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                                                                                                                               Załącznik Nr 1 

                                                                                                                               do Zarządzenia Nr 0050.113.2016 

                                                                                                                               Wójta Gminy Nędza 

                                                                                                                               z dnia 14 marca 2016 r.  

 

CZĘŚĆ OPISOWA   

 

W ZAKRESIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I 

ROZCHODÓW 
 

 

 

I.   WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015 rok  
 

1.      WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM ZA 2015 rok 
 

           Dochody  gminy za 2015 rok wykonano w wysokości 19 715 142,42 zł na plan  19 530 359,54 

zł co stanowi 100,95 % wykonania planu dochodów.  

 

Wykonanie dochodów w wysokości 19 715 142,42 zł oraz ich plan w wysokości   19 530 359,54 zł  w 

podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco: 

          
Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Wykonanie za 2015 rok 

 

 

Dochody bieżące 

 

 

19 204 535,99 

 

19 394 513,68 

 

Dochody majątkowe  

 

 

325 823,55 

 

 

320 628,74 

 19 530 359,54 19 715 142,42 

 

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższy wykres: 
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2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2015 rok  

 
 

Dochody bieżące budżetu gminy w niniejszym sprawozdaniu  przedstawia się według trzech 

podstawowych źródeł : 

 dochody własne, 

 subwencje ogólne z budżetu państwa, 

 dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących, 

 

       Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy w zakresie podstawowych źródeł za 2015 rok 

przedstawia poniższa tabela : 

 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Źródła dochodów bieżących: 

 

Wykonanie ogółem 

Dochody własne 

subwencje ogólne z 

budżetu państwa  

 

Dotacje i środki 

przeznaczone na realizację 

zadań bieżących 

 

  

2015 rok 
 

8 516 262,14 
 

 

8 267 024,00 

 

 

2 611 227,54 
 

 

19 394 513,68 

 

 

       Poniższy wykres obrazuje jak kształtowały się dochody bieżące w podziale na podstawowe źródła 

w  2015 roku: 
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2.1. Dochody własne 
 

Dochody własne wykonano w kwocie 8 516 262,14 zł,  na plan  8 256 843,52 zł  co stanowi  103,14% 

planu dochodów własnych. 

 

Na wykonanie dochodów własnych składają się dochody przedstawione w poniżej tabeli : 

 

wyszczególnienie 

plan                     

dochodów       

ogółem 

  

wykonanie za  

2015 rok  

% 

wykonania 

planu 

      
- podatek dochodowy od osób fizycznych 3 923 170,00 3 957 218,00 100,87% 

- podatek dochodowy od osób prawnych 25 000,00 14 104,30 56,42% 

-  podatek od nieruchomości 2 080 200,00 2 123 512,83 102,08% 

-  podatek rolny 214 476,00 206 080,28 96,09% 

-  podatek leśny 43 202,00 45 170,20 104,56% 

- podatek od środków transportowych 58 898,00 58 597,00 99,49% 

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

2 000,00 2 395,20 119,76% 

- podatek od spadków i darowizn 22 000,00 24 746,00 112,48% 

- wpływy z opłaty produktowej 0,00 16,40   

- wpływy z opłaty skarbowej 18 000,00 16 765,00 93,14% 

- wpływy z opłaty targowej 11 300,00 16 768,00 148,39% 

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej  83 630,00 83 908,57 100,33% 

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie,  
służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 

8 980,00 8 994,75 100,16% 

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów  

alkoholowych 

90 199,45 91 357,78 101,28% 

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez  

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie  

odrębnych ustaw 

748 177,00 765 955,40 102,38% 

- podatek od czynności cywilnoprawnych 88 000,00 113 735,00 129,24% 

-grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i  

innych jednostek organizacyjnych 

51 822,12 81 155,12 156,60% 

- wpływy z różnych opłat 13 000,00 15 229,94 117,15% 

- czynsz za dzierżawę terenów łowieckich 2 179,00 2 276,90 104,49% 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

 - najem powierzchni reklamowej 

1 258,00 978,67 77,80% 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

 - czynsz z najmu lokali mieszkalnych 

102 200,00 115 547,58 113,06% 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

 - czynsz z najmu lokali użytkowych 

54 000,00 56 634,38 104,88% 

- dochody z dzierżawy gruntów 356 493,00 379 549,75 106,47% 

- wpływy z usług - składniki mediów  z najmu lokali  
mieszkalnych 

18 900,00 22 095,43 116,91% 

- wpływy z usług - składniki mediów  z najmu lokali  

użytkowych 

1 150,00 1 361,21 118,37% 

- wpływy z różnych dochodów 152 862,00 223 862,64 146,45% 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i  

opłat 

9 000,00 7 601,48 84,46% 

- dochody z tytułu odsetek  7 000,00 8 867,07 126,67% 
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- odsetki z tytułu środków zgromadzonych  na  

rachunkach bankowych  jednostki Urząd Gminy 

50 000,00 56 223,45 112,45% 

- pozostałe odsetki 4 100,00 91,67 2,24% 

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 2 073,00 2 073,00 100,00% 

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 

 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki  
budżetowej  

7 200,00 2 233,02 31,01% 

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

ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie 

 danych 

3,00 10,85 361,67% 

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

ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu  

świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

1 100,00 8 968,27 815,30% 

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych  

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z  
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184  

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej  

wysokości 

500,00 6,05 1,21% 

- wpływy ze zwrotów 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 

4 770,95 2 170,95 45,50% 

RAZEM  8 256 843,52 8 516 262,14 103,14% 

 

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to : 

 
 podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 3 957 218,00 zł; 

 

 podatek od nieruchomości w kwocie 2 123 512,83 zł; 

 

 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw w kwocie 765 955,40 zł; 

 

 dochody z dzierżawy gruntów w kwocie 379 549,75 zł; 

 

 wpływy z różnych dochodów w kwocie 223 862,64 zł; 

 

 podatek rolny w kwocie 206 080,28 zł; 

 

 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 

czynsz z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 115 547,58 zł; 

 

 podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 113 735,00 zł; 

 

 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91 357,78 zł; 

 

 wpływy z opłaty eksploatacyjnej  w kwocie 83 908,57 zł; 

 

 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 81 155,12 zł; 

 

 podatek od środków transportowych w kwocie 58 597,00 zł; 

 

 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 

czynsz z najmu lokali użytkowych w kwocie 56 634,38 

 

 odsetki z tytułu środków zgromadzonych  na  rachunkach bankowych  jednostki Urząd Gminy w kwocie                  

56 223,45 zł; 
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2.2. Subwencje ogólne z budżetu państwa  
 

 

Wykonanie subwencji ogólnych z budżetu państwa w 2015 rok wyniosło kwotę: 8 267 024,00 zł, na plan 

8 267 024,00 zł, co stanowi  100,00 % wykonania planu tych dochodów.  

 

 

Wykonanie subwencji ogólnej w 2015 roku przedstawia poniższa tabela : 

 

 

Wyszczególnienie 

 

część oświatowa 

subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu                     

terytorialnego 

 

część wyrównawcza 

subwencji ogólnej 

dla gmin 

 

Ogółem 

 

2015 rok  

 

5 630 203,00 

 

2 636 821,00 

 

 

8 267 024,00 
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2.3. Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących 
 

           Wykonanie dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w 2015 roku 

wyniosło kwotę: 2 611 227,54 zł na plan 2 680 668,47 zł, co stanowi 97,41 % wykonania planu tych 

dochodów.  

 

Wykonanie dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących  w stosunku do 

planu  dochodów za 2015 r.  przedstawia poniższa tabela: 

 

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej 

plan                     

dochodów       

ogółem 

wykonanie za  

2015 rok  

% 

wykonania 

planu 

        
 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,  
 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 

 205 

16 991,51 16 593,06 97,66% 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na  
realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

(związkom gmin) ustawami 

1 768 443,84 1 724 725,32 97,53% 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące realizowane przez gminę na podstawie  

porozumień z organami administracji rządowej  

21 168,00 17 516,00 82,75% 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków  
gmin) 

820 355,12 800 735,32 97,61% 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  

realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej  
opieki wychowawczej finansowanych w całości przez  

budżet państwa w ramach programów rządowych 

2 700,00 2 125,00 78,70% 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

 realizowane na podstawie porozumień (umów) między  
jednostkami samorządu terytorialnego 

1 000,00 1 000,00 100,00% 

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych  

na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 
publicznych 

50 010,00 48 532,84 97,05% 

RAZEM  2 680 668,47 2 611 227,54 97,41% 

 

 

WYKONANO:   

 

 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, z wyłączeniem dochodów 

klasyfikowanych w paragrafie 205 – kwota 16 593,06  zł, z przeznaczeniem na: 
 

1. Pomoc społeczna  – kwota  16 593,06 zł, w tym na: 

 realizacja projektu pn. „"SZANSA" - program aktywnej integracji w Gminie Nędza” - w 

kwocie 16 593,06 zł; 

 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 

kwota  1 724 725,32 zł, z przeznaczeniem na: 

 
1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 91 446,99 zł, w tym na: 

 pozostałą działalność - w kwocie 91 446,99 zł; 
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2. Administrację publiczną – kwota 33 741,86 zł, w tym na : 

 zadania nadzorowane  przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury - w  kwocie 33 741,86 zł; 

 

3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i  ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota                   

79 830,80 zł., w tym na : 

 

 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w kwocie 2 847,35 zł; 

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – w kwocie 37 410,68 zł; 

 wybory do Sejmu i Senatu – w kwocie 22 027,37 zł; 

 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – w kwocie 17 545,40 zł; 

 

4.Obrona narodowa – kwota 300,00 zł, w tym na: 

 pozostałe wydatki obronne - w kwocie 300,00 zł; 

 

5. Oświatę i wychowanie – kwota 118 783,56 zł, w tym na: 

 szkoły podstawowe - w kwocie 108 429,79 zł; 

 gimnazja – w kwocie 10 353,77 zł; 

 

6. Pomoc społeczną – kwota 1 400 622,11 zł, w tym na: 

 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 369 309,12 zł; 

 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 w kwocie 7 995,01 zł; 

 dodatki mieszkaniowe w kwocie 2 302,58 zł; 

 usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 20 000,00 zł; 

 pozostałą działalność w kwocie 1 015,40 zł; 

 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania  bieżące realizowane przez gminę 

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 17 516,00 zł, z 

przeznaczeniem na: 

 
1. Działalność usługowa – kwota 800,00 zł, w tym na: 

 cmentarze w kwocie 800,00 zł; 

 

2. Administrację publiczną – kwota 16 716,00 zł, w tym na : 

 pozostałą działalność w kwocie 16 716,00 zł; 

 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin(związków gmin) - kwota 800 735,32 zł, z przeznaczeniem na: 

 

1. Różne rozliczenia – kwota 22 917,12 zł, w tym na: 

 różne rozliczenia finansowe (zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w 

ramach funduszu sołeckiego)   w kwocie 22 917,12 zł; 

 

2. Oświatę i wychowanie – kwota 269 954,00 zł, w tym na: 

 szkoły podstawowe – w kwocie 5 170,00 zł;  

 przedszkola w kwocie 264 784,00 zł; 

 

3. Pomoc społeczną - kwota 475 603,27 zł, w tym na: 

 wspieranie rodziny – w kwocie 9 677,00 zł; 

 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 w kwocie 9 795,00 zł; 
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 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 

174 813,19 zł;   

 zasiłki stałe w kwocie 117 182,08 zł; 

 ośrodki pomocy społecznej w kwocie 85 017,00 zł; 

 pozostała działalność w kwocie 79 119,00 zł; 

 

4. Edukacyjną opiekę wychowawczą - kwota  32 260,93 zł, w tym na: 

 pomoc materialną dla uczniów – kwota 32 260,93 zł.; 

 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z 

zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet 

państwa w ramach programów rządowych - kwota 2 125,00 zł, z przeznaczeniem na: 

 
1. Edukacyjną opiekę wychowawczą - kwota  2 125,00 zł, w tym na: 

 pomoc materialną dla uczniów – kwota 2 125,00 zł.; 

 

 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 1 000,00 zł, z 

przeznaczeniem na: 

 
1. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 1 000,00 zł, w tym na:   

 obronę cywilną – w kwocie 1 000,00 zł.; 

 

 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 

jednostek sektora finansów publicznych - kwota 48 532,84 zł, z przeznaczeniem na: 

 
1. Oświatę i wychowanie – kwota 48 532,84 zł, w tym na: 

 pozostałą działalność - w kwocie 48 532,84 zł; 

 

 

 

3.  WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015 rok 
 

 
Dochody majątkowe budżetu gminy przedstawia się według trzech podstawowych źródeł:  

 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 

 dochody ze sprzedaży majątku 

 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

 

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy w zakresie podstawowych źródeł przedstawia 

się następująco:  

 
Wyszczególnienie Źródła  dochodów  majątkowych: 

 

Wykonanie 

ogółem 

  dotacje i środki 

przeznaczone 

na inwestycje 

 

dochody ze 

sprzedaży 

majątku 

 

dochody z tytułu 

przekształcenia prawa 

użytkowania 

wieczystego w prawo 

własności 

 

2015 rok 

 

120 200,90 

 

199 253,19 

 

 

1 174,65 

 

320 628,74 
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3.1.  Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 
 

Na dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano kwotę 130 674,75 zł, wykonano 

natomiast kwotę 120 200,90 zł, co stanowi 91,98% planu.  

 

Wyszczególnienie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje z poszczególnych źródeł tych 

dochodów za 2015 rok przedstawia poniższa tabela: 

 

        

wyszczególnienie 

plan                     

dochodów       

ogółem 

wykonanie za  

2015 rok  

% 

wykonania 

planu 

        
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  

własnych gmin (związków gmin) 

25 859,75 25 859,75 100,00% 

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa  

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na  

podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami  
samorządu terytorialnego 

49 815,00 49 815,00 100,00% 

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 

 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji  

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora  
finansów publicznych 

55 000,00 44 526,15 80,96% 

RAZEM  130 674,75 120 200,90 91,98% 

 

 

W zakresie dotacji wykonano: 

 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - kwota 25 859,75 zł, z przeznaczeniem na: 

 
1. Różne rozliczenia – kwota 25 859,75 zł,  w tym na: 

 różne rozliczenia finansowe  (zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w 

ramach funduszu sołeckiego)   – kwota 25 859,75 zł; 

 

 

 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu 

terytorialnego – kwota 49 815,00 zł, z przeznaczeniem na:  
 

1. Transport i łączność  – kwota 49 815,00 zł,  w tym na: 

 realizacja zadania p.n. Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Nędzy– 

kwota 49 815,00 zł; 
 

 

 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 

publicznych – kwota 44 526,15 zł, z przeznaczeniem na:  
 

1. Kultura fizyczna   – kwota 44 526,15 zł,  w tym na: 

 realizacja zadania p.n. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy – 

kwota 44 526,15 zł; 
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3.2.  Dochody ze sprzedaży majątku 
 

 Dochody ze sprzedaży majątku wykonano w kwocie 199 253,19 zł na plan 194 000,00 zł, co stanowi 

102,71 % planu.  

 

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w stosunku do planu tych  dochodów za 2015 rok 

przedstawia  poniższa tabela : 

 

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej 

 

 

plan                     

dochodów       

ogółem 

 

wykonanie za 

2015 rok 

  

% wykonania 

planu 

 

Dochody z tytułu sprzedaży działek   
 

194 000,00 198 552,29 102,35% 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 

 

0,00 700,90   

RAZEM 194 000,00 199 253,19 

 
102,71% 

 

 

 

3.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności 
 

       Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano 

w kwocie 1 174,65 zł na plan 1 148,80 zł, co stanowi 102,25 % planu.  

 

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w stosunku do planu tych  dochodów za 2015 rok 

przedstawia  poniższa tabela : 

 

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej 

plan                     

dochodów       

ogółem 

wykonanie za 

2015 rok  

% wykonania 

planu 

 

 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 

własności 

 

 
1 148,80 

 
1 174,65 

 
102,25% 

RAZEM 1 148,80 

 

1 174,65 102,25% 

 

 

 

4. PODSUMOWANIE BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE WYKONANIA   

     DOCHODÓW  ZA 2015 rok 
 

W wykonaniu dochodów za 2015 rok w kwocie    19 715 142,42 zł : 

 dochody   bieżące  stanowią  98,37 %    ( 19 394 513,68)  

 dochody majątkowe stanowią  1,63 %         (  320 628,74)  
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W wykonaniu dochodów podatkowych skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 

01.01.2015 do 31.12.2015 r. wynoszą 635 355,70 zł, w tym:  

- podatek od nieruchomości 592 345,47 zł; 

- natomiast podatek od środków transportowych 43 010,23 zł. 

  W wykonaniu dochodów podatkowych skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za 

okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynoszą w podatku od nieruchomości kwotę 178 072,48 zł, 

natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja 

Podatkowa wynoszą:  

- kwota 200,00 zł tytułem umorzenia zaległości podatkowych w opłacie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

- kwota 12 845,00 tytułem  rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku 

pobrania, ograniczenia poboru w podatku od nieruchomości; 

- kwota 453,00 tytułem  rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, 

ograniczenia poboru odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat; 

 

 

II.   WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 rok 
 

 

1. WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM ZA 2015 rok 

 
          Wykonanie wydatków ogółem za 2015 rok wyniosło kwotę 19 196 439,56 zł na plan 

21 115 799,11 zł, co stanowi 90,91 % wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych 

wydatków, wydatki bieżące stanową  89,74 %, co odpowiada kwocie 17 227 265,54 zł,  a wydatki 

majątkowe stanowią 10,26 % co odpowiada kwocie 1 969 439,56 zł. – zależność tą przedstawia 

poniższy wykres: 



 

 12  

 
 

 

             

W strukturze poniesionych wydatków, wykonanie w rozbiciu na jednostki organizacyjne gminy 

przedstawiają się następująco : 

 

 

nazwa jednostki organizacyjnej Gminy 
plan wydatków 

ogółem 

wykonanie za 2015 

rok 

% wykonania 

wydatków 

jednostki 
organizacyjnej 

do wykonania 

wydatków 
ogółem  

Urząd Gminy w Nędzy 9 852 959,10 8 860 001,94 46,15% 

Zespół Szkolno Gimnazjalny w Nędzy 4 507 661,16 4 116 638,13 21,45% 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach Śl. 892 936,80 787 862,79 4,10% 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Babicach 995 096,86 898 057,33 4,68% 

Przedszkole w Nędzy 1 023 825,00 850 541,16 4,43% 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zawadzie Ks. 1 144 571,81 1 036 873,66 5,40% 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy  2 698 748,38 2 646 464,55 13,79% 

RAZEM 21 115 799,11 19 196 439,56 100,00% 
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2. WYKONANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH ZA 2015 rok 

 
           Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 

2015 rok przedstawia poniższe zestawienie: 

 
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 102 910,89 

      

 Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  96 644,04 

    w tym: wydatki majątkowe, w tym:  96 644,04 

       inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 96 644,04 

   -budowa sieci wodociągowej przy ulicy Leczniczej w Nędzy 28 702,97 

   -budowa sieci wodociągowej przy ul. Dębowej w Nędzy  4 059,00 

    -budowa sieci wodociągowej przy ul. Wyrobiskowej w Nędzy  63 882,07 

      

 Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 266,85 

    w tym: wydatki majątkowe, w tym:  6 266,85 

       inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 266,85 

    -modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie  

Ciechowice o długości 0,800 km.  

5 766,85 

    -modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie  

Ciechowice o długości 0,800 km- wynagrodzenie za przeniesienie  

autorskiego prawa majątkowego  

500,00 

      

 Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 

100 000,00 

      

 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody  100 000,00 

    w tym: wydatki majątkowe, w tym:  100 000,00 

      wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym: 100 000,00 

    -wniesienie przez Gminę Nędza do spółki Przedsiębiorstwa Komunalnego 

 sp. z o.o. z siedziba w Nędzy wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w  

podwyższonym kapitale zakładowym spółki  

100 000,00 

      

 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 967 593,58 

      

 Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 99 630,00 

    w tym: wydatki majątkowe, w tym:  99 630,00 

       inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 99 630,00 
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   -pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na realizacje zadania  

inwestycyjnego pod nazwą: Projekt budowy chodnika w ciągu drogi  

wojewódzkiej nr 919 w Nędzy 

49 815,00 

    -projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Nędzy 49 815,00 

      

 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 32 991,57 

    w tym: wydatki majątkowe, w tym:  32 991,57 

       inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 32 991,57 

    -dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami  

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań  

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika w  

ciągu drogi powiatowej Nr 3536S w Górkach Śląskich 

32 991,57 

      

 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 426 506,26 

    w tym: wydatki majątkowe, w tym:  426 506,26 

       inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 426 506,26 

    -modernizacja ul. Bocznej w Ciechowicach 68 418,68 

    -modernizacja ul. Bocznej  w Ciechowicach- wynagrodzenie za  

przeniesienie autorskiego prawa majątkowego 

246,00 

    -modernizacja drogi gminnej Nr 659 004 S - ul. Kopernika w  

Nędzy 

293 223,34 

    -modernizacja drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Nędzy 35 640,62 

    -modernizacja drogi gminnej ul. Mickiewicza w Nędzy –  

wynagrodzenie za przeniesienie autorskiego prawa majątkowego 

192,80 

    -modernizacja ul. Sienkiewicza w Nędzy  17 856,27 

    -zakup i montaż lampy solarnej typu Bratek Grand w m. Babice   

ul. Szkolna 

5 464,27 

    -zakup i montaż lampy solarnej typu Bratek Grand w m. Nędza  

ul. Sosnowa  

5 464,28 

      

 Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 42 909,64 

    w tym: wydatki majątkowe, w tym:  42 909,64 

       inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 42 909,64 

    -modernizacja drogi wewnętrznej- ul. Wyrobiskowa w Babicach  42 909,64 

       

 Rozdz. 60095 Pozostała działalność 365 556,11 

    w tym: wydatki majątkowe, w tym:  365 556,11 

       inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 365 556,11 

   -budowa parkingu w sołectwie Babice  88 296,31 

    -budowa parkingu w sołectwie Zawada Książęca  3 444,00 

   -utwardzenie miejsc postojowych wraz z kompleksem siłowni 

 zewnętrznych przy ul. Leśnej w Nędzy  

273 815,80 

     

 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 787,50 

      

 Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 11,25 

    w tym: wydatki majątkowe, w tym:  11,25 

       -inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 11,25 

    -termomodernizacja wraz z zabudową kolektorów słonecznych w budynku 

 wielofunkcyjnym i Domu Nauczyciela w Nędzy przy ulicy Leśnej 1 i  

Leśnej 3 w Gminie Nędza  

11,25 

      

 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 776,25 

    w tym: wydatki majątkowe, w tym:  6 776,25 

       -inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 776,25 

    -termomodernizacja wraz z zabudową kolektorów słonecznych w budynku  

wielofunkcyjnym i Domu Nauczyciela w Nędzy przy ulicy Leśnej 1 i  

Leśnej 3 w Gminie Nędza  

11,25 
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   -zakup składanych drzwi rozdzielających salę w obiekcie  

wielofunkcyjnym  przy ul. Gliwickiej 20 w Szymocicach  

6 765,00 

     

 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  34 384,00 

      

 Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 640,00 

    w tym: wydatki majątkowe, w tym:  3 640,00 

       -inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 640,00 

    -zakup rejestratora telewizji dozorowej 3 640,00 

      

 Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 744,00 

    w tym: wydatki majątkowe, w tym:  30 744,00 

       -inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 30 744,00 

    -zakup choinki- dekoracji świątecznej  10 947,00 

    -zakup podestu do namiotu 4 797,00 

    -zakup sceny do namiotu 15 000,00 

      

 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

 

289 325,31 

 Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 20 000,00 

    w tym: wydatki majątkowe, w tym:  20 000,00 

       -inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 20 000,00 

    -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- zakup samochodu 20 000,00 

      

 Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 269 325,31 

    w tym: wydatki majątkowe, w tym:  269 325,31 

       -inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 269 325,31 

    -adaptacja budynku do celów OSP w Babicach 233 241,31 

    -budowa OSP w Górkach Śląskich 33 210,00 

    -budowa OSP w Górkach Śląskich- wynagrodzenie za przeniesienie  

autorskiego prawa majątkowego 

1 230,00 

    -dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów  

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych  

do sektora finansów publicznych  

1 644,00 

      

 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 811,84 

      

 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 5 592,94 

    w tym: wydatki majątkowe, w tym:  5 592,94 

       inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 592,94 

    -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pompy  

do oczyszczalni ścieków 

5 592,94 

      

 Rozdz. 80104 Przedszkola 4 218,90 

    w tym: wydatki majątkowe, w tym:  4 218,90 

       inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 218,90 

    -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup  

huśtawki(bociane gniazdo) 

4 218,90 

      

      

 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 309 175,09 

      

 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 260 866,85 

    w tym: wydatki majątkowe, w tym:  260 866,85 

       -inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 260 866,85 

    -budowa kanalizacji sanitarnej w gminie 260 866,85 
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Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 17 500,00 

    w tym: wydatki majątkowe, w tym:  17 500,00 

       -inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 17 500,00 

    -zakup kosiarki samojezdnej 17 500,00 

      

 Rozdz. 90095 Pozostała działalność 30 808,24 

    w tym: wydatki majątkowe, w tym:  30 808,24 

       -inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 30 808,24 

    -zagospodarowanie terenu na działce NR 61 i 62/1 w sołectwie Łęg  

poprzez zakup ławek drzewek i krzewów, wyrównywanie i utwardzenie 

części terenu kostka brukową 

21 361,84 

    -modernizacja placu zabaw dla dzieci w sołectwie Ciechowice przy  

ul. Raciborskiej 35, w tym zakup nowych urządzeń zabawowych  

9 446,40 

     

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA  149 185,81 

     

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 14 036,68 

   w tym: wydatki majątkowe, w tym:  14 036,68 

      -inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 036,68 

   wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe na terenie sportowym 

 przy ul. Sportowej 

10 236,68 

 

  

zakup drzwi wejściowych antywłamaniowych do obiektu sportowego 

 LKS Zawada Ks.  

  3 800,00 

  

Rozdz. 

 

92695 

 

Pozostała działalność 

 

135 149,13 

   w tym: wydatki majątkowe, w tym:  135 149,13 
 

      -inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 135 149,13 
 

   budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy  135 149,13 
 

     
 

    RAZEM 1 969 174,02 
 

     

 
 

 

 

3.   WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻACYCH ZA 2015 rok  
 

 

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2015 roku  

przedstawia poniższe zestawienie: 

 
Dział  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 117 170,06 

    

Rozdz. 01008 Melioracje wodne 20 228,21 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  20 228,21 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 20 228,21 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 228,21 

  - zakup usług pozostałych 20 228,21 

    

Rozdz. 01030 Izby rolnicze 4 016,76 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  4 016,76 

     *dotacje na zadania bieżące 4 016,76 

  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych  

wpływów z podatku rolnego 

4 016,76 
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Rozdz. 01095 Pozostała działalność 92 925,09 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  92 925,09 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 92 925,09 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  586,06 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 500,09 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 85,97 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 92 339,03 

  - zakup materiałów i wyposażenia 1 199,66 

  - zakup usług pozostałych 1 478,10 

  - różne opłaty i składki 89 661,27 

    

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 254 656,87 

    

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 144,82 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  144,82 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 144,82 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 144,82 

             - różne opłaty i składki 11,60 

          - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 132,60 

  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i  

opłat 

0,62 

    

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 205 312,05 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  205 312,05 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 205 312,05 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  7 299,30 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 759,30 

  - wynagrodzenia bezosobowe 6 540,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 198 012,75 

  - zakup materiałów i wyposażenia 10 818,66 

  - zakup usług remontowych 112 371,45 

  - zakup usług pozostałych 74 822,64 

    

Rozdz. 60095 Pozostała działalność 49 200,00 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  49 200,00 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 49 200,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 200,00 

  - zakup usług pozostałych 49 200,00 

    

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 504 896,61 

    

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 91 902,90 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  91 902,90 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 91 902,90 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 91 902,90 

  - zakup materiałów i wyposażenia 8 172,87 

  - zakup energii 5 096,61 

  - zakup usług remontowych 597,99 

  - zakup usług pozostałych 69 000,93 

           - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i  

            pomieszczenia garażowe 

6 494,40 

  - pozostałe odsetki 3,89 
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  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych  

jednostek organizacyjnych 

2 536,21 

    

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 412 993,71 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  412 993,71 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 411 442,82 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  184 941,04 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 134 800,88 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 098,69 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 26 136,25 

  - składki na Fundusz Pracy  3 485,22 

  - wynagrodzenia bezosobowe 11 420,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 226 501,78 

  - zakup materiałów i wyposażenia  70 453,78 

  - zakup energii 7 747,33 

  - zakup usług remontowych 17 778,62 

  - zakup usług pozostałych 114 555,40 

  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 212,40 

  - różne opłaty i składki 3 036,17 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 032,08 

  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 544,00 

  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych  

jednostek organizacyjnych 

2 142,00 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 550,89 

  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 550,89 

    

    

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 83 323,44 

    

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 76 829,43 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  76 829,43 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 76 829,43 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  354,18 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 54,18 

  - wynagrodzenia bezosobowe 300,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 76 475,25 

  - zakup usług pozostałych 76 475,25 

    

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4 794,40 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  4 794,40 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 794,40 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 794,40 

    - zakup usług pozostałych  4 794,40 

    

Rozdz. 71035 Cmentarze 1 699,61 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  1 699,61 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 699,61 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  500,00 

  - wynagrodzenia bezosobowe 500,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 199,61 

  - zakup materiałów i wyposażenia 399,61 

    - zakup usług pozostałych  800,00 
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Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  3 138 717,61 

    

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 125 667,07 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  125 667,07 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 125 667,07 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  111 867,15 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 87 658,65 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 558,03 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 15 117,88 

  - składki na Fundusz Pracy 532,59 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 799,92 

  - zakup materiałów i wyposażenia 4 044,54 

  - zakup usług pozostałych 5 906,43 

  - podróże służbowe krajowe 842,78 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 727,17 

  - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

279,00 

    

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 102 204,48 

    
  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  102 204,48 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 12 470,91 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 470,91 

  - nagrody konkursowe 651,00 

  - zakup materiałów i wyposażenia 11 819,91 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 89 733,57 

  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 89 733,57 

    

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 688 621,42 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  2 688 621,42 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 675 964,41 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  2 073 570,48 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 607 582,22 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 119 967,69 

  - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 199,00 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 282 041,36 

  - składki na Fundusz Pracy 21 780,21 

  - wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 602 393,93 

  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  

Niepełnosprawnych  

49 331,00 

  - zakup materiałów i wyposażenia 190 252,64 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 007,81 

  - zakup energii 16 584,29 

  - zakup usług zdrowotnych 1 789,00 

  - zakup usług pozostałych 187 325,82 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26 706,70 

  - podróże służbowe krajowe 15 898,90 

  - podróże służbowe zagraniczne 343,74 

  - różne opłaty i składki 13 748,77 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 718,69 

  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 19 252,57 

  - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby 

 cywilnej 

25 434,00 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 657,01 

  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 657,01 
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Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 129 799,84 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  129 799,84 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 129 799,84 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  1 100,00 

  - wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 128 699,84 

  - nagrody konkursowe 3 072,51 

  - zakup materiałów i wyposażenia 32 753,80 

  - zakup usług pozostałych 92 873,53 

    

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 92 424,80 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  92 424,80 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 68 404,80 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  1 025,00 

  - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 1 025,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 67 379,80 

  - zakup materiałów i wyposażenia 8 973,44 

  - zakup usług pozostałych 31 003,04 

  - różne opłaty i składki 10 013,33 

  - podatek od nieruchomości 10 112,00 

  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 2 808,00 

  - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

4 469,99 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 020,00 

  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24 020,00 

    

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  

SĄDOWNICTWA 

79 830,80 

    

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa 

2 847,35 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  2 847,35 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 847,35 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  1 927,35 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 644,32 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 283,03 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 920,00 

  - zakup materiałów i wyposażenia 920,00 

    

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 37 410,68 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  37 410,68 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 16 450,68 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  9 152,68 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 514,10 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 432,18 

  - składki na Fundusz Pracy 14,40 

  - wynagrodzenia bezosobowe 6 192,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 298,00 

  - zakup materiałów i wyposażenia 6 849,08 

  - zakup usług pozostałych 123,00 

  - podróże służbowe krajowe 325,92 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 960,00 
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  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 960,00 

    

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 22 027,37 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  22 027,37 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 9 973,88 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  6 887,70 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 542,23 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 414,03 

  - składki na Fundusz Pracy 31,44 

  - wynagrodzenia bezosobowe 3 900,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 086,18 

  - zakup materiałów i wyposażenia 2 330,12 

  - zakup usług pozostałych 500,00 

  - podróże służbowe krajowe 256,06 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 053,49 

  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 053,49 

    

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 17 545,40 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  17 545,40 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 8 105,40 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  4 789,88 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 254,27 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 215,61 

  - wynagrodzenia bezosobowe 3 320,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 315,52 

  - zakup materiałów i wyposażenia 3 056,26 

  - zakup usług pozostałych 24,60 

  - podróże służbowe krajowe 234,66 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 440,00 

  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 440,00 

    

    

Dział 752 OBRONA NARODOWA 300,00 

    

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  300,00 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 300,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300,00 

  - zakup materiałów i wyposażenia 300,00 

    

    

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

183 159,95 

    

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 178 091,26 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  178 091,26 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 157 238,75 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  22 250,94 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 650,94 

  - wynagrodzenia bezosobowe 21 600,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 134 987,81 

  - zakup materiałów i wyposażenia 66 518,29 

  - zakup energii 14 844,63 

  - zakup usług remontowych 5 166,00 
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  - zakup usług zdrowotnych 4 680,00 

  - zakup usług pozostałych 26 250,27 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 023,12 

  - różne opłaty i składki 11 505,50 

     *dotacje na zadania bieżące 20 852,51 

  -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań  

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

20 852,51 

    

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 5 068,69 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  5 068,69 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5 068,69 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 068,69 

  - zakup materiałów i wyposażenia 3 459,41 

  - zakup usług pozostałych 1 277,78 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 331,50 

    

    

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 23 981,74 

    

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 

23 981,74 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  23 981,74 

     *obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 23 981,74 

  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub  

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i  

pożyczek 

23 981,74 

    

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 17 976,01 

    

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 17 976,01 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  17 976,01 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 17 976,01 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 976,01 

  - zakup usług pozostałych 17 976,01 

    

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 818 024,10 

    

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 3 639 419,03 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  3 639 419,03 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 510 678,56 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  2 817 261,32 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 185 076,47 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 170 244,04 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 406 197,97 

  - składki na Fundusz Pracy 47 459,84 

  - wynagrodzenia bezosobowe 8 283,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 693 417,24 

  - zakup materiałów i wyposażenia 181 152,13 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32 167,40 

  - zakup energii 34 759,84 

  - zakup usług remontowych 72 586,48 

  - zakup usług zdrowotnych 1 920,00 

  - zakup usług pozostałych 180 967,57 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 655,97 
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  - podróże służbowe krajowe 5 215,92 

  - różne opłaty i składki 9 416,31 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 163 424,92 

  - podatek od nieruchomości 216,00 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

4 934,70 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 128 740,47 

  - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 128 740,47 

    

Rozdz. 80104 Przedszkola 1 559 742,28 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  1 559 742,28 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 505 392,01 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  1 241 077,54 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 935 331,86 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 72 365,74 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 179 543,98 

  - składki na Fundusz Pracy 19 290,96 

  - wynagrodzenia bezosobowe 34 545,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 264 314,47 

  - zakup materiałów i wyposażenia 58 291,80 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 495,38 

  - zakup energii 14 839,94 

  - zakup usług remontowych 16 272,97 

  - zakup usług zdrowotnych 1 224,00 

  - zakup usług pozostałych 25 293,80 

  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych  

jednostek samorządu terytorialnego 

73 883,12 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 149,69 

  - podróże służbowe krajowe 969,89 

  - różne opłaty i składki 2 121,79 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 572,09 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

1 200,00 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 350,27 

  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 54 350,27 

    

Rozdz. 80110 Gimnazja 1 662 638,60 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  1 662 638,60 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 588 292,39 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  1 441 727,50 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 107 744,69 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 86 893,22 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 213 374,85 

  - składki na Fundusz Pracy 27 764,74 

  - wynagrodzenia bezosobowe 5 950,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 146 564,89 

  - zakup materiałów i wyposażenia 34 485,17 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 239,71 

  - zakup energii 23 111,35 

  - zakup usług zdrowotnych 360,00 

  - zakup usług pozostałych 12 063,08 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 350,89 

  - podróże służbowe krajowe 1 830,66 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 748,17 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

375,86 
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     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 74 346,21 

  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 74 346,21 

    

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 156 171,49 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  156 171,49 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 156 171,49 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  3 842,94 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 588,44 

  - wynagrodzenia bezosobowe 3 254,50 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 152 328,55 

  - zakup usług pozostałych 152 328,55 

    

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28 066,60 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  28 066,60 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 28 066,60 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 066,60 

  - zakup materiałów i wyposażenia 2 091,61 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 199,26 

  - zakup usług pozostałych 2 272,40 

  - podróże służbowe krajowe 8 297,67 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

15 205,66 

    

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 473 775,77 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  473 775,77 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 472 813,29 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  393 616,12 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 308 876,20 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 22 573,96 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 53 324,37 

  - składki na Fundusz Pracy 6 846,59 

  - wynagrodzenia bezosobowe 1 995,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79 197,17 

  - zakup materiałów i wyposażenia 25 237,62 

  - zakup energii 24 726,57 

  - zakup usług zdrowotnych 325,00 

  - zakup usług pozostałych 13 233,20 

  - podróże służbowe krajowe 1 978,23 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 866,55 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

 cywilnej 

830,00 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 962,48 

  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 962,48 

    

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

48 790,38 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  48 790,38 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 47 861,68 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  43 358,13 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 34 435,81 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 698,57 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 6 340,82 
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  - składki na Fundusz Pracy 882,93 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 503,55 

  - zakup materiałów i wyposażenia 1 811,70 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 106,40 

  - zakup energii 344,03 

  - zakup usług remontowych 88,72 

  - zakup usług pozostałych 657,88 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,86 

  - różne opłaty i składki 31,71 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 362,25 

     świadczenia na rzecz osób fizycznych 928,70 

  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 928,70 

    

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych 

140 671,00 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  140 671,00 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 137 793,45 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  123 532,22 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 99 207,76 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 714,19 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 18 072,43 

  - składki na Fundusz Pracy 2 537,84 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 261,23 

  - zakup materiałów i wyposażenia 3 120,17 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 983,46 

  - zakup energii 1 137,15 

  - zakup usług remontowych 1 638,03 

  - zakup usług pozostałych 2 642,39 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 179,50 

  - podróże służbowe krajowe 1 003,72 

  - różne opłaty i składki 91,79 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 376,64 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

88,38 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 877,55 

  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 877,55 

    

Rozdz. 80195 Pozostała działalność  108 748,95 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  108 748,95 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 108 748,95 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  200,00 

  - wynagrodzenia bezosobowe 200,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 108 548,95 

  - zakup materiałów i wyposażenia 39 305,49 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 787,92 

               - zakup usług pozostałych 61 797,53 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 808,61 

               - różne opłaty i składki 3 849,40 
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Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 184 259,08 

    

Rozdz. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 8 000,00 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  8 000,00 

     *dotacje na zadania bieżące 8 000,00 

  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań  

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do  

sektora finansów publicznych 

8 000,00 

    

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 86 259,08 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  86 259,08 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 12 799,38 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  6 720,00 

  - wynagrodzenia bezosobowe 6 720,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 079,38 

  - zakup materiałów i wyposażenia 4 352,62 

  - zakup usług pozostałych 1 646,76 

  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 80,00 

     *dotacje na zadania bieżące 73 459,70 

  - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub  

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom  

prowadzącym działalność pożytku publicznego 

16 000,00 

  -dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do  

sektora finansów publicznych 

57 459,70 

    

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 90 000,00 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  90 000,00 

     *dotacje na zadania bieżące 90 000,00 

  - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub  

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom  

prowadzącym działalność pożytku publicznego 

90 000,00 

    

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 2 813 248,91 

    

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 253 129,93 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  253 129,93 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 253 129,93 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 253 129,93 

  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych  

jednostek samorządu terytorialnego 

253 129,93 

    

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze 34 558,91 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  34 558,91 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 34 558,91 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 558,91 

  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych  

jednostek samorządu terytorialnego 

34 558,91 

    

    

    

    



 

 27  

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny 10 764,00 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  10 764,00 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 764,00 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  10 764,00 

  - wynagrodzenia bezosobowe 10 764,00 

    

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

1 369 715,17 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  1 369 715,17 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 110 103,43 

       - wynagrodzenia i składki on nich naliczane  103 477,60 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 26 878,83 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 830,70 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 73 072,27 

  - składki na Fundusz Pracy 695,80 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 625,83 

  - zakup materiałów i wyposażenia 2 154,32 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 278,97 

  - zakup usług pozostałych 3 398,58 

  - podróże służbowe krajowe 158,91 

  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z  

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o  

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w  

nadmiernej wysokości 

6,05 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

629,00 

     *dotacje na zadania bieżące 400,00 

  - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z  

przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o  

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w  

nadmiernej wysokości 

400,00 

      *świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 259 211,74 

  - świadczenia społeczne 1 259 211,74 

    

Rozdz. 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 

17 884,98 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  17 884,98 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 17 884,98 

       - wynagrodzenia i składki on nich naliczane  17 884,98 

  - składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 884,98 

    

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

293 126,55 

    
  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  293 126,55 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 293 126,55 

  - świadczenia społeczne 293 126,55 

    

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 38 001,43 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  38 001,43 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 45,15 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45,15 
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  - zakup materiałów i wyposażenia 45,15 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 956,28 

  - świadczenia społeczne 37 956,28 

    

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 117 182,08 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  117 182,08 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 117 182,08 

  - świadczenia społeczne 117 182,08 

    

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 443 496,28 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  443 496,28 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 438 882,28 

       - wynagrodzenia i składki on nich naliczane  367 201,52 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 287 064,27 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 247,10 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 54 587,08 

  - składki na Fundusz Pracy 5 303,07 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71 680,76 

  - zakup materiałów i wyposażenia 14 771,39 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 698,69 

  - zakup usług zdrowotnych 761,00 

  - zakup usług pozostałych 16 355,81 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 488,86 

           - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i            

            pomieszczenia garażowe 

15 450,00 

  - podróże służbowe krajowe 8 630,20 

  - różne opłaty i składki 210,00 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 023,03 

  -podatek od nieruchomości 312,00 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

2 979,78 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 614,00 

  - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 4 614,00 

    

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000,00 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  20 000,00 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 

  - świadczenia społeczne 20 000,00 

    

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 215 389,58 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  215 389,58 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 12 364,11 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 364,11 

  - zakup materiałów i wyposażenia 5 942,48 

  - zakup usług pozostałych 6 421,63 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 183 893,45 

  - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1 213,75 

  - świadczenia społeczne 182 679,70 

    *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  19 132,02 

     w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki   

     samorządu terytorialnego, w tym:  

  - świadczenia społeczne 17 938,96 
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 142,64 

  - zakup usług pozostałych 30,36 
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  - podróże służbowe krajowe 20,06 

    

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

7 400,00 

    

Rozdz. 85305 Żłobki 7 400,00 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  7 400,00 

     *dotacje na zadania bieżące 7 400,00 

  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań  

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do  

sektora finansów publicznych 

7 400,00 

    

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 216 771,27 

    

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 174 250,24 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  174 250,24 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 165 550,62 

       - wynagrodzenia i składki on nich naliczane  154 483,74 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 119 308,82 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 295,75 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 23 049,52 

  - składki na Fundusz Pracy 1 829,65 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 066,88 

  - zakup materiałów i wyposażenia 4 505,32 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 394,56 

  - podróże służbowe krajowe 82,60 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 084,40 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 699,62 

  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 699,62 

    

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 42 485,93 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  42 485,93 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 485,93 

  - stypendia dla uczniów 40 360,93 

  - inne formy pomocy dla uczniów 2 125,00 

    

Rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 35,10 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  35,10 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 35,10 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35,10 

  - podróże służbowe krajowe 35,10 

    

    

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 197 086,76 

    

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 817 365,05 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  817 365,05 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 817 365,05 

       - wynagrodzenia i składki on nich naliczane  59 636,98 

    - wynagrodzenia osobowe pracowników 43 171,77 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 631,32 

  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 565,62 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 8 210,71 
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  - składki na Fundusz Pracy 1 057,56 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 757 728,07 

  - zakup materiałów i wyposażenia 2 769,50 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 521,42 

  - zakup energii 5 190,27 

  - zakup usług pozostałych 744 624,95 

  - podróże służbowe krajowe 518,80 

  - różne opłaty i składki 73,12 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 702,01 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

1 328,00 

    

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 38 684,08 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  38 684,08 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 38 684,08 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38 684,08 

  - zakup materiałów i wyposażenia 6 410,78 

  - zakup usług pozostałych 30 428,30 

  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 845,00 

    

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 35 147,68 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  35 147,68 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 35 147,68 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 147,68 

  - zakup materiałów i wyposażenia 82,84 

  - zakup usług pozostałych 35 064,84 

    

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 302 928,70 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  302 928,70 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 302 928,70 

       - wynagrodzenia i składki on nich naliczane  2 500,00 

  - wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 428,70 

           - zakup energii 177 437,97 

  - zakup usług pozostałych 122 990,73 

    

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 2 961,25 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  2 961,25 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 961,25 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 961,25 

  - zakup materiałów i wyposażenia 2 961,25 

    

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 422 717,75 

    

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   229 600,00 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  229 600,00 

     *dotacje na zadania bieżące 229 600,00 

  - dotacja podmiotowa  z budżetu dla samorządowej instytucji  

    kultury 

229 600,00 

    

Rozdz. 92116 Biblioteki 178 767,75 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  178 767,75 
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     *dotacje na zadania bieżące 178 767,75 

  - dotacja podmiotowa  z budżetu dla samorządowej instytucji  

    kultury 

178 767,75 

    

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 14 350,00 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  14 350,00 

     *dotacje na zadania bieżące 14 350,00 

  - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub  

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom  

prowadzącym działalność pożytku publicznego 

14 350,00 

    

Dział  926 KULTURA FIZYCZNA  163 744,58 

    

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 77 732,58 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  77 732,58 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 77 732,58 

       - wynagrodzenia i składki on nich naliczane  13 986,31 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 2 105,81 

  - składki na Fundusz Pracy 220,50 

  - wynagrodzenia bezosobowe 11 660,00 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63 746,27 

  - zakup materiałów i wyposażenia 24 073,22 

  - zakup energii 26 816,16 

  - zakup usług pozostałych 12 856,89 

    

Rozdz. 92695 Pozostała działalność 86 012,00 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  86 012,00 

     *dotacje na zadania bieżące 86 012,00 

  - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub  

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom  

prowadzącym działalność pożytku publicznego 

86 012,00 

 

  

 

    RAZEM 17 227 265,54 

     

 

 

4.WYDATKI  PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZESTAWIENIU  

    ROZDZIAŁÓW  KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 

 
                      Wykonanie wydatków podległych  placówek oświatowych w poszczególnych 

rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2015 rok przedstawia poniższe zestawienie: 

 

    ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W NĘDZY 4 116 638,13 

    Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 954 896,73 

    

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2 012 989,67 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  2 007 396,73 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 923 529,88 
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        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  1 634 491,44 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 265 946,68 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 101 426,93 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 235 491,49 

  - składki na Fundusz Pracy 26 548,34 

  - wynagrodzenia bezosobowe 5 078,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 289 038,44 

  - zakup materiałów i wyposażenia 81 022,56 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 159,36 

  - zakup energii 20 837,23 

  - zakup usług zdrowotnych 730,00 

  - zakup usług pozostałych 66 767,93 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 074,18 

  - podróże służbowe krajowe 2 195,76 

  - różne opłaty i składki 5 598,38 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 738,44 

  - podatek od nieruchomości 216,00 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

698,60 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 866,85 

  - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 83 866,85 

    

  w tym: wydatki majątkowe, w tym:  5 592,94 

     -inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 592,94 

  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup  

pompy do oczyszczalni ścieków 

5 592,94 

    

Rozdz. 80110 Gimnazja 1 662 638,60 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  1 662 638,60 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 588 292,39 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  1 441 727,50 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 107 744,69 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 86 893,22 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 213 374,85 

  - składki na Fundusz Pracy 27 764,74 

  - wynagrodzenia bezosobowe 5 950,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 146 564,89 

  - zakup materiałów i wyposażenia 34 485,17 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 239,71 

  - zakup energii 23 111,35 

  - zakup usług zdrowotnych 360,00 

  - zakup usług pozostałych 12 063,08 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 350,89 

  - podróże służbowe krajowe 1 830,66 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 748,17 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

375,86 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 74 346,21 

  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 74 346,21 

    

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 022,17 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  17 022,17 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 17 022,17 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 022,17 

  - zakup materiałów i wyposażenia 1 760,71 

  - zakup usług pozostałych 2 272,40 
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  - podróże służbowe krajowe 6 891,90 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

6 097,16 

    

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 136 358,23 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  136 358,23 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 136 358,23 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  116 946,77 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 92 421,65 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 468,67 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 15 836,58 

  - składki na Fundusz Pracy 2 219,87 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 411,46 

  - zakup materiałów i wyposażenia 4 636,91 

  - zakup energii 7 758,44 

  - zakup usług pozostałych 3 034,31 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 981,80 

    

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych 

112 115,47 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  112 115,47 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 109 791,43 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  101 981,74 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 82 230,25 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 709,85 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 14 929,35 

  - składki na Fundusz Pracy 2 112,29 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 809,69 

  - zakup materiałów i wyposażenia 1 874,61 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 853,16 

  - zakup energii 739,15 

  - zakup usług pozostałych 947,66 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 73,10 

  - podróże służbowe krajowe 1 003,72 

  - różne opłaty i składki 22,62 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 207,29 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

88,38 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 324,04 

  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 324,04 

    

Rozdz. 80195 Pozostała działalność  13 772,59 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  13 772,59 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 13 772,59 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 772,59 

  - zakup materiałów i wyposażenia 8 786,77 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 186,86 

               - zakup usług pozostałych 2 990,35 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 808,61 

    

    

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 161 741,40 
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Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 160 516,40 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  160 516,40 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 152 307,44 

       - wynagrodzenia i składki on nich naliczane  144 891,99 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 112 802,11 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 861,38 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 21 605,47 

  - składki na Fundusz Pracy 1 623,03 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 415,45 

  - zakup materiałów i wyposażenia 1 254,80 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 394,56 

  - podróże służbowe krajowe 82,60 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 683,49 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 208,96 

  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 208,96 

    

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 225,00 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  1 225,00 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 225,00 

  - inne formy pomocy dla uczniów 1 225,00 

    

    

    ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GÓRKACH ŚLĄSKICH 787 862,79 

    Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 781 268,63 

    

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 501 816,32 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  501 816,32 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 485 282,54 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  368 291,92 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 284 744,48 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 23 132,61 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 54 119,79 

  - składki na Fundusz Pracy 6 295,04 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 116 990,62 

  - zakup materiałów i wyposażenia 26 851,85 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 122,78 

  - zakup energii 4 056,01 

  - zakup usług remontowych 15 271,99 

  - zakup usług zdrowotnych 735,00 

  - zakup usług pozostałych 36 294,21 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 022,94 

  - podróże służbowe krajowe 896,28 

  - różne opłaty i składki 1 840,00 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 207,56 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

692,00 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 533,78 

  - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 16 533,78 

    

Rozdz. 80104 Przedszkola 236 081,22 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  236 081,22 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 223 244,59 
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        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  200 067,91 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 151 943,52 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 530,70 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 30 145,40 

  - składki na Fundusz Pracy 2 498,29 

  - wynagrodzenia bezosobowe 2 950,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 176,68 

  - zakup materiałów i wyposażenia 1 696,57 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 298,00 

  - zakup energii 3 386,48 

  - zakup usług remontowych 3 111,90 

  - zakup usług zdrowotnych 105,00 

  - zakup usług pozostałych 2 458,99 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 708,00 

  - podróże służbowe krajowe 112,30 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 799,44 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

500,00 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 836,63 

  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 836,63 

    

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 720,22 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  2 720,22 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 720,22 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 720,22 

  - podróże służbowe krajowe 383,72 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

2 336,50 

    

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 37 595,97 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  37 595,97 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 37 595,97 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  34 400,56 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 26 642,32 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 173,00 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 4 885,29 

  - składki na Fundusz Pracy 699,95 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 195,41 

  - zakup materiałów i wyposażenia 2 031,48 

  - zakup usług zdrowotnych 70,00 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 

    

Rozdz. 80195 Pozostała działalność  3 054,90 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  3 054,90 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 054,90 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 054,90 

  - zakup materiałów i wyposażenia 952,90 

             - zakup usług pozostałych 2 102,00 

    

    

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 594,16 

    

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 6 334,06 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  6 334,06 
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     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6 047,02 

       - wynagrodzenia i składki on nich naliczane  4 983,56 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 698,83 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 422,82 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 753,84 

  - składki na Fundusz Pracy 108,07 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 063,46 

  - zakup materiałów i wyposażenia 833,07 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 230,39 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 287,04 

  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 287,04 

    

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 225,00 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  225,00 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 225,00 

  - inne formy pomocy dla uczniów 225,00 

    

Rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 35,10 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  35,10 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 35,10 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

  - podróże służbowe krajowe 35,10 

    

    ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BABICACH 898 057,33 

    Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 895 262,27 

    

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 518 852,44 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  518 852,44 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 504 582,79 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  385 482,80 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 299 201,06 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 094,13 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 55 882,11 

  - składki na Fundusz Pracy 7 260,50 

  - wynagrodzenia bezosobowe 3 045,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 119 099,99 

  - zakup materiałów i wyposażenia 41 383,77 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 043,43 

  - zakup energii 2 646,10 

  - zakup usług remontowych 11 697,45 

  - zakup usług zdrowotnych 245,00 

  - zakup usług pozostałych 31 031,55 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 055,53 

  - podróże służbowe krajowe 1 295,44 

  - różne opłaty i składki 514,50 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 643,12 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

1 544,10 
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     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 269,65 

  - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 14 269,65 

    

Rozdz. 80104 Przedszkola 267 344,70 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  263 125,80 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 255 353,71 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  221 467,68 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 162 231,41 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 11 413,22 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 31 498,65 

  - składki na Fundusz Pracy 3 679,40 

  - wynagrodzenia bezosobowe 12 645,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 886,03 

  - zakup materiałów i wyposażenia 15 445,32 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 722,86 

  - zakup energii 2 646,10 

  - zakup usług zdrowotnych 279,00 

  - zakup usług pozostałych 4 159,61 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 351,85 

  - podróże służbowe krajowe 36,79 

  - różne opłaty i składki 441,50 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 803,00 

     świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 772,09 

  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 772,09 

    

  w tym: wydatki majątkowe, w tym:  4 218,90 

     -inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 218,90 

  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup 

huśtawki(bociane gniazdo) 

4 218,90 

    

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 784,28 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  2 784,28 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 784,28 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 784,28 

  - zakup materiałów i wyposażenia 249,00 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 199,26 

  - podróże służbowe krajowe 279,02 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

2 057,00 

    

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 103 884,21 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  103 884,21 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 103 295,72 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  78 367,54 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 59 798,88 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 380,48 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 11 016,97 

  - składki na Fundusz Pracy 1 176,21 

  - wynagrodzenia bezosobowe 1 995,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 928,18 

  - zakup materiałów i wyposażenia 7 433,93 

  - zakup energii 8 311,07 

  - zakup usług zdrowotnych 45,00 

  - zakup usług pozostałych 4 312,41 

  - podróże służbowe krajowe 1 534,43 
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  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 461,34 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

830,00 

     świadczenia na rzecz osób fizycznych 588,49 

  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 588,49 

    

Rozdz. 80195 Pozostała działalność  2 396,64 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  2 396,64 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 396,64 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 396,64 

  - zakup materiałów i wyposażenia 1 047,43 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 898,90 

  - zakup usług pozostałych 450,31 

    

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 795,06 

    

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 2 345,06 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  2 345,06 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 345,06 

       - wynagrodzenia i składki on nich naliczane  736,82 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 614,44 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 107,33 

  - składki na Fundusz Pracy 15,05 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 608,24 

  - zakup materiałów i wyposażenia 1 608,24 

    

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 450,00 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  450,00 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 450,00 

  - inne formy pomocy dla uczniów 450,00 

    

    PRZEDSZKOLE W NĘDZY 850 541,16 

    Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 848 541,16 

    

Rozdz. 80104 Przedszkola 678 109,79 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  678 109,79 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 654 710,62 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  574 301,38 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 431 636,39 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 33 975,24 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 82 449,62 

  - składki na Fundusz Pracy 9 050,13 

  - wynagrodzenia bezosobowe 17 190,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80 409,24 

  - zakup materiałów i wyposażenia 28 965,77 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 942,72 

  - zakup energii 5 054,18 

  - zakup usług remontowych 2 024,85 

  - zakup usług zdrowotnych 560,00 

  - zakup usług pozostałych 10 879,41 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,50 

  - podróże służbowe krajowe 820,80 
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  - różne opłaty i składki 729,29 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 531,72 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

700,00 

     świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 399,17 

  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 23 399,17 

    

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 045,71 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  2 045,71 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 045,71 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 045,71 

  - zakup materiałów i wyposażenia 81,90 

  - podróże służbowe krajowe 438,81 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

1 525,00 

    

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 116 783,77 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  116 783,77 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 116 603,78 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  98 261,70 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 76 374,40 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 391,39 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 13 812,32 

  - składki na Fundusz Pracy 1 683,59 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 342,08 

  - zakup materiałów i wyposażenia 8 115,41 

  - zakup energii 2 387,73 

  - zakup usług zdrowotnych 70,00 

  - zakup usług pozostałych 4 183,73 

  - podróże służbowe krajowe 365,24 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 219,97 

     świadczenia na rzecz osób fizycznych 179,99 

  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 179,99 

    

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

48 790,38 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  48 790,38 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 47 861,68 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  43 358,13 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 34 435,81 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 698,57 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 6 340,82 

  - składki na Fundusz Pracy 882,93 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 503,55 

  - zakup materiałów i wyposażenia 1 811,70 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 106,40 

  - zakup energii 344,03 

  - zakup usług remontowych 88,72 

  - zakup usług pozostałych 657,88 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,86 

  - różne opłaty i składki 31,71 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 362,25 

     świadczenia na rzecz osób fizycznych 928,70 
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  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 928,70 

    

    

Rozdz. 80195 Pozostała działalność  2 811,51 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  2 811,51 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 811,51 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 811,51 

  - zakup materiałów i wyposażenia 1 991,78 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 702,16 

  - zakup usług pozostałych 117,57 

    

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 2 000,00 

    

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 000,00 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  2 000,00 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 000,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 

  - zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 

    

    

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAWADZIE KSIĄŻĘCEJ 1 036 873,66 

    Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 031 593,94 

    

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 611 353,54 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  611 353,54 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 597 283,35 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  428 995,16 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 335 184,25 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 25 590,37 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 60 704,58 

  - składki na Fundusz Pracy 7 355,96 

  - wynagrodzenia bezosobowe 160,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 168 288,19 

  - zakup materiałów i wyposażenia 31 893,95 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 841,83 

  - zakup energii 7 220,50 

  - zakup usług remontowych 45 617,04 

  - zakup usług zdrowotnych 210,00 

  - zakup usług pozostałych 46 873,88 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 503,32 

  - podróże służbowe krajowe 828,44 

  - różne opłaty i składki 1 463,43 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 835,80 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

2 000,00 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 070,19 

  - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 14 070,19 

    

Rozdz. 80104 Przedszkola 308 542,35 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  308 542,35 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 298 199,97 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  245 240,57 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 189 520,54 
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  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 446,58 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 35 450,31 

  - składki na Fundusz Pracy 4 063,14 

  - wynagrodzenia bezosobowe 1 760,00 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52 959,40 

  - zakup materiałów i wyposażenia 12 184,14 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 531,80 

  - zakup energii 3 753,18 

  - zakup usług remontowych 11 136,22 

  - zakup usług zdrowotnych 280,00 

  - zakup usług pozostałych 7 795,79 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 889,34 

  - różne opłaty i składki 951,00 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 437,93 

     świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 342,38 

  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 342,38 

    

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 494,22 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  3 494,22 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 494,22 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 494,22 

  - podróże służbowe krajowe 304,22 

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

cywilnej 

3 190,00 

    

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 79 153,59 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  79 153,59 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 78 959,59 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  65 639,55 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 53 638,95 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 160,42 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 7 773,21 

  - składki na Fundusz Pracy 1 066,97 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 320,04 

  - zakup materiałów i wyposażenia 3 019,89 

  - zakup energii 6 269,33 

  - zakup usług zdrowotnych 140,00 

  - zakup usług pozostałych 1 702,75 

  - podróże służbowe krajowe 78,56 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 109,51 

     świadczenia na rzecz osób fizycznych 194,00 

  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 194,00 

    

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych 

28 555,53 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  28 555,53 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 28 002,02 

        -wynagrodzenia i składki on nich naliczane  21 550,48 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 16 977,51 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 004,34 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 3 143,08 

  - składki na Fundusz Pracy 425,55 
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        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 451,54 

  - zakup materiałów i wyposażenia 1 245,56 

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 130,30 

  - zakup energii 398,00 

  - zakup usług remontowych 1 638,03 

  - zakup usług pozostałych 1 694,73 

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 106,40 

  - różne opłaty i składki 69,17 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 169,35 

     świadczenia na rzecz osób fizycznych 553,51 

  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 553,51 

    

Rozdz. 80195 Pozostała działalność  494,71 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  494,71 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 494,71 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 494,71 

  - zakup materiałów i wyposażenia 210,91 

  - zakup usług pozostałych 283,80 

    

    Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 279,72 

    

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 5 054,72 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  5 054,72 

     *wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 851,10 

       - wynagrodzenia i składki on nich naliczane  3 871,37 

  - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 807,88 

  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 397,11 

  - składki na ubezpieczenia społeczne 582,88 

  - składki na Fundusz Pracy 83,50 

        -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 979,73 

  - zakup materiałów i wyposażenia 809,21 

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 170,52 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 203,62 

  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 203,62 

    Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 225,00 

    

  w tym: wydatki bieżące, w szczególności:  225,00 

     *świadczenia na rzecz osób fizycznych 225,00 

  - inne formy pomocy dla uczniów 225,00 

     

 

5. INFORMACJE O STANIE: NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH, 

ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH ORAZ ZOBOWIAZAŃ Z TYTUŁU 

KREDYTÓW I POŻYCEK  
 

Należności wymagalne (wg  Rb-N) wyniosły 1 078 980,63 zł, w tym: 

- z tytułu dostaw towarów i usług  6 227,86 zł; 

- pozostałe 1 072 752,77 zł . 

 

Zobowiązania wymagalne ( wg Rb – Z) wyniosły 0,00 zł. 
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Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 572 455,72 zł, w tym: 

 

 długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 6 776,72 zł na realizację 

zadania pod nazwą: „Termoizolacja wraz z modernizacją źrodła ciepła i instalacji wewnętrznej 

centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Strażackiej 2 w Nędzy”; 

 

 długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 24 740,00 zł  na realizację 

zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Nędzy przy 

ulicy Mickiewicza 53 w gminie Nędza”; 

 

 długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 13 531,00 zł  na realizację 

zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55 

w Zawadzie Ks.”; 

 

 długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 58 608,00 zł na realizację 

zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55a  

w Zawadzie Książęcej w gminie Nędza”; 

 

 długoterminowy kredyt bankowy z 2011 r. w ING Bank Śląski SA w Katowicach w kwocie                              

268 800,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 

 

 długoterminowy kredyt bankowy z 2014 r. w ING Bank Śląski SA w Katowicach w kwocie                              

200 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 

 

 

 

III.  WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2015 rok  
 

Przychody budżetu wykonano w kwocie 3 352 510,19 zł , w tym: 

 

 nadwyżka z lat ubiegłych 

 w tym: 
2 241 039,47 

- na pokrycie deficytu 

 
0,00 

 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 

o finansach publicznych 

w tym: 

1 111 470,72 

- na pokrycie deficytu 0,00 

 

 

 

IV. WYKONANIE ROZCHODÓW ZA 2015 rok 
 

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 465 992,00 zł, w tym: 

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 465 992,00 zł, w tym: 
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 kwota 45 600,00 zł dot. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na realizację 

zadania pod nazwą: „Termoizolacja wraz z modernizacją źrodła ciepła i instalacji wewnętrznej 

centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Strażackiej 2 w Nędzy”; 

 

 kwota 24 740,00 zł dot. spłaty długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na 

realizację zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w 

Nędzy przy ulicy Mickiewicza 53 w gminie Nędza”; 

 

 kwota 46 748,00 zł dot. spłaty długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na 

realizację zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. 

Raciborskiej 55 w Zawadzie Ks”; 

 

 kwota 29 304,00 zł dot. spłaty długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na 

realizację zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. 

Raciborskiej 55a  w Zawadzie Książęcej w gminie Nędza”; 

 

 kwota 89 600,00 zł  dot. spłaty długoterminowego kredytu bankowego z 2011 r. w ING Bank 

Śląski SA w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu; 

 

 kwota 230 000,00 zł  dot. spłaty długoterminowego kredytu bankowego z 2014 r. w ING Bank 

Śląski SA w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu; 

 

 

V. WYKAZ  JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, o których mowa w 

art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)  
 
Rada Gminy Uchwałą Nr LV-418-2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie: określenia jednostek 

budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia 

oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania 

zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania określiła  następujące jednostki budżetowe, które gromadzą dochody 

na wydzielonym rachunku : 

 

1. Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nędzy, ul. Jana Pawła II 41a, 47-440 Nędza; 

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl., ul. Ofiar Oświęcimskich 57, 47-440 Nędza; 

3. Zespół szkolno – Przedszkolny w Babicach, ul. Wiejska 68, 47-440 Nędza; 

4. Przedszkole w Nędzy, ul. Adama Mickiewicza 53, 47-440 Nędza; 

5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks., ul. Szkolna 2, 47-440 Nędza . 
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VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z 

UDZIAŁEM SRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego  
Lp. wyszczególnienie nazwa  ( programu, priorytetu, działania/poddziałania, 

projektu, działu, rozdziału)  

Plan wydatków przyjęty  

uchwałą budżetową  

na rok 2015  

Gminy Nędza  

Nr  IV-19-2014 

Rady Gminy Nedza  

z dnia 29 grudnia 2014 r.   

ZMIANAPLANU 

WYDATKÓW 

 

Uchwała  

Nr VI-40-2015 

z dnia 23 lutego 2015 r. 

ZMIANAPLANU 

WYDATKÓW 

 

Uchwała  

Nr X-71-2015  

z dnia 25 maja 2015 r.  

ZMIANAPLANU 

WYDATKÓW 

 

Uchwała  

Nr XIV-90-2015 

z dnia 11sierpnia 2015 r. 

ZMIANAPLANU 

WYDATKÓW 

 

Zarządzenie  

Nr 0050.406.2015 

z dnia 8 grudnia 2015 r 

PLAN NA 

31.12.2015r. 

 

po zmianach 

dokonanych w 

trakcie roku 

budżetowego 

1 2 3 4 5 6 7  9 

1. dział 852 POMOC SPOŁECZNA 

 

20 000,00 +16 991,51 0,00 0,00 -16 100,00 20 891,51 

 rozdz. 85295 Pozostała działalność 

 

20 000,00 +16 991,51 0,00 0,00 -16 100,00 20 891,51 

 w tym:       

 program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki       

 priorytet: VII Promocja integracji społecznej 

 

      

 działanie/poddziałanie: 7.1.Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji / 7.1.1.Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej 

      

 nazwa projektu: Szansa - Program aktywnej integracji w gminie Nędza 2 500,00 +16 991,51 0,00 +38,96 0,00 19 530,47 

2. dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 389 941,65 0,00 -389 941,65 0,00 0,00 0,00 

 

 rozdz. 60095 Pozostała działalność 389 941,65 0,00 -389 941,65 0,00 0,00 0,00 

1.  w tym:       

2.  program: PROW na lata 2007-2013       

 priorytet: - 

 

   

 

   

 działanie/poddziałanie: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi 

 

      

 nazwa projektu: Utwardzenie miejsc postojowych wraz z kompleksem siłowni 

zewnętrznych przy ul. Leśnej w Nędzy 

 

389 941,65 

 

 

0,00 

 

-389 941,65 

 

 

0,00 

 

0,00    

 

0,00 
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II. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
 

L.p. Nazwa i cel 

Jednostka 
odpowiedzialna 

lub 
koordynująca 

Okres realizacji 

Łączne nakłady 
finansowe 

WYKONANIE 
łącznych 
nakładów 

finansowych 
przypadających 

na okres 
realizacji 

przedsięwzięcia 

Limit 2015 
WYKONANIE 
NA 31.12.2015 

R. 
Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 

Limit zobowiązań 

stopień zaawansowania realizacji programów 
wieloletnich 

od do   

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 10 158 285,54 6 147 960,07 1 648 949,95 1 459 072,66 2 116 230,34 736 731,75 203 000,00 400,00 2 109 679,97 

x 

1.a - wydatki bieżące 2 425 951,50 1 380 371,58 589 756,72 588 767,63 864 230,34 85 071,75 3 000,00 400,00 73 844,96 

x 

1.b - wydatki majątkowe 7 732 334,04 4 767 588,49 1 059 193,23 870 305,03 1 252 000,00 651 660,00 200 000,00 0,00 2 035 835,01 

x 

1.1 
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. 
o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 

935 306,91 810 735,97 19 530,47 19 132,02 19 142,00 19 141,75 0,00 0,00 38 283,75 

x 

1.1.1 - wydatki bieżące 935 306,91 810 735,97 19 530,47 19 132,02 19 142,00 19 141,75 0,00 0,00 38 283,75 

x 

1.1.1.1 
"DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI" - aktywna integracja 
osób i grup zagrozonych wykluczeniem społecznym 

Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 

2016 2017 38 283,75 0,00 0,00 0,00 19 142,00 19 141,75 0,00 0,00 38 283,75 

podpisano umowę z partnerem w celu realizacji zadania 

1.1.1.2 
SZANSA - program aktywnej integracji w Gminie Nędza 
- cel: aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Nędza 

Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 

2008 2015 897 023,16 810 735,97 19 530,47 19 132,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

zakończono realizację programu realizacja zgodnie z 
harmonogramem 

1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

x 

1.1.2.1 

Utwardzenie miejsc postojowych wraz z kompleksem 
siłowni zewnętrznych przy ul. Leśnej w Nędzy - poprawa 
jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie 
potrzeb społecznych i kulturalnych i sportowych poprzez 
utwardzenie parkingu oraz utworzenie siłowni 
zewnętrznej 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

x 

1.2 
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-
prywatnego, z tego: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

x 

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

x 
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1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

x 

1.3 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 
1.2),z tego 

9 222 978,63 5 337 224,10 1 629 419,48 1 439 940,64 2 097 088,34 717 590,00 203 000,00 400,00 2 071 396,22 

x 

1.3.1 - wydatki bieżące 1 490 644,59 569 635,61 570 226,25 569 635,61 845 088,34 65 930,00 3 000,00 400,00 35 561,21 

x 

1.3.1.1 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych z 
terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2015 2017 1 321 480,00 503 418,56 503 420,00 503 418,56 755 130,00 62 930,00 0,00 0,00 6,21 

zadanie w trakcie realizacji:  podpisano umowę z 
Wykonawcą na realizację w/w zadania, na bieżąco 
realizowany jest odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych pochodzących z nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy;  

1.3.1.2 
Opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej - ochrona powietrza atmosferycznego 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2015 2016 31 500,00 0,00 0,00 0,00 31 500,00 0,00 0,00 0,00 31 500,00 

zadanie w trakcie realizacji: podpisano umowę z 
Wykonawcą na realizację w/w zadania, 

1.3.1.3 

Opracowanie projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla 
sołectw Nędza, Górki Śląskie, Łęg, Zawada Książęca, 
Ciechowice i Szymocice - opracowanie projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nędza  dla sołectw Nędza, Górki Śląskie, Łęg, 
Zawada Książęca, Ciechowice i Szymocice 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2014 2016 100 000,00 58 271,25 58 271,25 58 271,25 35 728,75 0,00 0,00 0,00 766,00 

zadanie w trakcie realizacji: wystąpiono do oferentów z 
zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na 
opracowanie projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego; podpisano umowę z 
Wykonawcą na realizację w/w zadania, opracowano 
projekt planu zagospodarowania przestrzennego, 
uzyskano wymagane opinie i uzgodnienia do planu, 

1.3.1.4 

Opracowanie projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla 
obszaru obejmujące sołectwo Babice w części 
dotyczacej wyznaczonego obszaru w uchwale Nr 
XII/79/2015 z dnia 29.06.2015 r. z wyłączeniem działki o 
nr ew. 163 k.m.2 - opracowanie projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza 
dla obszaru obejmujące sołectwo Babice w części 
dotyczacej wyznaczonego obszaru w uchwale Nr 
XII/79/2015 z dnia 29.06.2015 r. z wyłączeniem działki o 
nr ew. 163 k.m.2 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2015 2016 19 065,00 5 535,00 5 535,00 5 535,00 13 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

zadanie w trakcie realizacji:  podpisano umowę z 
Wykonawcą na realizację w/w zadania, zrealizowano 
etap I - prace wstępne mające na celu opracowanie 
koncepcji projektu planu 

1.3.1.5 

wykonanie projektu p.n.: "Przygotowanie dokumentacji 
dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w 
ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji 
pełnomocnika Zamawiajacego"  - minimalizacja kosztów 
zaopatrzenia w energie elektryczną 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2015 2019 12 400,00 2 410,80 3 000,00 2 410,80 3 000,00 3 000,00 3 000,00 400,00 3 289,00 

zadanie w trakcie realizacji: podpisano umowę z 
Wykonawcą na realizację w/w zadania, przeprowadzono 
postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na 
zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, 
zawarto umowę ze sprzedawcą energii wyłonionym w 
trybie przetargu nieograniczonego; 

1.3.1.6 
Wykonanie przyłącza energetycznego w Babicach przy 
ul. Wyrobiskowej - zaopatrzenie w energię elektryczną 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2015 2016 6 199,59 0,00 0,00 0,00 6 199,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

zadanie w trakcie realizacji: podpisano umowę z 
Wykonawcą na realizację w/w zadania, 

1.3.2 - wydatki majątkowe 7 732 334,04 4 767 588,49 1 059 193,23 870 305,03 1 252 000,00 651 660,00 200 000,00 0,00 2 035 835,01 

x 
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1.3.2.1 
Adaptacja budynku do celów OSP w Babicach - 
zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej  

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2014 2016 492 232,12 383 566,42 233 241,31 233 241,31 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 

zadanie w trakcie realizacji: wykonano m.in. roboty 
instalacyjne przebudowy przyłącza wodociągowego, 
dokumentację projektową zmian , pomiar 
inwentaryzacyjny przyłącza wody, wykonano I część 
robót budowlanych w tym m.in.: roboty konstrukcyjno-
budowlane dla rozbudowy garażu ,  docieplenie 
stropodachu, stolarka zewnętrzna, część robót 
wykończeniowych wewnętrznych, instalację wod.-kan.,  
instalacja kanalizacji sanitarnej , instalacja c.o. z 
kotłownią , nadzór inwestorski, wykonano II część robót 
budowlanych w tym m.in.:  instalacja c.o. wraz z wyminą 
kotła, dobudowa garażu, roboty wykończeniowe w 
obiekcie, ocieplenie ścian i dachu, wydzielenie szatni i 
sanitariatów;  

1.3.2.2 
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie - ochrona 
środowiska i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2007 2018 5 723 673,69 4 001 325,20 424 683,69 260 866,85 550 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 857 103,65 

zadanie w trakcie realizacji, w tym m.in.: - wykonano 
wariantową koncepcję techniczno- ekonomiczną 
skanalizowania gminy; - opracowano dokumentację 
wykonawczą Propozycji Planu Aglomeracji;- wykonano 
studium wykonalności i złożono wniosek o 
dofinansowanie zadania ze środków UE - złożono 
wniosek o pozyskanie promesy ze środków WFOŚiGW w 
K-cach - wykonano projekt budowy kanalizacji sanitarnej 
dla m. Nędza i Ciechowice – sieć-  wraz z uzyskaniem 
pozytywnej opinii ZUDP; - złożono  wniosek  na 
pozwolenie na budowę i uzyskano decyzję pozwolenia 
na budowę  - opracowano specyfikację techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonano 
kosztorysy inwestorskie; - wykonanie operatów 
szacunkowych; - wykonanie wniosku o dofinansowanie 
do WFOŚiGW wraz z wykonaniem weryfikacji studium 
wykonalności; - wykonanie przyłączy elektro-
energetycznych - wsparcie merytoryczne w czasie 
postępowania przetargowego na wybór wykonawcy 
inwestycji - roboty budowlane w zakresie zadania 3-
Nedza1-część 1  - nadzór inwestorski przy realizacji 
robót budowlanych  - wykonanie przyłączy 
energetycznych;- roboty budowlane w zakresie zadania 
1 – Ciechowice – część 1; energia; wypisy i wyrysy z 
rejestru gruntów i budynków; opłata za przyłacze; -
wykonanie projektu budowlano-wykonawczego 
przepompowni ścieków sanitarnych ul. Dojazdowa na dz. 
327;  wsparcie merytoryczne w czasie postępowania 
przetargowego na wybór wykonawcy inwestycji 
(Ciechowice-etapI); -podłączenie do skrzynki pomiarowej 
rozdzielni na terenie przepompowni ścieków w 
Ciechowicach ul. Dojazdowa; roboty budowlane zw. z 
budową kanalizacji sanitarnej w gminie (ciechowice-
etapI); nadzór inwestorski;   
wytypowanie zakresu projektu, wykonanie przedmiaru 
oraz kosztorysów w koniecznej ilości, roboty budowlane 
(Ciechowice) ; nadzór inwestorski; aktualizacja map do 
celów projektowych; opłata z rejestru gruntów i 
budynków; prowizje i odsetki bankowe, opracowanie 
aktualizacji planu agromeracji dla Gminy Nędza, projekt: 
budowa systemu kanalizacji sanitarnej Ciechowice, 
wytypowanie zakresu projektu oraz wykonanie 
przedmiaru i kosztorysu dla inwestycji, zajęcie pasa 
drogowego, kompleksowy nadzór inwestorski, budowa 
kanalizacji sanitarnej w m. Ciechowice (roboty 
budowlane); 

1.3.2.3 
Budowa OSP w Górkach Śl.  - zaspokojenie potrzeb w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej  

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2015 2017 1 100 000,00 34 440,00 48 340,00 34 440,00 600 000,00 451 660,00 0,00 0,00 1 065 560,00 

zadanie w trakcie realizacji: wykonano dokumentację 
projektową na w/w zadanie, uzyskano autorskie prawa 
majatkowe, 

1.3.2.4 
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Dębowej w Nędzy - 
zaopatrzenie w wodę 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2015 2016 61 417,93 4 059,00 9 417,93 4 059,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 57 358,93 

zadanie w trakcie realizacji: wykonano prace projektowe i 
towarzyszące; 

1.3.2.5 
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wyrobiskowej w 
Nędzy - zaopatrzenie w wodę 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2014 2015 68 882,07 63 882,07 63 882,07 63 882,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

zadanie zakończone: zawarto umowę na wykonanie: 
projektu budowlano – wykonawczego, kosztorysu 
inwestorskiego, SIWZ, wykonano odcinek sieci przy ul. 
Wyrobiskowej w Nędzy, wynagrodzenie dla kierownika 
budowy, pomiar inwentaryzacyjny; 
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1.3.2.6 

Utwardzenie miejsc postojowych wraz z kompleksem 
siłowni zewnętrznych przy ul. Leśnej w Nędzy - poprawa 
jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie 
potrzeb społecznych i kulturalnych i sportowych poprzez 
utwardzenie parkingu oraz utworzenie siłowni 
zewnętrznej 

Urząd Gminy w 
Nędzy  

2014 2015 286 128,23 280 315,80 279 628,23 273 815,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5 812,43 

zadanie zakończone: wykonano projekt budowlano-
wykonawczy wraz z opinią geologiczną i uzgodnieniem 
dokumentacji, aktualizacja dokumentacji projektowej, 
zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania 
(wykonanie infrastruktury komunikacyjnej, w tym: drogi 
manewrowej parkingu oraz 29 miejsc postojowych, 
wykonanie części rekreacyjnej, instalacji elementów 
silowni , chodnika, postawienie ławek parkowych, koszy, 
odwodnienie, oznakowanie ), nadzór inwestorski, roboty 
dodatkowe związane z utwardzeniem terenu kostką 
brukową, operat wodnoprawny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


