w miejscowości Tapin i Czelatyce, świetlówki i oprawy elektryczne do budynku 

Ośrodka zdrowia,  benzyna do kosiarek, opłaty za energię gazową  i elektryczną oraz wodę i 

ścieki w budynkach użyteczności publicznej, podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych, zakup wypisów z rejestru gruntów, remont dachu na Domu 

Ludowym w m. Rokietnica Wola, podział działek kwota 202.598,70 

 

wydatki majątkowe plan 19.600,00 wykonanie 19.210,00 tj.98% 

- zakup dwóch chłodni do budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czelatyce  

 plan 10.600,00 wykonanie 10.600,00 

- zakup pieca C.O. do budynku Lecznicy dla Zwierząt plan 9.000,00 wykonanie 8.610,00. 

/wymiana zużytego/. 

 

Dział  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   plan 243.483,00 wykonanie 132.764,31                    

tj. 54,5% 

z tego: 

- Plany zagospodarowania przestrzennego plan 71.382,00 wykonanie 5.539,92 tj. 7,8% 



wydatki bieżące plan 71.382,00 wykonanie 5.539,92 tj. 7,8% 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 4.000,00 wykonanie 0 

pozostałe wydatki to ; ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów obejmujących „Zagospodarowanie 

odwiertów gazowych Maćkowice 2 i 3K” w miejscowości Rokietnica i opracowanie planu 

kwota 5.539,92. 

 

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne   plan  9.000,00 wykonanie 5.500,00 tj. 61,1%.  

wydatki bieżące plan 9.000,00 wykonanie 5.500,00 tj. 61,1% 

w tym: 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  plan 9.000,00 wykonanie 5.500,00. 

/ opracowanie decyzji o warunkach zabudowy wydano 20 sztuk/. 

 

-Cmentarze plan  163.101,00 wykonanie 121.724,39 tj. 74,6% 

wydatki bieżące plan 150.000,00 wykonanie 110.801,25 tj. 73,9% 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 10.000,00 wykonanie 3.089,00 

/ wycinka drzew, przetarcie kloców, wykonanie napisu na kaplicy/ 

Pozostałe wydatki rzeczowe to ; zapłata za energię i ubezpieczenie kaplicy, wykonanie 

wycinki drzew, benzyna do kosiarki i inne materiały łącznie kwota 107.712,25. 

 

wydatki majątkowe plan 13.101,00 wykonanie 10.923,14 tj. 83,4% 

- budowa dzwonnicy przy kaplicy cmentarnej w miejscowości Rokietnica plan 13.101,00 

wykonanie 10.923,14. 

 

Dział 720 INFORMATYKA plan 5.436,00 wykonanie 0 

z tego ; 

-Pozostała działalność plan  5.436,00 wykonanie 0. 

wydatki bieżące plan 3.591,00 wykonanie 0. 

- realizacja projektu pn. PSeAP  Realizacja nastąpi w 2012r. 

wydatki majątkowe plan 1.845,00 wykonanie 0 

– realizacja projektu pn. PSeAP plan 1.845,00 wykonanie 0. Realizacja nastąpi w 2012r. 

zadanie realizowane w drodze umowy z Samorządem Województwa/. 

 

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  plan 1.511.373,00 wykonanie  1.396.687,67 

tj. 92,4 % 

z tego :     

-Urzędy Wojewódzkie  plan  42.224,00 wykonanie 42.224,00 tj. 100 % 

  w tym:    zadania zlecone  

wydatki bieżące plan 42.224,00 wykonanie  42.224,00 tj.100%         

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 39.828,49  wykonanie 39.828,49  tj.100% 

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

pracowników, zakup środków higieny wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy                

kwota 2.395,51. 

 

Z zakresu ewidencji ludności i Urzedu Stanu Cywilnego ; 

przyjęto wnioski i wydano 272 szt. dowodów osobistych, sporządzono 9 aktów urodzeń (akty 

transkrybowane), sporządzono; 25 aktów małżeństw, 18 aktów zgonów,74 wniosków o 

zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy, 63 wnioski o wymeldowanie z miejsca pobytu 

stałego, 28 wniosków o zameldowanie na pobyt czasowy na terenie gminy, 143 odpisy aktów 

stanu cywilnego (skrócone i pełne), wydano 22 szt. zapewnień o braku przeszkód do zawarcia 

związku małżeńskiego, wystąpiono z wnioskiem do MSWiA o nadanie numeru PESEL – 58 

wniosków, przemeldowanie na pobyt stały w obrębie gminy  35 wniosków, wydano 67 

zaświadczeń potwierdzających zameldowanie na pobyt stały. 

 

-Rady gmin  plan 94.000,00 wykonanie 86.378,00 tj. 91,9 % 

wydatki bieżące plan 94.000,00 wykonanie 86.378,00 tj. 91,9%  



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

Rady Gminy. 

Rada Gminy odbyła w 2011 r. 13 sesji, na których podjęto łącznie 69 uchwał z czego 12 

zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego ponieważ 

stanowią one prawo miejscowe. 

W 2011r. Komisja Rewizyjna odbyła 20 posiedzeń, Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju 

Gospodarczego odbyła 17 posiedzeń i Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbyła 18 

posiedzeń. 

-Urzędy gmin plan  1.315.000,00 wykonanie 1.216.071,99 tj. 92,5 %   

wydatki bieżące plan 1.315.000,00 wykonanie 1.216.071,99 tj. 92,5% 

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  plan 1.029.291,54 wykonanie 998.057,27                    

tj.97%  

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy. Ponadto 

zatrudniono 4 osoby w ramach robót publicznych  na okres od 13.09.2010r. do 12.03.2011r. 

następnie 12 osoby  na okres od 25.10.2010r do 24.04.2011r., jedna osoba na okres od 

05.10.2010r. do 04.04.2011r., 10osób na okres od 15.11.2010r. do 14.05.2011r., 5 osób na 

okres od 22.11.2010r. do 21.05.2011r., jedna osoba na okres od 01.12.2010r. do 19.06.2011r. 

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 0,09% i Fundusz Pracy płacone są przez 

Urząd Gminy od wynagrodzeń  tych pracowników - nie podlegają refundacji z Urzędu Pracy. 

Ponadto zatrudniono w ramach prac publicznych 3 osoby na okres od 15.04.2011r. do 

14.08.2011r. i 7 osób na okres od 06.06.2011r. do 05.10.2011r. Składki na ubezpieczenia 

społeczne w wysokości 0,09% i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia w wysokości 300,00 

miesięcznie każdego pracownika nie podlegają refundacji z Urzędu Pracy. 

 

wydatki rzeczowe to min: zakup; materiałów biurowych, materiałów do remontu pomieszczeń 

– archiwum i sali narad, szafy do archiwum, karniszy, lady do pomieszczenia kasy, szafy 

biurowe, rolety, drukarki, 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 internetowe, nadzór nad programami 

komputerowymi, wypłata delegacji służbowych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, 

podatek od nieruchomości, badania profilaktyczne pracowników robót publicznych, 

ubezpieczenie budynku i mienia Urzędu Gminy,  wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, wymiana opon do przyczepy rolniczej  – wydatkowano  łącznie na 

kwotę  218.014,72. 

 

-Spis powszechny i inne plan 23.649,00 wykonanie 23.630,74 tj. 99,9% 

wydatki bieżące plan 23.649,00 wykonanie 23.630,74 tj. 99,9% 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 4.659,00 wykonanie 4.640,74 tj. 99,6% 

/ umowa zlecenie  - wykonanie aktualizacji budynków i osób i innych prac związanych                     

z przeprowadzeniem spisu/ 

- dodatki spisowe dla lidera w związku z realizacją spisu powszechnego kwota 6.400,00 

- nagrody dla Komisarza, Lidera i członka Biura Spisowego w związku z realizacją spisu 

kwota 11.790,00 

pozostałe wydatki ; niszczarka, folia do bindownicy, grzbiety plastikowe, opłaty związane                       

z dostępem do internetu, delegacje lidera łącznie kwota 800,00, /zadanie zlecone/. 

 

-Promocja jednostek samorządu  terytorialnego   plan 3.000,00 wykonanie 1.202,00 tj. 40,1 %  

wydatki bieżące plan 3.000,00 wykonanie  1.202,00 tj. 40,1% 

- zakupiono 4 wiązanki kwiatów dla rodziców których synowie służyli w wojsku odznaczeni 

za zasługi dla obronny kraju, sfinansowano przewóz osób - członków OSP Rokietnica                     

w związku z obchodami dnia strażaka w Kalwarii Pacławskiej, wiązanka i znicz złożone pod. 

tablicą poświęconą P. J. Fetlińskiej łącznie kwota 1.202,00. 

 

Pozostała działalność   plan  33.500,00 wykonanie 27.180,94 tj. 81,1%  

wydatki bieżące plan 33.500,00 wykonanie 27.180,94 tj. 81,1% 



-składki na Podkarpackie Stowarzyszenie  Samorządu Terytorialnego, składka na Związek 

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

składka na Lokalną Grupę Działania Pogórze Przemysko Dynowskie, opłata roczna za 

przynależność do stowarzyszenia pn. konwent kierowników jednostek komunalnych, wkład 

własny na realizację projektu Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne, wypłata diet sołtysom 

kwota 27.180,94. 

 

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  plan 19.346,00  

wykonanie 18.674,82 tj. 96,5%. 

 

-Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Ochrony Prawa plan 1.253,00 

wykonanie 1.253,00 tj. 100%. 

wydatki bieżące plan 1.253,00 wykonanie 1.253,00 tj.100%. 

/usługa serwisowa programu ewidencja ludności ,zadanie zlecone/. 

 

- Wybory do Sejmu i Senatu plan wykonanie plan 13.720,00 wykonanie 13.719,48 tj. 100% 

wydatki bieżące plan 13.720,00 wykonanie 13.719,48 tj. 100% 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 7.543,10 wykonanie 7.543,10 tj. 100% 

/sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna/ 

Pozostałe wydatki to wypłata diet członkom obwodowych komisji wyborczych i zakup 

materiałów do lokali wyborczych kwota 6.176,38. 

 

-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i 

prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 4.373,00 

wykonanie 3.702,34 tj. 84,7%. 

wydatki bieżące plan 4.373,00 wykonanie 3.702,34 tj. 84,7% 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 564,27 wykonanie 563,61 tj. 99,9% 

/ sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna/ 

Pozostałe wydatki to wypłata diet dla członków gminnej i obwodowej komisji wyborczej  

oraz materiały w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy. 

 

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

plan 80.420,00 wykonanie 61.096,20 tj. 75 % 

z tego: 

Ochotnicze Straże Pożarne plan 80.120,00 wykonanie 61.096,20 tj. 76%  

wydatki bieżące plan 75.600,00 wykonanie 56.596,00 tj. 74,8% 

w tym: 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  plan 3.106,19 wykonanie 2.440,67 tj. 78,6 %  

/wypłata dodatkowego wynagrodzenia kierowcy OSP zatrudnionego, wykonanie remontu 

samochodu pożarniczego, remontu w budynku OSP Rokietnica/ 

wydatki rzeczowe to: 

wypłata diet dla członków ochotniczej straży pożarnej w Tapinie i Czelatycach za udział                  

w gaszeniu pożaru, opłaty za energię  i gaz w jednostkach OSP, zakup prostowanika dla  OSP 

Czelatyce, wózka serwisowego dla OSP Czelatyce, akumulatora dla OSP Rokietnica, paliwa 

do samochodów OSP,  badanie techniczne  samochodów i ubezpieczenie  samochodów  OSP, 

podatek od nieruchomości, mundury, czapki, koszule. pagony, sznury, dystynkcje dla OSP 

Rokietnica i Czelatyce, hełmy dla OSP Rokietnica, buty dla OSP Rokietnica kwota 56.596,00. 

wydatki majątkowe plan 4.520,00 wykonanie 4500,20 tj. 99,9 

- zakup pompy szlamowej WT 30X  dla OSP Tapin 

/bezpośrednie dofinansowanie z budżetu państwa kwota 2.300,00/. 

 

Zarządzanie kryzysowe plan 300,00 wykonanie 0 

wydatki bieżące plan 300,00 wykonanie 0. 

/szkolenia pracowników w zakresie zarządzania kryzysowego/. 

                                                      



Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OS OB. FIZYCZNYCH  I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan 43.500,00 wykonanie 29.844,53           

tj. 68,6 %  

z tego : 

-Pobór podatków ,opłat i nie podatkowych  należności budżetowych  plan 43.500,00 

wykonanie 29.844,53 tj. 68,6% 

wydatki bieżące plan  43.500,00 wykonanie 29.844,53 tj. 68,6 % 

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.000,00 wykonanie 21.381,00 tj.76,4% 

/wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, wynagrodzenia na podstawie 

umowy o dzieło za roznoszenie nakazów/. 

Pozostałe wydatki to: prenumerata „Przegląd Podatków „opłaty komornicze ,opłata 

skredytowana, opieka autorska ZETO nad programem „Łączne zobowiązanie pieniężne,” 

szkolenia pracownika, zakup akcesoriów komputerowych  łącznie kwota 8.463,53.  

 

Dział  757 OBSŁGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 10.000,00 wykonanie 0  

z tego: 

- Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek  jednostek samorządu 

Terytorialnego  plan 10.000,00 wykonanie 0 

wydatki bieżące plan 10.000,00  wykonanie 0  

Nie wystąpiły wydatki z tytułu odsetek ponieważ nie zaciągnięto pożyczki.  

 

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA  plan 40.015,00 wykonanie 0  

z tego 

-rezerwy ogólne i celowe  plan 40.015,00 wykonanie 0 

w tym: 

-rezerwa na nie przewidziane wydatki  kwota 14.015,00 na dzień 31.12.2011r. nie została 

rozdysponowana. 

- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwota 26.000,00   nie 

została rozdysponowana. 

  

Dział   801  OŚWIATA I WYCHOWANIE   plan   4.566.383,00 wykonanie 4.478.015,47  

tj. 98,1 %                                                                          

- szkoły podstawowe  plan 3.074.461,00 wykonanie 3.025.196,98 tj. 98,4% 

- wydatki bieżące,   plan  3.068.461,00 wykonanie    3.019.996,98  tj. 98,4% 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi   

 plan 2.162.625,00 wykonanie 2.157.955,56 tj. 99,8% 

zatrudnienie  

W Szkole Podstawowej w Rokietnicy – 10 nauczycieli  pełnozatrudnionych                                          

-  1 niepełnozatrudniony  oraz 3 pracowników obsługowych w tym 1 na niepełnym  etacie 

W Szkole Podstawowej w Czelatycach – 5 nauczycieli  pełnozatrudnionych                                          

-  4  niepełnozatrudniony   oraz 2 pracowników obsługowych  na niepełnych etatach 

W Szkole Podstawowej w Tapinie – 4 nauczycieli  pełnozatrudnionych                                          

-  4 niepełnozatrudniony  oraz  1 pracownik obsługi  na niepełnym etacie 

W Szkole Podstawowej w Tuligłowch – 6 nauczycieli  pełnozatrudnionych                                          

-  2 niepełnozatrudnionych  oraz 3 pracowników obsługowych  w tym: 2 na niepełnych 

etatach. 

W Szkole Podstawowej w Woli Rokietnickiej – 6 nauczycieli  pełnozatrudnionych                                          

-  2 niepełnozatrudnionych   oraz 2 pracowników obsługowych  w tym: 1 na niepełnym etacie 

 

-pozostałe wydatki rzeczowe  kwota  862.041,42     

Szkoła Podstawowa w Rokietnicy  -  kwota 340.152,33 

Szkoła Podstawowa w Czelatycach  - kwota   132.283,41 

 Szkoła Podstawowa w Tapinie   - kwota   78.478,78  

Szkoła Podstawowa w Tuligłowach  - kwota   196.461,19   

Szkoła Podstawowa w Woli Rokietnickiej  - kwota   114.665,71 



 z tego:   dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpis na ZFŚS w wysokości ustalonej 

jako iloczyn planowanej przeciętnej  w danym roku  liczby nauczycieli  i  110 % kwoty 

bazowej, określonej  dla pracowników państwowej sfery budżetowej ustalonej corocznie w 

ustawie budżetowej  oraz 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pozostałych 

pracowników, koszty  ogrzewania  gazowego i  energii, woda, kanalizacja, zakup środków na 

utrzymanie czystości, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne i 

internetowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu, remonty bieżące:  

-Szkoła Podstawowa w miejscowości Czelatyce  wartość 59 589,00 

 /izolacja przeciwwilgociowa od zewnątrz ścian  piwnic budynku wraz z  odprowadzeniem  

drenarką wody gruntowych od budynku szkoły, ułożenie płytek na schodach do piwnicy i w 

dwóch pomieszczeniach znajdujących się w piwnicy, remont niższej części dachu szkoły; 

izolacja cieplna ze styropianu, pokrycie papą termozgrzewalną, wymiana rynien i rur 

spustowych, odnowienie wejścia do szkoły - malowanie/. 

 

-Zespól Szkół w m. Rokietnica wartość 128 418,00  

/montaż przegród aluminiowych z drzwiami i oknami oddymiającymi, montaż dwóch 

urządzeń do osuszania budynku/ 

  

-Szkoła Podstawowa w m. Tuligłowy  wartość  84 519,00  

/remont kotłowni centralnego ogrzewania /wymiana dwóch kotłów centralnego ogrzewania, 

montaż drzwi p poż. do kotłowni, ułożenie płytek ściennych i podłogowych, uszczelnienie 

okien w całym budynku szkoły, wymiana drzwi wejściowych do sali gimnastycznej, montaż 

nagłośnienia/. 

  

- Szkoła Podstawowa w m. Tapin wartość  22 230,00 

/wymiana grzejników centralnego ogrzewania w budynku szkoły/. 

  

-Szkoła Podstawowa Rokietnica Wola  wartość 3 922,00 

/drobne remonty bieżące w budynku/.    

   

- wydatki majątkowe plan  6.000,00  wykonanie  5.200,00 tj. 86,7% 

Zakup kosiarki – traktora do wykaszania trawy wokół szkoły  w Woli Rokietnickiej. 

                                                                                                                                                                                                               

-  oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  plan  212.724,00  wykonanie  

213.305,52 tj. 100,3 % 

 wydatki bieżące plan  212.724,00  wykonanie  213.305,52 tj. 100,3 % 

-  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli plan  193.500,00   wykonanie  

194.394,96 tj. 100,5 %                                                                                                                       

- pozostałe wydatki rzeczowe;   wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli,  

odpis na ZFŚS w wysokości 110 % kwoty bazowej j.w. zakup pomocy naukowych  i książek 

do oddziałów przedszkolnych kwota 18.910,56  . 

 

- przedszkola plan  132.703,00 wykonanie 120.346,48  tj. 90,7 % 

wydatki bieżące plan  132.703,00 wykonanie 120.346,48  tj. 90,7 % 

- dotacje przekazania na Przedszkole Niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenie  Sióstr 

Służebniczek NMP NP w Tapinie plan 128.303,00 wykonanie 115.946,80  

- dotacja przekazana na  Prywatne Tęczowe Przedszkole w Przemyślu plan 4.400,00 

wykonanie 4.399,68 t.j. 99,99 % 

 

- gimnazja  plan 861.140,00  wykonanie  849.762,20 tj. 98,7 % 

wydatki bieżące plan 861.140,00  wykonanie  849.762,20 tj. 98,7 % 

- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi                           

plan 760.381,00 wykonanie 751.306,86  tj. 98,8 % 

pozostałe wydatki rzeczowe : dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zakup środków na 

utrzymanie czystości, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków i sprzętu 

szkolnego, odpis na ZFŚS kwota 98.455,34. 

 



- dowożenie uczniów do szkół  plan  52.397,00 wykonanie  51.428,74  tj.  98,2  % 

wydatki bieżące plan  52.397,00 wykonanie  51.428,74  tj.  98,2  % 

-  dotacja  dla Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Jarosławiu na  

dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek  niepublicznych kwota 6.397,00.  

- pozostałe wydatki rzeczowe ; zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjum oraz  

na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek niepublicznych kwota  45.031,74.    

 

- zespoły ekonomiczno-administracyjny szkół plan 194.136,00 wyonanie 182.123,67 tj. 93,8 

%   

wydatki bieżące plan 194.136,00 wyk 182.123,67 tj. 93,8 %   

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ekonomiczno- administracyjnych   

plan 172.891,00 wykonanie  161.181,05  tj.93,2 % 

- pozostałe wydatki rzeczowe; na odpis na ZFŚS w wysokości  37,5 % przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego pracowników, zakup druków i materiałów  biurowych,  usługi 

biura komputerowego PROXIMA,  usługi telekomunikacyjne kwota 20.942,62. 

 

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  plan  22.672,00 wykonanie 19.701,88 tj. 86,9% 

wydatki bieżące plan  22.672,00 wykonanie 19.701,88 tj. 86,9% 

-  wynagrodzenia  plan 600,00 wykonanie  675,00   tj.  100 % 

/wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć warsztatowych z nauczycielami oraz 

przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów szkół/. 

Pozostałe wydatki rzeczowe;  wypłata kosztów podróży i szkoleń   nauczycieli biorących 

udział w konferencjach przedmiotowo- metodycznych oraz dokształcających się                        

kwota 19.026,88 . 

 

- pozostała działalność  plan  16.150,00 wykonanie  16.150,00 tj. 100 % 

wydatki bieżące                                                        

pozostałe wydatki rzeczowe; odpis na  ZFŚS nauczycieli emerytów kwota 16.150,00.   

 

Dział 851  OCHRONA ZDROWIA  plan  37.000,00 wykonanie 36.127,49 tj. 97,6 % 

z tego: 

-Zwalczanie narkomanii  plan 1.100,00 wykonanie 1.100,00 tj. 100% 

w tym ; 

wydatki bieżące plan 1.100,00 wykonanie 1.100,00 tj. 100%. 

/wykonanie zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Problemów Narkomanii- 

zakupiono stół do bilarda do świetlicy terapeutycznej/. 

 

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi   plan 35.900,00 wykonanie 35.027,49  tj. 97,6% 

wydatki bieżące plan 35.900,00 wykonanie 35.027,49 tj. 97,6% 

w tym: 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.382,80 wykonanie 1.020,00  tj. 73,8%  

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

szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych/  

Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano łącznie na kwotę 34.007,49 , z tego; 

Wspierano działalność młodzieżowych klubów Abstynęta poprzez zakup; zakup nagród, 

materiałów biurowych, pucharów, medali, sprzętu sportowego, przewóz osób, 

dofinansowanie półkolonii KRIR; 

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

kwota  4.000,00  

- MKA w Tuligłowach kwota 1.358,13 

- MKA w Czelatycach kwota 2.000,00 

- MKA w Tapinie kwota 2.000,00 

- MKA w Woli Rokietnickiej kwota 2.000,00. 

Ponadto ;  

- doposażono świetlicę terapeutyczną w Rokietnicy / stoły piłkarzyki, materiały plastyczne, 

zasilacz do mikrofonu, stoły do bilarda, zakup książek – nagród / kwota 4.243,67 



- zakupiono sprzęt muzyczny dla MKA w Rokietnicy wydatkowano tj. zakup trąbki, zakup 

pulpitu, zakup pokrowców na instrumenty kwota 4.448,65 

- w ramach UKS „TRAMP” zakupiono asortyment sportowy /stroje siatkarskie, nakolanniki/                         

kwota 2.000,00. 

- w ramach programu „Zamiast nałogów wolę sport” dyrektorzy poszczególnych szkół 

przeprowadzili m.in. konkursy szachowo-warcabowe w tym celu wydatkowano kwotę                   

w wysokości 1.398,62 z przeznaczeniem na puchary, dyplomy, piłki, zestawy do tenisa 

stołowego, rakietki, warcaby. 

- wspierano działalność Parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w Rokietnicy „Bliźniemu 

Swemu”- zakup książek do biblioteki i nagród dla uczestników konkursu kwota 2.999,92 

- dowóz dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem na kolonie kwota 2.174,88. 

- w ramach działalności Ruchu Apostolstwa Młodzieży wydatkowano kwotę 4.496,00 w tym; 

za udział w rekolekcjach w Kalwarii Pacławskiej udział wzięło 42 osoby kwota 1.476,00 za 

udział w programie „NOE” udział wzięło 3 osoby, kwota 820,00 za przewóz młodzieży na 

rekolekcje do Sanoka kwota 700,00, za udział w rekolekcjach w Ustrzykach Górnych – 

„Wakacje z Bogiem” udział wzięło 15 osób kwota 1.500,00 

- pozostałe wydatki to ; w ramach programu to zakup czasopisma o tematyce antyalkoholowej 

–„ Bez Toastu,” sfinansowanie dojazdu na leczenie odwykowe osoby uzależnionej, opłata za 

badania psychiatryczno – psychologiczne i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu  łącznie kwota 887,62. 

 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA  plan 2.128.830,00 wykonanie 2.092.035,14  tj. 98,3 %  

z tego: 

-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  społecznego  plan 1.633.300,00 

wykonanie 1.628.535,25 tj. 99,7%  

wydatki bieżące plan 1.633.300,00 wykonanie 1.628.535,25  tj. 99,7% 

w tym: 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50.065,22 wykonanie 50.010,89 tj. 99,9 % 

z tego kwotę  13.006,38 wydatkowano na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby 

pobierające świadczenia pielęgnacyjne. 

-kwotę 1.552.728,71 wydatkowano na wypłatę świadczeń społecznych. W tym; 

1)zasiłki rodzinne objęto 451 rodzin wypłacono  na kwotę 598.036,00 

2)dodatki do zasiłku rodzinnego; 

a)dodatek z tytułu urodzenia  dziecka wypłacono 34 rodzinom na kwotę 35.000,00,  

b)dodatek z tytułu samotnego wychowywania  wypłacono na kwotę 38.600,00, objęto nim 17 

samotnych matek,  

c)dodatek z tytułu urlopu wychowawczego wypłacono na kwotę 56.306,90, objęto 17 matek 

d)dodatek  z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka do lat 5 – objęto 8 

rodzin na kwotę 4.440,00,  

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

objęto 33 rodzin na kwotę 30.640,00 

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

dojazd/, objęto 128 rodzin na łączną kwotę 63.110,00,  

g) wypłacono 84 rodzinom z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na 

kwotę 118.160,00 

h)wypłacono 53 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”na kwotę 

53.000,00, 

i)zasiłkiem pielęgnacyjnym objęto 126 osób na łączną kwotę 222.615,00,   

j)świadczenie pielęgnacyjne - objęto nim 53 osób na łączną kwotę 231.677,80. 

k) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego otrzymało 228 rodzin na kwotę 43.100,00 

Kwotę 1.408,60 -rodziny zwróciły z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych                     

w roku bieżącym, która została ponownie wydatkowana. 

- kwotę 59.451,61 wydatkowano na świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto nim  

27 osób uprawnionych.  



-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych                            

w nadmiernej wysokości /zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych/ 

plan 12.000,00 wykonanie 9.693,72. 

-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 6.200,00 wykonanie 6.099,34 /odsetki od nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych w  latach ubiegłych/. 

-pozostałe odsetki plan 100,00 wykonanie 35,05 /odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 

rodzinnych w roku bieżącym/. 

-pozostałe wydatki rzeczowe to; opłata skredytowana, odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne kwota 9.967,54. 

 

-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 3.999,97 wykonanie 3.907,53  tj. 97,7 % 

wydatki bieżące plan 3.999,97 wykonanie 3.907,53 tj. 97,7% 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane; 

- za 8 osób  pobierających  zasiłek stały kwota 1.987,84 / środki budżetu państwa/ i kwota 

496,97 /środki budżetu gminy/ 

- za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - w wys. 9 % od pobieranego świadczenia 

kwota 1.422,72 /środki budżetu państwa/. 

 

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

plan 84.710,00 wykonanie 84.709,94  tj. 100 % 

wydatki bieżące plan 84.710,00 wykonanie 84.709,94  tj. 100 % 

-wypłata zasiłków okresowych z tyt. bezrobocia, choroby, niepełnosprawności, - otrzymało 

47 rodzin z czego; 28 rodzin z tytułu bezrobocia, 9 rodzin z tytułu choroby, 10 rodzin z tytułu 

niepełnosprawności kwota 69.999,94 /środki budżetu państwa /. 

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

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

skorzystało 83 rodziny, kwota 14.710,00  /środki budżetu gminy/. 

  

- Zasiłki stałe plan 27.609,79 wykonanie 27.608,95 tj. 100% 

Wydatki bieżące plan 27.609,79 wykonanie 27.608,95 tj. 100% 

Zasiłek stały pobiera 10 osób, w tym ; 8 samotnie gospodarujące, 2 osobom                                     

w niepełnosprawne, nie mające własnego źródła dochodu z środków budżetu państwa kwota 

22.087,16, z środków budżetu gminy kwota 5.521,79/. 

 

- Ośrodki Pomocy Społecznej    plan 280.678,24 wykonanie 264.811,28 tj.94,3 % 

wydatki bieżące plan 280.678,24 wykonanie 264.811,28 tj. 94,3 % 

 w tym: 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  plan  188.239,07 wykonanie 178.700,90 tj. 

94,9% 

Zatrudnienie; kierownik, 2 pracowników socjalnych, księgowa na ¼ etatu, koordynator 

projektu. 

Na realizację projektu pn. „Czas na aktywność w gminie Rokietnica” wydatkowano łącznie 

kwotę 97.231,32. W tym na ; 

-aktywna integrację kwota 52.908,90 / opłacono kurs zawodowy kucharz – kelner dla 10 

uczestników projektu/ 

- praca socjalna kwota 8.039,95 /wypłacono dodatki specjalne wraz z pochodnymi od 

wynagrodzeń dla dwóch pracowników socjalnych. 

-zasiłki i pomoc w naturze kwota 10.290,00  /10 osób otrzymało pomoc finansową przez 

okres 4 miesięcy i ukończyło kurs kucharz-kelner/. 

- zarządzanie kwota 18.866,00/ do realizacji zadania zatrudniono koordynatora projektu, 

zakupiono laptop na wyposażenie stanowiska, wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora 

projektu i kierownika projektu/ 



- pośrednie koszty projektu kwota 7.126,47 / wypłacono dodatek specjalny dla księgowej 

projektu i zakupiono materiały biurowe/. 

Pozostałe wydatki rzeczowe to; zakup toneru, druków, komputera i monitora, poradnika dla 

instytucji pomocy społecznej, usługi telekomunikacyjne,  delegacje służbowe, szkolenia 

pracowników, odpisy na ZFŚS.  

 

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  plan 16.234,00 wykonanie 14.293,55   

tj. 88%  

wydatki bieżące plan  16.234,00 wykonanie 14.293,55 tj.88% 

w tym:  

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  plan  14.658,38 wykonanie 13.594,41 tj. 92,7% 

Usługami opiekuńczymi objętych jest 6 osób. Zatrudnienie – 3 opiekunki w niepełnym 

wymiarze godzin pracy ; jedna osoba 5/8 etatu pracuje w miejscowości Czelatyce i sprawuje 

opiekę nad 3 chorymi – samotnymi w wieku około 80 lat, jedna osoba na ¼ etatu opiekuje się 

w miejscowości Rokietnica osobą samotną w wieku 80 lat, nie posiadającą rodziny , jedna 

osoba na ½ etatu opiekuje się w miejscowości Tapin dwiema osobami chorymi w podeszłym 

wieku, w tym jeden kombatant. 

Opiekunki wykonują podstawowe czynności, takie jak ; sprzątanie, pranie, gotowanie 

gorącego posiłku, pranie rzeczy. 

Pozostałe wydatki rzeczowe to  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   

kwota 699,14. 

 

-Pozostała działalność   plan 82.298,00 wykonanie 68.168,64  tj. 82,8%  

wydatki bieżące plan 82.298,00 wykonanie 68.168,64 tj. 82,8 %  

Wydatki rzeczowe to; 

Dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano łącznie kwotę 40.614,36. z dożywiania 

skorzystało 123. Z tego; 

-zasiłki celowe na zakup żywności otrzymało 14 rodzin. kwota 5.220,00 /środki budżetu 

gminy/ i  kwota 990,00 /środki budżetu państwa/  

-zakupiono żywność tj. drożdżówki, cukier, herbatę i gorący posiłek dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjum kwota 11.926,36 /środki budżetu gminy/ i kwota 22.478,00 

/środki budżetu państwa/. 

Wpłacono środki w kwocie 9.600,00 w związku z realizacją rządowego programu wspierania  

osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 

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

wymiana opon kwota 17.954,28. 

 

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 285.833,00 

wykonanie 251.687,26 tj. 88,1% 

-  Pomoc materialna dla uczniów plan  98.011,00  wykonanie  66.728,70 tj. 68,1% 

wydatki bieżące plan  98.011,00  wykonanie  66.728,70 tj. 68,1% 

-pomoc materialną w formie stypendium szkolnego otrzymało128 osób na kwotę 52.860,47  

- zasiłki szkolne otrzymało 6 osób  na kwotę  2.250,00  

- wyprawkę  szkolną otrzymało 195 uczniów:  w kl I szkoły podstawowej – 58, w  kl II – 39, 

w kl  III – 45 i  w kl III gimnazjum -  53 .  Ogólna kwota na wyprawkę wynosiła  11.618,23 

 

- pozostała działalność  plan  187.822,00 wykonanie  184.958,56  tj. 98,5 % 

 wydatki bieżące 187.822,00 wykonanie  184.958,56  tj. 98,5 % 

Realizacja Projektu: „Równać w górę” plan  79,822,00 wykonanie  77.858,56  tj. 97,54 % 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  plan  71.200,00   wykonanie  71.096,56  

 tj. 99,87 %   

/wypłata wynagrodzeń dla   koordynatora projektu specjalisty d/s spraw obsługi finansowej, 

specjalista do spraw monitoringu, nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze                         

z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, pedagoga, nagroda księgowej/ 

- wydatki pozapłacowe; do realizacji programu zakupiono tablicę interaktywną oraz 

podręczniki z każdego przedmiotu dla uczniów, zakup biletów wstępu do zwiedzanych 

obiektów, wynajem autobusu kwota 6.762,00. 



Uczestnikami projektu jest około 80 uczniów Gimnazjum w Rokietnicy. W ramach projektu 

w 2011r. przeprowadzono 440 godzin zajęć wyrównawczych tj. po 88 godzin z następujących 

przedmiotów ; biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka. Przeprowadzono warsztaty 

psychologiczne w wymiarze 10 godzin. Ponadto zorganizowana została wycieczka do Soliny. 

 

Realizacja Projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl I-III” - 

w  GZEAS- ie  plan  108.000,00 wykonanie   107.100,00  tj. 99,17% 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  plan 30.000,00  wykonanie 30.000,00    

  tj. 100 % 

W projekcie zatrudnionych jest 15 nauczycieli realizujących zajęcia wspierające dla uczniów 

klas I-III. Są to zajęcia dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi oraz rozwijające 

zainteresowania uczniów. 

Pozostałe wydatki rzeczowe ; do realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne na 

potrzeby realizacji zaplanowanych zajęć, typu gry edukacyjne, klocki logicznego myślenia, 

puzzle, domina, wagi, liczydła, gry manipulacyjne, układanki kwota 77.100,00. 

W projekcie wzięła udział następująca grupa uczniów ; zajęcia dla dzieci mających problemy 

z czytaniem i pisaniem – 31 uczniów w tym 8 dziewcząt, zajęcia dla dzieci mających 

problemy w zdobywaniu umiejętności matematycznych  22 uczniów w tym 7 dziewcząt. 

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne 1 uczeń. Zajęcia rozwijające zainteresowania 

w zakresie nauk przyrodniczo – matematycznych 32 uczniów w tym 19 dziewcząt. 9-ciu 

uczniów, w tym 3 dziewczyny wzięło udział w dwóch rodzajach zajęć dlatego rzeczywista 

liczba uczniów w projekcie wynosi 77. Każda grupa będzie realizowała zajęcia w wymiarze 

30 godzin rocznie. Cykl zajęć przewidziany jest dla uczniów klas I, II, III. 

 

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   
plan 673.749,00 wykonanie 571.468,35 tj. 84,8 % 

z tego: 

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód  plan 472.949,00 wykonanie 413.313,86 tj. 87,4% 

wydatki bieżące plan 472.949,00 wykonanie 413.313,86  tj. 87,4% 

tym; 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 91.900,24 wykonanie 85.957,51 tj. 93,5 %                                

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, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, nadzór nad 

programem „Media „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, wymieniono na nowe pompy 

recyrkulacji na zbiornikach oczyszczalni, noże tnące w dwóch pompach przepompowni 

ścieków w Tapinie, lampy oświetleniowe na placu oczyszczalni oraz zamontowano na 

oczyszczalni nowy układ pomiarowy energii elektrycznej łącznie kwota  327.356,35. 

Stan aktualny; 

- długość czynnej sieci sanitarnej grawitacyjnej bez przykanalików ; 76,2 km 

- długość czynnej sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej bez przykanalików 2,69 km 

- połączenia do budynków (przykanaliki ) 16,58 km 

- liczba połączeń do budynków 806 

- dwie przepompownie ścieków 

- Oczyszczalnia ścieków typ HYDROVIT S.A. o przepustowności po rozbudowie 

max/dobę 750 m
3
 

Badanie osadu i gleby wykonuje się dwa razy w roku zgodnie z Ustawą o odpadach.  

W 2011 r. wytworzono 30 ton suchej masy co wynika z badań i prowadzonej ewidencji. 

 

-Gospodarka odpadami plan 4.000,00 wykonanie 2.332,07 tj. 58,3% 

wydatki bieżące plan 4.000,00 wykonanie 2.332,07 tj. 58,3% 

/opłaty za usługi związane  z wywozem bezdomnych zwierząt oraz innych odpadów z terenu 

gminy/ 

 



-Oświetlenie ulic, placów i dróg  plan 180.000,00 wykonanie 154.566,54 tj. 85,9 %  

wydatki bieżące plan 180.000,00 wykonanie 154.566,54 tj. 85,9% 

/zapłata za oświetlenie uliczne, konserwacja  oświetlenia ulicznego, zakup lamp i wymiana 

lamp oświetleniowych/ 

Wymienionych zostało 45 szt. lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach ; Rokietnica 24 

szt., Rokietnica Wola 7 szt., Tapin 6 szt. Tuligłowy 8 szt. ponadto wymieniono 22 szt. na 

odcinku od byłej bazy SKR w Rokietnicy do P. Szozdy na Woli Rokietnica, oraz założono 3 

lampy nowego oświetlenia na „Żarkówce”. 

 

-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 800,00 

wykonanie 0 

wydatki bieżące plan 800,00 wykonanie 0 

 

-Pozostała działalność plan 16.000,00 wykonanie 1.255,88 tj. 7,8 % 

wydatki bieżące plan 16.000,00 wykonanie 1.255,88 tj. 7,8% 

/usługa weterynaryjna – leczenie, opatrunek bezdomnego psa, opłata za wykonanie badania 

gleby, zakup czasopism „Odpady komunalne,” „Biuletynu Informacyjno –Handlowego”/. 

  

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan  39.000,00  

wykonanie 38.285,38 tj. 98,2% 

z tego : 

-Biblioteki  plan 38.000,00 wykonanie 38.000,00 tj. 100 %  

wydatki bieżące plan 38.000,00 wykonanie 38.000,00 tj. 100% 

-dotacje plan 38.000,00 wykonanie 38.000,00    

/dotacja dla samorządowej instytucji kultury /. 

 

-Pozostała działalność  - plan 1.000,00 wykonanie 285,38 tj. 28,5% 

wydatki bieżące plan 1.000,00 wykonanie 285,38 tj. 28,5% 

/zakup zniczy i wiązanek kwiatów  w związku z rocznicą pacyfikacji/.  

 

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 677.292,35 wykonanie 535.535,34                  

tj. 79,1% 

z tego: 

-obiekty sportowe plan 587.792,35 wykonanie 446.035,34 tj. 75,9%  

wydatki bieżące plan 13.000,00 wykonanie 9.920,13 tj. 76,3%  

w tym:  

-wynagrodzenia plan 240,00 wykonanie 0.  

wydatki rzeczowe to; energia elektryczna, benzyna do kosiarki, bateria ścienna, skrzynka 

gazowa i inne  materiały do utrzymania obiektu sportowego kwota 9.920,13. 

wydatki majątkowe plan 574.792,35 wykonanie 436.115,21 tj. 75,9% 

- remont obiektu sportowego w miejscowości Roketnica poprzez wykonanie ogrodzeń, 

ciągów komunikacyjnych, płyty boiska i montaż trybuny plan 535.792,35 wykonanie 

399.061,21. 

/wykonany zakres robót: ogrodzenia zewnętrznego stadionu z elementów betonowych  w tym 

dwie bramy wjazdowe i dwie furtki wejściowe /stalowe/, ogrodzenia płyty boiska z ramek 

stalowych wypełnionych siatką, poszerzenie płyty boiska o 6 m, parking przy budynku szatnia 

z kostki brukowej, ciągi komunikacyjne – chodniki z kostki bukowej, miejsce postojowe 

przed stadionem dla samochodów osobowych, trybuna na 62 miejsca siedzące - krzesełka 

plastikowe/.  

- budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Rokietnica plan 4.000,00 

wykonanie 2.615,00 

/wykonanie projektu oświetlenia/  

-budowa trybuny wraz z zadaszeniem na stadionie w miejscowości Rokietnica plan 12.000,00 

wykonanie 11.439,00 

/wykonanie projektu wraz z kosztorysem zadaszenia nad trybunami, montażu czterech trybun 

na 248 miejsc siedzących/ 



- budowa chodnika w miejscowości Rokietnica  koło stadionu sportowego plan 23.000,00 

wykonanie 23.000,00 

/wykonanie projektu chodnika/. 

 

-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  plan 89.500,00 wykonanie 89.500,00 tj. 100%  

wydatki bieżące plan 89.500,00 wykonanie 89.500,00 tj. 100% 

w tym; 

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

Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej i nauki pływania plan 84.500,00 wykonanie 

84.500,00   

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

Rokietnica w zakresie tenisa stołowego plan  5.000,00  wykonanie  5.000,00.  

 

9.Planowana kwota deficytu na rok  2011  wynosi  620.000,00 wykonanie budżetu na     

31.12.2011r. zamknęło się nadwyżką w wysokości : 529.993,19. 

 

10.Planowane  przychody budżetu wynoszą ; 620.000,00 wykonane wynoszą  659.808,97. 

 

11.Planowane rozchody kwota 0 wykonane rozchody kwota  0 . 

 

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. 

 

Lp. Dział 

Rozdział 

paragraf 

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan pierwotny 
 

Plan na dzień 

31.12.2011r. 

1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 914.757,00 914.757,00 

 01036 Restrukturyzacja i modernizacja 

sektora żywnościowego oraz rozwój 

obszarów wiejskich 
Zadanie realizowane w ramach programu 

Rozwoju Obszarów wiejskich – plan pierwotny 

zgodnie z  uchwała budżetową 

914.757,00 914.757,00 

 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
- Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej 

 w Centrum Wsi Czelatyce i Rokietnica Wola  

/środki  Europejskiego Funduszu Rolniczego 

Rozwoju Obszarów Wiejskich/ - plan 

pierwotny zg. Uchwał RG Nr VII/392011 dn. 

08.06.2011r. 

480.000,00 480.000,00 

 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

- Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej 

 w Centrum Wsi Czelatyce i Rokietnica Wola - 

plan pierwotny zg. Uchwałą RG Nr 

VII/392011 dn. 08.06.2011r.            

434.757,00 434.757,00 

2. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 238.200,00 238.200,00 

 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 238.200,00 238.200,00 

 4271 Zakup usług remontowych 
/środki z Europejskiego Funduszu 

238.200,00 238.200,00 



Solidarności/ - plan pierwotny Uchwała RG nr 

XV/78 z dn. 29.12.2011r. 

3. 720 INFORMATYKA 255.763,00 1.845,00 

 72095 Pozostała działalność 255.763,00 1.845,00 

 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
- Podkarpacki System e- Administracji 

Publicznej- plan pierwotny zgodnie z  uchwałą 

budżetową 

215.065,00 1.568,00 

 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
- Podkarpacki System e- Administracji 

Publicznej- plan pierwotny zgodnie z  uchwałą 

budżetową 

40.698,00 277,00 

4. 852 POMOC SPOŁECZNA 98.000,00 98.000,00 

 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 
Realizacja projektu „Czas na aktywność w 

Gminie Rokietnica” plan pierwotny zgodnie z 

uchwałą RG Nr XI/62/2011 z dn. 20.09.2011r. 

98.000,00 98.000,00 

 3119 Świadczenia społeczne 10.290,00 10.290,00 

 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.512,81 22.512,81 

 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.191,85 1.191,85 

 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.586,35 3.586,35 

 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 189,87 189,87 

 4127 Składki na fundusz pracy 551,71 551,71 

 4129 Składki na fundusz pracy 29,21 29,21 

 4217 Zakup materiałów 

i wyposażenia  

5.306,28 5.306,28 

 4219 Zakup materiałów 

i wyposażenia 

280,92 280,92 

 4307 Zakup usług pozostałych 51.342,85 51.342,85 

 4309 Zakup usług pozostałych 2.718,15 2.718,15 

5. 854 EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA 

187.822,00 187.822,00 

 85495 Pozostała działalność 
Realizacja projektów; pn. „Równać w górę”                 

- plan pierwotny zgodny z uchwała budżetową 

oraz „Indywidualizacja procesu nauczania                   

i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych w Gminie Rokietnica”                      

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 

pierwotny zgodnie z Uchwałą RG Nr 

X/47/2011 z dn. 31.08.2011r.. 

187.822,00 187.822,00 

 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.722,95 1.722,95 

 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 304,05 304,05 

 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.664,49 6.664,49 

 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.176,09 1.176,09 

 4127 Składki na fundusz pracy 1.073,06 1.073,06 

 4129 Składki na fundusz pracy 18936 18936 

 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 76.559,50 76.559,50 

 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 13.510,50 13.510,50 

 4217 Zakup materiałów 

i wyposażenia  

399,50 399,50 

 4219 Zakup materiałów  

i wyposażenia  

70,50 70,50 

 4247 Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 

70.084,20 70.084,20 



 4249 Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 

12.367,80 12.367,80 

 4307 Zakup usług pozostałych 3.145,00 3.145,00 

 4309 Zakup usług pozostałych 555,00 555,00 

6. 926 KULTURA FIZYCZNA 535.792,35 535.792,35 

 92601 Obiekty sportowe 
Remont obiektu sportowego w miejscowości 

Rokietnica poprzez wykonanie ogrodzeń, 

ciągów komunikacyjnych, płyty boiska i 

montaż trybuny. 

535.792,35 535.792,35 

 4277 Zakup usług remontowych – plan 

pierwotny zgodny z uchwałą budżetową 
329.380,00 - 

 4279 Zakup usług remontowych - plan 

pierwotny zgodny z uchwałą budżetową 
206.412,35 - 

 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych – plan zgodnie z Uchwałą RG 

Nr VII/39/2011r z dn. 08.06.2011r. 

/środki  Europejskiego Funduszu Rolniczego 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

- 329.380,00 

 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych - plan zgodnie z Uchwałą RG 

Nr VII/39/2011r z dn. 08.06.2011r. 

- 206.412,35 

 

15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ; 

 

1)„PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – zwiększenie dostępności do 

Internetu. 

Planowane łączne nakłady finansowe na lata 2011-2013 kwota 416.993,00. 

Na dzień 31.12.2011r. nie poniesiono żadnych wydatków. Postępowanie przetargowe                       

w związku z realizacją zadania prowadzone jest przez Urząd Marszałkowski. 

 

2) „Równać w górę” – wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie nauk 

przyrodniczo-matematycznych Uczniów Gimnazjum w Rokietnicy. 

Planowane łączne nakłady finansowe na lata 2011-2012 kwota 126.427,00. 

Planowane nakłady finansowe na rok 2011 kwota 79.822,00 wykonane 77.858,56  tj. 97,5%  

 

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 7.110,00 6.992,47 Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 

(2% wpływów z podatku 

rolnego) 

wpłata 

Gmina 

Przemyśl 

4.400,00 4.399,68 Pokrycie kosztów za dzieci z 

Gminy Rokietnica 

korzystających                           

z Niepublicznego Tęczowego 

Przedszkola w Przemyślu 

celowa na 

zadania 

bieżące 

Biblioteka 

Publiczna  

w Rokietnicy 

38.000,00 38.000,00 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 

84.500,00 84.500,00 Szkolenie dzieci i młodzieży                

z terenu Gminy Rokietnica w 

zakresie piłki nożnej i nauki 

pływania  

celowa na 

zadania 

zlecone 

Podmiot 

wybrany                   

w drodze 

konkursu 

5.000,00 5.000,00 Szkolenie dzieci i młodzieży              

z terenu Gminy Rokietnica w 

zakresie tenisa stołowego 

celowa na 

zadania 

zlecone 

Podmiot 

wybrany                   

w drodze 

konkursu 

6.397,00 6.397,00 Dowożenie dziecka 

niepełnosprawnego do Ośrodka 

Rehablilitacyjno-Edukacyno-

Wychowawczego w Jarosławiu 

celowa na 

zadania 

zlecone 

Niepubliczne 

Przedszkole  

w Tapinie 

129.703,00 115.946,80 Koszty bieżącej działalności 

Niepublicznego Przedszkola  

w Tapinie 

podmiotowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  

GMINY ROKIETNICA NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK.  

 

I. Grunty  

l.  

 Grunty  

obręb Rokietnica  

obręb Czelatyce  

obręb Tuligłowy  

obręb Tapin  

 

Stan na 01.01.2011r.  

powierzchnia kwota  

246,6806 ha 923.318,86  

138,6571 ha 519.350,66  

31,15 ha 136.782,20  

61,7307 ha 193.870,00  

15,1428 ha 73.316,00  

 

Stan na 31.12.2011 r.  

powierzchnia kwota  

245,6639 ha 862.788,76  

138,3527 ha 491.175,76  

30,8177 ha 105.455,00  

61,3507 ha 192.842,00  

15,1428 ha 73.316,00  

 

II. Budynki i lokale  

1.Stan na 01.01.2011r. brutto kwota 3.055.031,64  

Budynek UG, budynek gospodarczy UG - ustępy, Remizy OSP, Lecznica Zwierząt, Ośrodek  

Zdrowia, Dom nauczyciela, Budynek magazynowo-garażowy i biura po byłym Kółku  

Rolniczym, Domy Ludowe, budynek magazynowy z wagą towarową, budynek skupu żywca,  

budynku szatni na obiekcie sportowym w Rokietnicy, kaplica cmentarna w m. Rokietnica.  

2.Zmniejszenie wartości - sprzedaż kwota 146.530,34  

- budynków gospodarstwa rolnego w miejscowości Czelatyce  

- Dom Ludowy w Tuligłowach  

3. Stan na 31. 12.2011r. brutto kwota 2.908.501,30  

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  

1. Stan na 01.01.2011r. brutto kwota 16.527.693,09.  

Boisko sportowe, place i nawierzchnie koło budynku Lecznicy i Ośrodka Zdrowia, Linie sieci  

energetycznej, Oświetlenie uliczne, ujęcie wody wraz z przepompowniami, sieć  

wodociągowa, Oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, stacja CPN, droga gminna  

Rokietnica- Czelatyce, droga gminna w Rokietnicy, kanalizacja sanitarna w miejscowości  

Tapin, droga gminna w miejscowości Rokietnica dz. Nr 312611. ogrodzenia mogiły  

poległych w miejscowości Czelatyce, Chodnik 585 mb w m. Tuligłowy przy dr. głównej,  

droga 1131 m3 w m. Tuligłowy, chodnik 60 mb w m. Tuligłowy, droga gminna wewnętrzna  

400 m3 w m. Tuligłowy , boisko 1220 m2 przy Szkole w Tuligłowach - przekazane Szkole,  

oświetlenie uliczne przy drodze na cmentarz, przystanek autobusowy w m. Tuligłowy.  

2. Zwiększenie wartości kwota 1.112.748,11  

Budowa;  

-dzwonnicy przy kaplicy cmentarnej w m. Rokietnica  

- wykonanie ogrodzenia stadionu, trybuny i ciągów pieszych,  

- Chodnik w m. Czelatyce na rowie krytym  



-parking w m. Czelatyce obok Kościoła  
-chodnik w m. Czelatyce obok cmentarza  
- parking w m. Czelatyce obok cmentarza  
-chodnik w Rokietnica Wola obok Kościoła  
- parking w m. Rokietnica Wola obok Kościoła  
- przystanek autobusowy w m. Czelatyce  
- zwiększenie wartości wodociągu poprzez wykonanie hydrantu w m. Rokietnica Wola.  

3. Stan na 31.12.2011r. brutto kwota 17.640.441,20  

IV. Kotły i maszyny energetyczne  

1.Stan na 01.01.2011r. brutto kwota 19.132,63.  

2. Zakup;  
Kocioł CO - do budynku Lecznicy Zwierząt kwota 8.610,00.  

3.Stan na 31.12.2011r. brutto kwota 27.742,63.  

V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  
(zestawy komputerowe)  

1. Stan na 01.01.2011r. kwota 72.386,53.  

3.Stan na 31.12.2011r. brutto kwota 72.386,53.  

VI. Urządzenia techniczne  

1.Stan na 01.01.2011r. brutto kwota 197.064,84  
zbiorniki przeciwpożarowe, urządzenia wys. ciś. do czyszczenia sieci, pojemniki na śmiecie,  
motopompy i pompy.  

2.Zakup;  
Pompa szlamowa WT 30X dla OSP Tapin kwota 6.800,20  

3. Stan na 31.12.2011r. brutto kwota 203.865,04.  

VII Środki transportu  

1. Stan na 01.01.2011r. brutto kwota 1.082.348,86.  

Samochody; "Towos Nysa," Tuligłowy, Żuk A 151 oraz Samochód GLM -Tapin OSP, Żuk  

A 11 B - Czelatyce OSP, Star P244L, Ford Transit, Star 266 oraz FORD TRANSIT z  

przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, koparko-ładowarka JCB 4CX, FORD  

TRANSIT OSP Czelatyce, przyczepa rolnicza dwuosiowa T653, samochód Jelcz 004  

pożarniczy GCBA 6/32, ciągnik rolniczy MTZ BELARUS 820  

2. Sprzedaż kwota 130.975,32  

samochód ciężarowy UAZ 452  

samochód marki star  
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ładowarko-koparka  

3. Stan na 31. 12.2010r. brutto kwota 951.373,54  

VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie  

1. Stan na 01.01.2011r. brutto kwota 27.849,26.  
Kasa pancerna, kserokopiarka Mita DC 2060, Kopiarka cyfrowa KM 1525, Szafa 
chłodnicza MAWI, waga samochodowa (najazdowa) wraz z kioskiem na 
wagomierz. Kosiarka Typ 1551107 T.  

2.Zakup kwota 10.600,00  

-2 szafy chłodnicze SCH-1400 MA WI.  

3. Stan na 31.12.2011r. brutto kwota 38.449,26.  

IX.Wartości niematerialne i prawne powyżej 3.500 zł  

1. Stan na 01.01.2011r. brutto kwota 14.908,13  

Programy; podatek rolny, PLC, MEDIA, RUN TIME, Media Win Millenium Pl, 

Pakiet oprogramowania biurowego, Pomost, Zasoby Ludzkie.  

2. Stan na 31.12.2011r. brutto kwota 14.908,13.  

X.Wartości niematerialne i prawne poniżej 3.500 zł  

1.Stan na 01.01.2011r. brutto kwota 22.373,71  

2.Stan na 31.12.201 Or. brutto kwota 22.373,71.  

XI.Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa 
własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania  

- dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego      kwota 85.906,97  

- wpływy z tytułu sprzedaży działek, budynku gospodarstwa rolnego  

w m. Czelatyce, Domu Ludowego w m. Tuligłowy      kwota153.466,78  

-wpływy ze sprzedaży samochodu ciężarowego UAZ  

452, star 29, ładowarko- koparka kwota                       kwota 22.600,00  

- wpływy ze sprzedaży drewna                                     kwota 18.410,64  
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Rokietnica 31.01.2012r.  

                                                                              

                                         

 

 

 

 
 

       c) zakup zbiorów bibliotecznych - plan 6.949,30 - wykonanie 6.949,30 w tym:  

    z dotacji budżetu gminy - plan 4.599,30 - wykonanie 4.599,30  

    z dotacji Narodowej Biblioteki w Warszawie - plan 2.350,00 - wykonanie 2.350,00  

  d) opłaty - odpis na ZFŚS - plan 1.276,25 - wykonanie 1.276,25  

4. Stan należności i zobowiązań - nie wystąpiły.  

5. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2011 roku - kwota 0,00  

6. Pozostałe informacje dotyczące działalności Komunalnej Biblioteki Publicznej.  

SPRAWOZDANIE 

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - KOMUNALNEJ BIBLIOTEKI  

PUBLICZNEJ W ROKIETNICY 

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU 

      b) dotacje z Biblioteki Narodowej w Warszawie plan 2.350,00 - wykonanie 2.350,00  

      3. Planowane koszty 41.310,78 - wykonanie 41.310,78 - tj. 100%  

w tym:  

     a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 29.676,48 - wykonanie 29.676,48  

     b) materiały i usługi - plan 3.408,75 - wykonanie 3.408,75  

(prasa, artykuły biurowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy, rozdzielacze alfabetyczne i działowe, opisy biblioteczne, delegacje  

służbowe),  

1. Stan funduszu obrotowego na początku roku wynosił - 960,78  

2. Plan przychodów 40.350,00 - wykonanie 40.350,00 - tj. 100%  

w tym:  

    a) dotacje z budżetu plan 38.000,00 - wykonanie 38.000,00  

W 2011 roku zarejestrowano 412 czytelników. Dominującą grupę stanowią dzieci w wieku do  

lat 15, tj. 158 czytelników oraz czytelników w wieku 16 - 19 lat, których zapisano 117,  

powyżej 60 roku życia zapisano 3 osoby. Klasyfikując czytelników według zajęcia należy  

stwierdzić, że najliczniejszą grupę stanowi niepracująca młodzież ucząca się tj.313  
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Czytelników. Natomiast czytelnicy pozostałych grup zawodowych stanowili od 6 do 41 czytelników. 

Ogółem na zewnątrz wypożyczono 3485 książki tj.: 

1251 – literatura piękna dla dorosłych,  

1689 – literatura piękna dla dzieci i młodzieży,  

290 – literatura niebeletrystyczna,  

255 – czasopism oprawnych,  

195 – czasopism nieoprawnych.  

Czytelnię odwiedziło 397 zainteresowanych osób, a na miejscu udostępniono 402 książki i czasopisma 

oprawne oraz 143 czasopisma nieoprawne. Udzielone 399 informacji. Najbardziej popularne pozostają 

nadal wypożyczanie na zewnątrz. Dzieci i ucząca się młodzież najczęściej wypożyczali lektury szkolne i 

literaturę piękną dla nich przeznaczoną. Obserwuje się zainteresowanie czytelników dorosłych literaturą 

współczesną, dlatego też nowy księgozbiór jest nabywany z myślą o ich potrzebach.  

 

 

                                                                                                                               Kierownik  

                                                                                                                    Komunalnej Biblioteki  

                                                                                                                    Publicznej w Rokietnicy  

                                                                                                                       Magdalena Horbowy 
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