
                                                                                       
ZARZĄDZENIE Nr ORG. 0151-90/08 

Wójta    Gminy     Wilków 
z dnia  12  marca  2008 r. 

 
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budŜetu za  2007 rok 
 

 
 

  Na podstawie art. 199 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia  

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,  

poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217  

i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560,  

Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Wójt Gminy Wilków zarządza, 

co następuje: 

 

§ 1. 

 

        Przedstawić Radzie Gminy w Wilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej         

w Opolu sprawozdanie z wykonania budŜetu za 2007 rok.     

 

§ 2. 

 

         Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania.                   
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SPRAWOZDANIE 

z wykonania budŜetu za 2007 r. 

 

DOCHODY  BUDśETOWE 

 

Uchwałą Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2006 r. Nr  III/13/06 r. ustalono 

dochody budŜetowe na 2007r. w wysokości 9.600.817 zł.  

Na dzień 31.12.2007 r. planowane dochody budŜetowe wzrosły do kwoty   

10.379.220 zł, tj. o 7,5 %.  

 

           Po zmianach plan dochodów budŜetowych na dzień 31.12..2007 r. wynosi: 

- dochody własne i subwencje  7.459.209,00 

- dotacje celowe na zadania zlecone  1.961.455,00 

- dotacje celowe na zadnia własne    749.500,00 

- pozostałe dotacje i środki  

  pozyskane z innych źródeł                                                        209.056,00 

 

 

           Planowane przychody w kwocie  55.064 zł wzrosły na dzień 31.12.2007 r. do kwoty  

509.544 zł. Wzrost przychodów nastąpił w związku z planowanym kredytem w wysokości 

270.000 zł oraz w związku z wprowadzeniem do budŜetu kwoty „wolnych środków”  

w wysokości 184.480 zł. 

 

WYDATKI BUDśETOWE  

              

 Wydatki budŜetowe zostały uchwalone przez Radę Gminy w Wilkowie w dniu   

28 grudnia 2006 r. Uchwałą Nr III/13/06 w wysokości 9.456.337 zł i wzrosły  

na koniec okresu sprawozdawczego do kwoty 10.689.220 zł.  

  

 Planowane rozchody na dzień 31.12.2007 r. to kwota 199.544 zł, które przeznaczono 

na spłatę dwóch rat kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej  

i modernizację Szkoły Podstawowej w Bukowiu oraz 12 rat z tytułu kredytu na modernizację 

oświetlenia ulicznego, a takŜe na  ratę poŜyczki dla Urzędu Marszałkowskiego w związku  

z programem „e-Urząd dla mieszkańca  Opolszczyzny”. 

Wykonanie dochodów i przychodów budŜetowych na dzień 31.12..2007 r. według 

waŜniejszych źródeł i działów klasyfikacji budŜetowej  przedstawia poniŜsza tabela: 
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DZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE 
PLAN NA 
2007 R. 

WYKONANIE 
31.12..2007R. 

% 
5:4 

1 2 3 4 5 6 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 217.384,00 217.492,88 100,1 
0970 Wpływy z róŜnych dochodów --- 109,82 -- 

010 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 217.384,00 217.383,06 100,0 

LEŚNICTWO 1.200,00 1.088,20 90,7 020 
0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 1.200,00 1.088,20 90,7 

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ --- 35,92 --- 

400 

0830 Wpływy z usług --- 35,92 --- 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 27.098,00 27.098,40 100,0 600 
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 27.098,00 27.098,40 100,0 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 246.835,00 232.057,56 94,1 
w  tym dochody majątkowe 205.685,00 187.229,54 91 

0470 
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i 
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 9.150,00 9.541,23 104,3 

0750 

Dochody z najmu i dzierŜawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 28.000,00 27.146,96 97 

0760 
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
uŜytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności  1.000,00 1.000,00 100 

0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości 154.000,00 122.352,00 79,4 

0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych  50.685,00 63.877,54 126,0 

0910 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat  100,00 6.077,80 6077 

700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0920 Pozostałe odsetki 3.900,00 2.062,03 52,9 
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4.000,00 9.482,00 237 
0830 Wpływy z usług 4.000,00 8,593,00 214,8 

710 
 

0970 Wpływy z róŜnych dochodów --- 889,00 --- 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 189.038,00 49.808,84 26,3 
0690 Wpływy z róŜnych opłat 1.000,00 210,50 21,1 
0830 Wpływy z usług 100,00 34,10 --- 
0970 Wpływy z róŜnych dochodów  1.000,00 5.501,73 550,1 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 42.882,00 41.868,47 97,6 

2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami --- 2.128,56 --- 

750 
 
 
 
 

2910 
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 
nadmiernej wysokości --- 65,48 --- 
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6290 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin (związków gmin), powiatów (związków 
powiatów), samorządów województw 144.056,00 --- --- 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 
ORAZ SĄDOWNICTWA 16.868,00 16.598,00 98,4 

751 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 16.868,00 16.598,00 98,4 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOśAROWA 1.600,00 1.617,00 101,1 
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 600,00 617,00 102,8 

754 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.000,00 1.000,00 100 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 2.792.537,00 2.972.139,69 106,4 
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 833.617,00 901.293,00 108,1 
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2.000,00 14.055,56 702,8 
0310 Podatek od nieruchomości 880.151,00 904.297,96 102,7 
0320 Podatek rolny 956.033,00 942.041,18 98,5 
0330 Podatek leśny  3.982,00 4.058,20 101,9 
0340 Podatek od środków transportowych 25.054,00 32.425,60 129,4 

0350 
Podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  14.000,00 12.389,89 88,5 

0360 Podatek od spadków i darowizn 1.000,00 2.886,00 288,6 
0410 Wpływy z opłaty skarbowej  13.000,00 15.060,63 115,9 
0430 Wpływy z opłaty targowej  100,00 40,00 40 

0450 
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności 
urzędowe  1.500,00 --- --- 

0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw  4.000,00 4.250,00 106,3 

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 46.000,00 125.250,40 272,3 
0690 Wpływy z róŜnych opłat  2.600,00 3.075,79 118,3 

756 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0910 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 9.500,00 11.015,48 116 

RÓZNE ROZLICZENIA  4.264.375,00 4.267.030,76 100,1 
0920 Pozostałe odsetki 11.000,00 13.655,76 124,1 

758 

2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 4.253.375,00 4.253.375,00 100 
OŚWIATA I WYCHOWANIE  317.649,00 266.868,12 84 
0690 Wpływy z róŜnych opłat --- 173,00 --- 

0750 

Dochody z najmu i dzierŜawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 7.000,00 6.600,00 94,3 

0830 Wpływy z usług  120.300,00 111.430,50 92,6 
2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 

na realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(związków gmin) 95.349,00 89.375,05 93,7 

801 
 

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 
nadmiernej wysokości 30.000,00 33.289,57 110,7 
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8538 

Środki pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej 
przeznaczone na finansowanie programów i 
projektów realizowanych przez jednostki 
sektora finansów publicznych 65.000,00 26.000,00 40 

OCHRONA ZDROWIA 47.800,00 48.669,89 101,8 851 

0480 
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ 
alkoholu 47.800,00 48.669,89 101,8 

POMOC SPOŁECZNA  2.050.873,00 1.998.365,60 97,4 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.499.328,00 1.458.363,42 97,3 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(związków gmin) 551.545,00 537.323,45 97,4 

852 

2360 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami --- 2.678,73 --- 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  192.963,00 165.695,51 85,9 
0830 Wpływy z usług 35.000,00  38.924,31 111,2 

854 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 
na realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(związków gmin) 157.963,00 126.771,20 80,3 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA  3.000,00 8.467,96 282,3 
0400 Wpływy z opłaty produktowej --- 6.242,29 --- 

900 

0830 Wpływy z usług 3.000,00 2.225,67 74,2 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO  6.000,00 4.634,94 77,2 

921 

0750 

Dochody z najmu i dzierŜawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 6.000,00 4.634,94 77,2 

DOCHODY OGÓŁEM  10.379.220,00 10.287.151,27 99,1 
w tym:  
dotacje na zadania zlecone  1.777.462,00 1.735.212,95 97,6 
dotacje na realizację zadań własnych 804.857,00 753.378,70 93,6 
PRZYCHODY 509.544,00 507.515,20 99,6 
§ 902 – przychody ze spłat poŜyczek udzielonych na 
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej   55.064,00 --- --- 
§ 952 – Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku 
krajowym 270.000,00 120.000,00 44,4 
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 184.480,00 387.515,20 100 
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM : 10.888.764,00 10.794.666,47 99,1 

 

Z zestawienia tabelarycznego wynika, Ŝe wykonanie dochodów za 2007 rok kształtuje się  

na poziomie 99,1% i jest wyŜszy w porównaniu z 2006 r. o 3,7 %. 

Wzrost planowanych dochodów nastąpił : 

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w związku ze zwiększeniem dotacji celowych 

na zadania zlecone, a takŜe w dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854  

– Edukacyjna opieka wychowawcza, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania 
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własne; 

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z tytułu sprzedaŜy działek budowlanych     

i z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez 

wykonawcę podczas usuwania awarii linii energetycznej, w dziale 754  

– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, z tytułu otrzymanego 

odszkodowania z PZU -  szkody po huraganie; 

3) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone      

w celu zorganizowania wyborów do Sejmu i Senatu; 

4) w dziale – 758 RóŜne rozliczenia, w związku ze zwiększeniem  części oświatowej 

subwencji ogólnej; 

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w związku z uczestnictwem Publicznego 

Gimnazjum w Wilkowie w programie „Szkoła na TAK”. 

Planowanych dochodów nie wykonano : 

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, poniewaŜ środki  na  realizację zadania 

inwestycyjnego pn.” Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Pągowie”, nie zostały 

rozliczone przez Urząd Marszałkowski w Opolu. Termin rozliczenia zgodnie z umową 

miał  nastąpić do 25 sierpnia 2007 r.; 

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej 

na dofinansowanie nauki j. angielskiego w klasach 1-3 szkół podstawowych; 

3) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z uwagi na niewykorzystanie  

w całości zaplanowanej dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów 

spełniających odpowiednie kryteria. 

Gospodarowanie mieniem gminnym. 

        Gospodarowanie mieniem gminnym odbywa się poprzez sprzedaŜ nieruchomości, 

oddawanie w uŜytkowanie wieczyste, dzierŜawę, najem bądź uŜyczenie. Ruch mieniem 

komunalnym w roku 2007 przedstawia się następująco: 

1. Sprzedano bez przetargu na poprawienie warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej, wchodzącej w skład zespołu parkowo-pałacowego,  

nieruchomości  połoŜone w Wilkowie, obejmujące działki nr 131/33 o pow.0,06  ha,  

nr 132/4 o pow.0,23 ha, nr 131/3 o pow.0,09 ha, nr 131/9 o pow.0,11 ha, nr 131/11 

o pow.0,09 ha i nr 131/12 o pow.0,09 ha. 

2. Sprzedano w drodze przetargu nieruchomość zabudowaną, połoŜoną w Lubskiej, 

obejmującą działkę  nr  63/4 o pow.0,0200 ha w ½ części. W skład nieruchomości 

wchodzi parter budynku stanowiący świetlicę wiejską  adaptowaną na miejsce kultu 

religijnego. 
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3. Sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, połoŜoną                    

w  Wilkowie, obejmującą działki  nr  152/18, 153/18 o pow.0,1460 ha. 

4. Sprzedano w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną, połoŜoną       

  w  Wilkowie, obejmującą dz. nr 152/16, 153/20 o pow.0,1999 ha.   

5. Sprzedano w drodze przetargu nieruchomości niezabudowane, połoŜone 

 w Wojciechowie, obejmujące działki nr 279 o pow.0,3200 ha i nr 280 o pow. 0,7500 

ha przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy  pod  zalesienie.  

6. Sprzedano w drodze przetargu kompleks działek, połoŜonych w Dębniku,    

obejmujących  numery 91/3, 91/5, 91/9, 91/10, 91/12 i 91/15 o ogólnej    powierzchni  

0,2400 ha, w części zabudowanych budynkiem gospodarczym, a w części 

stanowiące drogę i teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej  jednorodzinnej           

i  usług. 

7. Sprzedano w drodze przetargu  nieruchomość niezabudowaną,  połoŜoną  

 w Wilkowie, obejmującą działkę nr 1313/1 o pow.1,0000 ha  stanowiącą teren    

uŜytków rolnych – łąki pastwiska. 

8. Sprzedano w drodze przetargu nieruchomość, połoŜoną w Krzykowie,   obejmującą 

działkę nr 1/1 o pow.0,2619 ha (byłe ujęcia wodne,   hydrofornia). 

9. Sprzedano w drodze rokowań działkę nr 282/1 o pow. o pow.0,1623 ha., (która 

powstała w wyniku podziału działek budowlanych nr 9/21 i 9/22), ale umowa  

notarialna zostanie sporządzona w 2008 r. 

10. Przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu działkę nr 13/1      

o pow.0,3125 ha, połoŜoną w Wilkowie oraz działkę nr 29 o pow.0,4100 ha, połoŜoną 

w Jakubowicach, stanowiące drogi transportu rolnego. 

11. Ogłoszono I, II i III przetarg na sprzedaŜ działki budowlanej, połoŜonej w Pągowie 

obejmującej numer 282/1 o pow.0,1623 ha., (która powstała w wyniku podziału 

działek budowlanych nr 9/21 i 9/22). 

12. Ogłoszono I, II i III przetarg na sprzedaŜ działki budowlanej, połoŜonej w Pągowie 

obejmującej numer 282/2 o pow.0,1877 ha. (która powstała w wyniku podziału 

działek budowlanych nr 9/21 i 9/22). 

13. Ogłoszono kolejny przetarg na sprzedaŜ terenu przeznaczonego pod usługi  

 i handel, połoŜonego w Wilkowie, obejmującego działki nr 157 i 393 o ogólnej 

powierzchni 0,8200 ha. Mimo wcześniejszego zainteresowania potencjalnych   

nabywców nikt nie przystąpił do przetargu. 

14. Ogłoszono I i II przetarg na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej  w Jakubowicach, 

obejmującej działkę nr 2/1 o pow.0,1270ha (była  hydrofornia). 
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Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych to: 

1. Zrealizowane dochody z tytułu sprzedaŜy mienia komunalnego na kwotę      

186.229,54 zł 

2. Zrealizowane dochody z tytułu dzierŜawy, najmu, opłat za wieczyste  

uŜytkowanie  gruntów na kwotę 44.182,57 zł 

Analiza dochodów podatkowych. 

           Łącznie w dochodach podatkowych stan zaległości na dzień 31.12..2007 r. (bez 

odsetek) wynosi 160.974 zł, co stanowi w odniesieniu do planowanych dochodów ogółem 

1,6 %. W porównaniu do roku ubiegłego, zaległości zmniejszyły się w stosunku  

do planowanych dochodów ogółem o 174.939 zł  tj. 2,0 %.  

Kwota zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości  od osób fizycznych wynosi 

(bez odsetek )  141.893 zł. PowyŜsze zaległości ciąŜą na 156 podatnikach, z tego rozłoŜono 

na raty kwotę 10 173 zł dla 2 podatników.  

W porównaniu do 2006 roku ilość dłuŜników zmniejszyła się o 29 podatników.    

W związku z występującym zadłuŜeniem, w okresie sprawozdawczym wysłano 1.029 

upomnień, wystawiono  i przekazano do Urzędów Skarbowych 73 tytuły wykonawcze  

na kwotę  34.397 zł,  z czego zrealizowanych zostało 36 tytułów na kwotę 22.344 zł.  

Procentowy wskaźnik wpłat do zaległości z bilansu otwarcia plus naleŜności I - IV raty 2007r.  

(bez odsetek) w podatku rolnym, leśnym  i od nieruchomości od osób fizycznych 

w poszczególnych wsiach wynosił: 

 

 
L.p. 

 
Nazwa 

miejscowości 

BO + naleŜności  
I – IV raty  

 
Wpłaty 

 

 
Zaległość  

% 
31.12. 
2006r. 

% 
31.12. 2007 

r. 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Bukowie 302.578 256.301 46.298 91,2 84,7 

2 Dębnik 5.805 5.606 200 77,3 96,6 

3 Idzikowice 105.613 85.637 20.061 70,2 81,1 

4 Jakubowice 29.596 27.079 2.517 96,3 91,5 

5 Krzyków 99.671 98.776 964 98,7 99,1 

6 Lubska 52.485 41.487 11.066 33,9 79,1 

7 Młokicie 26.734 26.114 638 95,2 97,7 

8 Pągów 77.686 74.524 3.438 94,6 95,9 

9 Pielgrzymowice 16.986 16.306 683 96,5 96,0 

10 Pszeniczna 22.373 21.716 666 95,5 97,1 

11 Wojciechów 99.435 90.242 9.294 94,9 90,8 

12 Wilków 238.509 192.872 46.068 78,1 80,9 

Razem: 1.077.471 936.660 141.893 84,0 86,9 
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           W porównaniu do analogicznego okresu 2006 r. procentowy wskaźnik wpłat podatku 

rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych zwiększył się  o 2,9 % .  

Zaległości w podatkach od osób prawnych, w podatku od nieruchomości wynoszą  

18.581 zł , natomiast w podatku rolnym i leśnym  zaległości nie występują.  Zaległości ciąŜą 

na 1 podatniku, w stosunku do którego  prowadzone jest postępowanie egzekucyjne .  

W podatku od środków transportowych osób  fizycznych  i prawnych zaległości 

wynoszą  500 zł.  Zaległości ciąŜą na 1 podatniku, w stosunku do którego  prowadzone jest 

postępowanie egzekucyjne .  
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Wydatki budŜetowe w poszczególnych działach i rozdziałach na dzień 31.12.2007 r. kształtują się następująco: 

 
 

Lp. 
 

 

Dział 
 

 

Wyszczególnienie 
 

 

Plan 
 

 

Wykonanie 
 

 

% 
5 : 4 

 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

 
010 

 
Rolnictwo i łowiectwo 507.559,00 273.608,94 53,9 
 
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 271055,00 37.542,89 13,9 
w tym wydatki majątkowe  261.400,00 28.231,21 10,8 
 
01030 – Izby Rolnicze 19.120,00 18.682,99 97,7 

 

 
01095 – Pozostała działalność 217.384,00 217.383,06 100 

 
2 

 
020 

 
Leśnictwo 6.740,00 6.468,64 96 

  
02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 6.740,00 6.468,64 96 

3 400  
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 18.060,00 18.051,73 100 

  
40002 – Dostarczanie wody 18.060,00 18.051,73 100 

 
4 

 
600 

 
Transport i łączność 52.998,00 48.127,85 90,8 
 
60017 – Drogi wewnętrzne  52.998,00 48.127,85 90,8 

 

w tym wydatki majątkowe 26.000,00 22.292,08 85,7 
 
5 

 
700 

 
Gospodarka mieszkaniowa 759.849,00 719.362,66 94,7 

  
70004 – RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 381.046,00 359.583,98 94,4 
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70005 – Gospodarka  gruntami i nieruchom. 360.453,00 355.642,07 98,7 
w tym wydatki majątkowe  292.253,00 292.014,32 99,9 
 
70095 – Pozostała działalność  18.350,00 4.136,61 22,5 

 
6 

 
710 

 
Działalność usługowa 27.000,00 24.824,39 91,9 
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 14.000,00 13.968,94 99,8 
w tym wydatki majątkowe 14.000,00 13.968,94 99,8 

 

 
71035 - Cmentarze 13.000,00 10.855,45 83,5 

 
7 

 
750 

 
Administracja publiczna 1.058.577,00 1.026.351,59 97 
 
75011 – Urzędy wojewódzkie 42.882,00 41.868,47 97,6 
 
75018 – Urzędy marszałkowskie  10.566,00 10.483,05 99,2 
w tym wydatki majątkowe  (dotacja) 10.566,00 10.483,05 99,2 
 
75020 – Starostwa powiatowe  350,00 350,00 100 
w tym dotacja 350,00 350,00 100 
 
75022 – Rady gmin (miast i miast na  
prawach powiatu) 62.200,00 57.036,19 91,7 
 
75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 932.329,00 906.392,88 97,2 
w tym wydatki majątkowe  61.678,00 60.079,83 97,4 

 

 
75095 – Pozostała działalność 10.250,00 10.221,00 99,7 

 
8 

 
751 

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i 
Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 16.868,00 16.598,00 98,4 

  
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państw.,  kontroli i ochrony 
prawa 736,00 736,00 100 
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75108– Wybory do Sejmu i Senatu  16.132,00 15.862,00 98,3 

 
9 

 
754 

 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 178.100,00 173.248,70 97,3 
75404 – Komendy wojewódzkie Policji 3.000,00 2.919,32 97,3 
 
75412 – Ochotnicze straŜe poŜarne  173.100,00 168.509,57 97,3 
w tym wydatki majątkowe 130.000,00 128.746,00 99 

 

 
75414 – Obrona cywilna  2.000,00 1.819,81 91 

 
10 

 
756 

 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej  40.000,00 36.770,23 91,9 

  
75647 – Pobór podatków, opłat  
i niepodatkowych naleŜności budŜetowych 40.000,00 36.770,23 91,9 

 
11 

 
757 

 
Obsługa długu publicznego 30.000,00 27.909,45 93 

 75702 – Obsługa papierów wartościow., kredyt. i poŜycz. jedn. samorz 
terytorial 30.000,00 27.909,45 93 

 
12 

 
801 

 
Oświata i wychowanie 4.764.805,00 4.584.195,30 96,2 
 
80101 – Szkoły podstawowe 2.534.429,00 2.470.145,52 97,5 
w tym udzielone dotacje 424.260,00 424.260,00 100 
 
80104 –Przedszkola  728.048,00 708.682,13 97,3 
w tym wydatki majątkowe 65.000,00 64.298,38 98,9 
 
80110 – Gimnazja 1.168.837,00 1.087.469,59 93 
 
80113 – DowoŜenie uczniów do szkół 220.000,00 218.026,06 99,1 

 

 
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16.800,00 4.800,67 28,6 
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80195 – Pozostała działalność 96.691,00 95.071,33 98,3 

 
13 

 
851 

 
Ochrona zdrowia 47.800,00 38.381,59 80,3 
85153 – Zwalczanie narkomanii 1.000,00 --- -  
 
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 46.800,00 38.381,59 82 

 
14 

 
852 

 
Pomoc społeczna 

 
2.338.523,00 

 
2.245.423,52 96 

 
85202 – Domy pomocy społecznej  26.000,00 25.248,18 97,1 
85212 – Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.440.957,00 1.410.823,12 97,9 
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne 9.000,00 3.221,64 35,8 
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 216.515,00 185.816,58 85,8 
 
85215 – Dodatki mieszkaniowe 120.000,00 113.573,56 94,6 
 
85219 – Ośrodki pomocy społecznej 162.000,00 158.563,04 97,9 
 
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.000,00 1.760,40 58,7 

 
 

 
85295- Pozostała działalność 361.051,00 346.417,00 95,9 

 
15 

 
854 

 
Edukacyjna opieka wychowawcza 280.042,00 245.272,17 87,6 
 
85401 – Świetlice szkolne 118.079,00 114.528,55 97 
 
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy 
szkolnej, a takŜe szkolenia młodzieŜy  4.000,00 3.972,42 99,3 

 

 
85415 – Pomoc materialna dla uczniów  157.963,00 126.771,20 80,3 
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16 

 
900 

 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 154.180,00 142.948,07 92,7 
 
90002 – Gospodarka odpadami 74.180,00 71.940,63 97 
w tym wydatki majątkowe  74.180,00 71.940,63 97 
 
90003 – Oczyszczanie miast i wsi  2.000,00 481,40 24 
 
9013 – Schroniska dla zwierząt 1.500,00 267,50 17,8 
 
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 74.500,00 68.925,54 92,5 

 
 
 
 
 

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat  
za korzystanie ze środowiska 

2.000,00 1.333,00 66,7 

 
17 

 
921 

 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 395.119,00 382.580,57 96,8 
 
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 320.531,00 309.015,05 96,4 
w tym wydatki majątkowe  186.777,00 186.533,06 99,9 

 

 
92116 – Biblioteki 74.588,00 73.565,52 98,6 

 
18 

 
926 

 
Kultura fizyczna i sport 13.000,00 12.962,40 99,7 

  
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 13.000,00 12.962,40 99,7 

 
Ogółem wydatki: 10.689.220,00 10.023.085,80 93,8 

Rozchody  199.544,00 199.523,42 100 
§ 962 – PoŜyczki udzielone na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 55.064,00 55.063,42 100 

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek i kredytów 144.480,00 144.460,00 100 

WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM: 10.888.764,00 10.222.609,22 93,9 

 



 15 

WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12, 2007 r.          

                                                                                                         

Lp. Nazwa zadania 
PLAN 2007 po 
zmianach 

Wykonanie do dnia 
31.12.2007 % wykonania 

 

Uwagi 

1. Uzbrojenie terenu osiedla w Wilkowie  28.000,00 26.032,81 100,00 Zakończono 

2. 
Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-
ściekowej w powiecie namysłowskim  233.400,00 2.198,40 1,0 

Porozumienie 
międzygminne 

3. Utwardzenie drogi dojazdowej do Urzędu Gminy 16.000,00 15.970,56 100 Zakończono 

4. 
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w 
Pszenicznej – wykonanie dok. projektowej 2.100,00 2.080,14 100 

Zakończono 

5. 
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Krzykowie 
– wykonanie dok. projektowej 7.900,00 4.241,38 100 

Zakończono 

6. Przebudowa Remizy OSP w Bukowiu  259.038,00 258.800,09 100 Zakończono 

7. Zagospodarowanie terenu OSP w Bukowiu 33.215,00 33.214,23 100 Zakończono 

8. 
Plan zagospodarowania przestrzennego dla 
gminy ( dla wsi Wilków) 14.000,00 13.968,94 100 

Zadanie w trakcie 
realizacji 

9. 
Przebudowa instalacji co z dobudową komina  
w budynku UG 

61.678,00 60.079,83 100 
Zakończono 

10. Eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny  10.566,00 10.483,05 100 Zakończono 

11. Zakup samochodu poŜarniczego 46.600,00 45.346,00 100 Zakończono 

12. 
Karosacja samochodu będącego w posiadaniu 
OSP w Bukowiu 83.400,00 83.400,00 100 

Zakończono 

13. Przebudowa Przedszkola w  Idzikowicach  65.000,00 64.298,38 100 
Zadanie w trakcie 
realizacji 
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14. 
Partycypacja w budowie wysypiska śmieci w 
Ziemiełowicach 74.180,00 71.940,63 100 

Kontynuacja 
zadania do 2010 r.   

15. 
Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w 
Pągowie  178.777,00 178.533,06. 100 

Zakończono 

16. 
Przebudowa świetlicy w Jakubowicach – 
wykonanie dok. projektowej 8.000,00 8.000,00 100 

Zakończono 

 Ogółem wydatki majątkowe 1.121.854,00 878.587,50 78,3    --- 

 

 

 

WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDśETU NA DZIEŃ 31.12.2007 r. 
 
 

Lp. NAZWA JEDNOSTKI 
PLANOWANA 

KWOTA DOTACJI W 
ZŁ 

WYKONANIE  
30.06.2007r. 

% 
WYKONANIA 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  10.566,00 10.483,05 99,2 
 
Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie 10.566,00 10.483,05 99,2 1 
 
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 350,00 350,00 100 
OŚWIATA I WYCHOWANIE  
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 424.260,00 424.260,00 100  

2  
Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Dębniku 424.260,00 424.260,00 100 
KULTURA FIZYCZNA I SPORT  13.000,00 12.962,40 99,7 

3  
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 13.000,00 12.962,40 99,7 

 RAZEM DOTACJE 448.176,00 448.055,45 99,9 
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WYKONANIE PLANU BUDśETU FUNDUSZU CELOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2007 r. 
 
 
 

STAN ŚRODKÓW 
OBROTOWYCH NA 

POCZĄTKU ROKU w zł 
PRZYCHODY w zł WYDATKI w zł 

STAN ŚRODKÓW 
OBROTOWYCH NA 
KONIEC ROKU w zł 

Lp. 
 
 
DZIAŁ ROZDZIAŁ 

 
 

NAZWA ŚRODKA 
SPECJALNEGO 

 
PLAN NA 2007 r. PLAN NA 2007 r. PLAN NA 2007 r. PLAN NA 2007 r. 

1 2 3 4 5 6 7  8  

 
1 900 90011 

GMINNY 
FUNDUSZ  
OCHRONY 

ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI 
WODNEJ   626 16.800 17.200 226 

 
 

 Wykonanie przychodów w zł  Wykonane  wydatki w zł 10.391,10 

§ 0690 – wpływy z róŜnych opłat  15.536,22 Wydatki bieŜące  
10,391,10 

 
Stan środków obrotowych na 
początku roku 

101,45 
Stan środków obrotowych 
na koniec roku 

5.246,57 

Razem : 15.637,67 Razem:                                     15.637,67 
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WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW: 

 

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  

 W zakresie wydatków majątkowych w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa  

i sanitacyjna wsi,  kontynuowano  rozpoczęte zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenu  

osiedla w Wilkowie”. Wartość robót: 26.032,81 zł.  

Rozpoczęto równieŜ zadanie inwestycyjne, które otrzymało nazwę „Rozwiązanie problemów 

gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowskim”. Jest to wspólne zadanie 

wszystkich gmin powiatu namysłowskiego i ma na celu wyposaŜenie gmin w infrastrukturę 

techniczną umoŜliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz zapewnienie 

zaopatrzenia   w wodę do picia, zgodnie z wymogami prawa polskiego i unijnego. 

Dotychczasowe wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem  dokumentacji projektowej 

dla kilku miejscowości naszej gminy wynoszą  2.198,40 zł. 

Pozostałe wydatki w kwocie 9.311,68 zł. to wydatki bieŜące. Wydatki osobowe przedstawia  

tabela poniŜej: 

 
 
 

Lp. 
 

 
 

Nazwa paragrafu 
 

 
 

Plan 
 

 
 

Wykonanie 
 

 

%  
4:3 

 

1 2 3 4 5 

 
1 

 
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.180,00 1.126,20 95,4 

 
2 

 
4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5,00 0,00 --- 

 
3 

 
4110 – Składki  na ubezpieczenia społeczne 200,00 193,59 96,8 

 
4 

 
4120 – Składki na Fundusz Pracy 70,00 27,58 39,4 

 

W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze, wydatki wynoszą 18.682,99 zł jest to kwota obliczona      

i przekazana Izbie Rolniczej w wysokości  2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego          

i odsetek.  

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność, wykonano wydatki bieŜące w kwocie 

217.383,06. Kwota ta została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów 

rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez 

gminę (zadanie zlecone). Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawia tabela 

poniŜej: 
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Lp. 
 

 
 

Nazwa paragrafu 
 

 
 

Plan 
 

 
 

Wykonanie 
 

 

%  
4:3 

 

1 2 3 4 5 

 
1 

 
4110 – Składki  na ubezpieczenia społeczne 259,20 259,20 100 

 
2 

 
4120 – Składki na Fundusz Pracy 36,75 36,75 100 

 
3 

 
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 1.500,00 100 

 
4 

 
4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia 920,63 920,43 100 

 
5 

 
4300 – Zakup usług pozostałych 450,00 450,00 100 

6 
4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług    
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 307,35 307,35 100 

 
7 

 
4430 – RóŜne opłaty i składki 213.121,40 213.120,93 100 

8 
4740 – Zakup materiałów papierniczych do 
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficz. 460,16 460,16 100 

9. 
4750 – Zakup akcesoriów komputerowych,       
w tym programów i licencji 328,51 328,24 100 

 

 

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO  

 Wydatki bieŜące rozdziału 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną, w kwocie  

6.468,64 zł dotyczą częściowego (20%) utrzymania stanowiska leśnika i wykorzystane 

zostały na: 

 
 
 

Lp. 
 

 
 

Nazwa paragrafu 
 

 
 

Plan 
 

 
 

Wykonanie 
 

 

%  
4:3 

 

1 2 3 4 5 

 
1 

 
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.500,00 5.406,72 98,3 

 
2 

 
4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10,00 0,00 --- 

 
3 

 
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000,00 929,44 92,9 

 
4 

 
4120 – Składki na Fundusz Pracy 230,00 132,48 57,6 

 
 
 
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,        

GAZ I WODĘ 

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, wydatki bieŜące w kwocie 18.051,73 zł 

dotyczą  dodatkowych opłat z tytułu dostarczania wody zgodnie ze Statutem Komunalnego 

Związku Wodno – Ściekowego w Ligocie Dolnej. 
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DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 

22.292,08 zł  oraz wydatki bieŜące na kwotę 25.835,77 zł. 

             W ramach wydatków majątkowych: 

1. wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową na budowę drogi transportu 

rolnego w Pszenicznej – wartość robót 2.080,14 zł,  

2. wykonano mapy – podkłady geodezyjne pod drogę transportu rolnego w Krzykowie  

– wartość robót 4.241,38 zł, 

3. dokonano połoŜenia dywanika asfaltowego na drodze dojazdowej do budynku 

Urzędu Gminy – koszt robót 15.970,56 zł. 

W ramach wydatków bieŜących dokonano wyrównania powierzchni dróg równiarką       

samojezdną i wzmocniono nawierzchnię gruntową poprzez wykonanie nawierzchni  

z ŜuŜlu. 

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

              Wydatki rozdziału 70004 – RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,   

to wydatki bieŜące w kwocie 359.583,98 zł, które przeznaczono na: 

 
 
 

Lp. 
 

 
 

Nazwa paragrafu 
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Wykonanie 
 

 

%  
4:3 

 

1 2 3 4 5 

 
1 

 
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 241.505,00 232.302,75 96,2 

 
2 

 
4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 18.031,00 17.963,98 99,6 

 
3 

 
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 44.700,00 41.644,21 93,2 

 
4 

 
4120 – Składki na Fundusz Pracy 7.174,00 6.492,63 90,5 

 

              Pozostałe wydatki bieŜące w kwocie 61.180,41 zł. przeznaczone zostały na zakup  

paliwa do samochodu słuŜbowego, czasopism,  narzędzi,  materiałów biurowych                    

i budowlanych, energii, drobnych remontów ksera, usług telefonicznych, internetowych           

i pocztowych, szkoleń, podróŜy słuŜbowych, ubezpieczeń majątkowych i odpisów  

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.    

              W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w zakresie 

wydatków majątkowych w kwocie 292.014,32 zł: 

1. zakończono i oddano do uŜytku zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Remizy OSP 

w Bukowiu” - wartość robót 258.800,09 zł. Wykonawcą zadania było 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „DAKAD” Andrzej Dąbkiewicz. 
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2. zakończono i oddano do uŜytku  zadanie inwestycyjne pn.” Zagospodarowanie terenu 

remizy OSP w Bukowiu”- wartość robót 33.214,23 zł. Wykonawca zadania było 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DOMEL” Zenon Pawłowski.              

W ramach wydatków bieŜących na kwotę 63.627,75 zł  dokonano remontu przystanków 

autobusowych na terenie gminy na kwotę 30.945,55 zł .  

Poza tym zakupiono siatkę w celu wykonania  ogrodzenia wokół zbiornika p.poŜ. w Wilkowie, 

dokonano remontu sanitariatów poprzez wymianę sedesów w WC i drzwi w szatniach na 

boisku sportowym  w Wilkowie, zakupiono i zamontowano dwie tablice ogłoszeniowe, 

zakupiono kabinę sanitarną WC. Zapłacono za usługi wykonania operatów szacunkowych 

działek oraz za wydanie 37 decyzji  o warunkach zabudowy, a takŜe wykonano 

dokumentację inwentaryzacji budowlanej obiektów gminnych. Pozostałe  wydatki bieŜące 

dotyczą utrzymania mieszkań  i obiektów komunalnych gminy z przeznaczeniem na zakupy 

opału, farb, energii, wody, opłat za c.o., wywozu nieczystości, udroŜnienia kanalizacji             

i ubezpieczeń majątkowych.  

W zasobach mieszkaniowych gminy na dzień  31.12.2007r. jest 5 lokali mieszkalnych  

o powierzchni uŜytkowej 236 m2. oraz 1 lokal uŜytkowy o powierzchni 41,00 m2    

Za uŜytkowane lokale najemcy płacą czynsz, pokrywają koszty zuŜycia wody i wywozu 

nieczystości według stawek zgodnych z Zarządzeniem Wójta.  

Wydatki rozdziału 70095 – Pozostała działalność to kwota 4.136,61 zł. są to  w całości 

wydatki bieŜące i dotyczą wypłaty świadczeń dla zatrudnionych w ramach robót publicznych  

i prac interwencyjnych.  

Prowadzono szereg robót związanych z konserwacją zieleni, koszeniem rowów 

melioracyjnych, porządkowaniem dróg i chodników oraz boisk sportowych i parków. Prace  

te wykonane były przez robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz 

społecznie uŜytecznych. 

W ramach prac społecznie uŜytecznych zatrudnialiśmy 14 osób, w ramach robót 

publicznych 10 osób, natomiast przy pracach interwencyjnych  3 osoby. Poza tym 3 osoby 

odbywały staŜe absolwenckie. Wypłacane świadczenia są zgodne z obowiązującymi 

przepisami - refundowane w całości lub w części przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Namysłowie. 

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego -  zlecono wykonanie 

map – podkładów geodezyjnych dla miejscowości Wilków celem opracowania dla tej 

miejscowości planu zagospodarowania przestrzennego.  

Wartość wykonanego zadania 13.968,94 zł 
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              W rozdziale 71035 – Cmentarze,  kwota 10.855,45 zł. to wydatki bieŜące  i zostały 

przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Bukowiu i Wilkowie między innymi 

na zakup: farby, energii, paliwa do kosiarek, ubezpieczeń majątkowych oraz usług dot. 

wywozu nieczystości.   W ramach prac remontowych dokonano naprawy zniszczonego przez 

huragan ogrodzenia oraz wstawiono powybijane szyby w kaplicach na kwotę 5.247,00 zł 

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

             Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, dotyczy wydatków zadań zleconych. 

Przekazaną  dotację, w wysokości 41.868,47 zł, wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 

dla pracowników wykonujących te zadania. 
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Wykonanie 
 

 

%  
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1 2 3 4 5 

 
1 

 
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.115,93 35.102,40 97,2 

 
2 

 
4110 – Składki  na ubezpieczenia społeczne 5.922,13 5.922,13 100 

 
3 

 
4120 – Składki na Fundusz Pracy 843,94 843,94 100 

 

W rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie, przekazano dotację dla Urzędu 

Marszałkowskiego w Opolu w kwocie 10.483,05 zł. na sfinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn. „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.  

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, przekazano dotację w wysokości 350,00zł  

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem „telefonu zaufania”. 

Wydatki rozdziału 75022 – Rady gmin, są to wydatki bieŜące i dotyczą wypłat diet dla 

radnych i sołtysów, Przewodniczącego Rady i V-ce Przewodniczącego Rady oraz drobnych 

zakupów materiałów. Kwota wydatkowana to 57.036,19 zł. 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin, w ramach wydatków majątkowych zakończono 

rozpoczęte  zadanie pn. „Przebudowa instalacji co z dobudową komina w budynku UG”. 

Wartość wykonanych robót – 60.079,83 zł. Wykonawcą robót była firma Usługi Remontowo-

Budowlane „Perfekt-Baupol” Mirosław Pawłowski. 

 

Wydatki bieŜące zrealizowano na kwotę 846.313,05  zł: Wydatki osobowe przedstawia 

tabela: 
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Lp. Nazwa paragrafu Plan Wykonanie 
% 
4:3 

1 2 3 4 5 

 
1 

 
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 492.400,00 491.728,92 99,9 

 
2 

 
4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 39.000,00 38.956,11 100 

 
3 

 
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 91.900,00 88.538,24 96,3 

 
4 

 
4120 – Składki na Fundusz Pracy 13.600,00 12.501,43 91,9 

 

Pozostałe wydatki bieŜące w kwocie 214.588,35 zł. realizowano z  przeznaczeniem na 

zakup: materiałów biurowych, czasopism fachowych, „Informatora gminnego”, opału 

tonerów, środków czystości, farb, drukarek , usług pocztowych, internetowych, 

telekomunikacyjnych, kominiarskich i prawnych, badań lekarskich pracowników, konserwację 

systemu alarmowego, ksera i gaśnic,  wywozu nieczystości, szkoleń pracowników, usług 

informatycznych, zakupu i aktualizacji programów komputerowych, opłat radiofonicznych, 

delegacji słuŜbowych, ryczałtów samochodowych, ubezpieczeń majątkowych i odpisu na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach prac remontowych wykonano remont 

pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy oraz dokonano remontu i malowania kilku 

pomieszczeń biurowych. 

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, w kwocie 10.221,00 zł, 

przeznaczono na opłatę składek członkowskich dla: Związku Gmin Śląska Opolskiego            

i Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych. 

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

Wydatki bieŜące w kwocie 736 zł w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadanie zlecone), zostały przeznaczone  

na zakup materiałów i wyposaŜenia. 

Wydatki bieŜące w kwocie 15.862,00 w rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu  i Senatu 

(zadania zlecone) zostały przeznaczone na zorganizowanie wyborów . 

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 

W dziale tym wydatki ogółem wynoszą 173.248,70 zł. 

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji , kwotę 2.919,32 zł wydano  

na opłacenie dodatkowych patroli policyjnych w okresie wakacyjnym w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

W rozdziale 75412 -Ochotnicze StraŜe PoŜarne, wydatkowano kwotę 168.509,57 zł.  

Na wydatki bieŜące przypada kwota 39.763,57 zł, którą przeznaczono na wypłatę 
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wynagrodzeń dla kierowców  OSP, zakupu paliwa, zakup mundurów straŜackich i butów, 

nagród na zawody straŜackie, energii, wody do akcji poŜarniczych, opłat za rejestrację 

samochodów, wywozu nieczystości, robót dekarskich, ubezpieczeń majątkowych dot: 

samochodów, budynków oraz druŜyn straŜackich. Wymieniono równieŜ urządzenia 

alarmowe. 

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 128.746,00 zł zrealizowano następujące 

zadania inwestycyjne: 

1) dokonano karosacji (modernizacji) samochodu poŜarniczego „Jelcz” dla OSP 

      w Bukowiu- wartość robót 83.400,00 zł 

2) dokonano zakupu samochodu poŜarniczego marki „MAGIRUS” dla OSP w Bukowiu  

     –  wartość  45.346,00 zł. 

Na realizacje powyŜszych zadań zaciągnięto kredyt w wysokości 120.000 zł.  

            Natomiast wydatki bieŜące w rozdziale 75414 – Obrona cywilna, wynoszą 1.819,81 zł    

i dotyczą zakupu czasopism, materiałów biurowych oraz opłat za szkolenie. 

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

 Wydatki w kwocie 36.770,23 zł w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat  

i nieopodatkowych naleŜności budŜetowych, dotyczą wypłat wynagrodzeń agencyjno  

– prowizyjnych dla sołtysów za pobór podatków lokalnych, zakupu druków, materiałów 

biurowych, opłat za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komornicze   i sądowe oraz zakupu 

nowego programu komputerowego do obsługi podatków i księgowości podatkowej. 

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZEGO 

           W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek 

jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 27.909,45 zł, która dotyczyła spłaty 

odsetek od kredytu długoterminowego na budowę sali gimnastycznej i modernizację Szkoły 

Podstawowej w Bukowiu oraz od kredytu na modernizację oświetlenia ulicznego, a takŜe 

opłat związanych z zaciągniętym kredytem na zakup i karosację samochodów poŜarniczych. 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

            Wykonanie wydatków budŜetowych w dziale 801 wynosi 4.584.195,30 zł.   

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: 

 W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zrealizowano wydatki bieŜące  

w kwocie  2.470.145,52 zł przeznaczono na:  
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1 

2590 – Dotacje podmiot. z budŜetu dla 
publicznych szkół i innych publicznych placówek 
oświatowo-wychowawczych (dla SPSK w 
Częstochowie) 424.260,00 424.260,00 100 

 
2 

 
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.308.375,00 1.260.449,24 96,3 

 
3 

 
4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 94.260,00 92.580,82 98,2 

 
4 

 
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 237.670,00     232.687,59 97,9 

 
5 

 
4120 – Składki na Fundusz Pracy 34.900,00 33.120,86 94,9 

 

Na pozostałe wydatki bieŜące składają się wypłaty dodatków mieszkaniowych 

i wiejskich dla nauczycieli, zakupy materiałów biurowych, kosiarki spalinowej, telewizora 

wraz z odtwarzaczem, czasopism, farb, opału, energii, wody, narzędzi, opłat za c.o., drobne 

usługi remontowe (ksero), konserwacja systemu alarmowego, gaśnic, dokonano opłat za 

usługi telefoniczne, kominiarskie, radiofoniczne i internetowe, za wywóz nieczystości, dozór 

techniczny pieców w Szkole Podstawowej w Bukowiu, badania lekarskie i szkolenia 

pracowników, zajęcia taneczne w Szkole Podstawowej w Bukowiu, wypłaty delegacji 

słuŜbowych i ryczałtów samochodowych, opłaty za ubezpieczenia majątkowe, odpisy na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  

W okresie wakacyjnym wykonano szereg prac remontowych  w szkołach w Bukowiu               

i w Idzikowicach . W Szkole Podstawowej w Bukowiu dokonano pokrycia dachowego na 

budynku – wartość robót 27.414,39 , natomiast w Szkole  Podstawowej  w Idzikowicach 

dokonano remontu posadzek na kwotę 45.219,30 zł. Remonty zostały zakończone               

w miesiącu sierpniu. Na remont posadzek w Szkole w Idzikowicach otrzymaliśmy  subwencję 

z rezerwy budŜetowej w kwocie 12 300 zł, natomiast  wniosek składaliśmy na kwotę     

36.973 zł.  W związku z ograniczonymi środkami finansowymi część  prac remontowych 

wykonywanych jest przez konserwatorów systemem gospodarczym - tym sposobem 

odmalowano część pomieszczeń klasowych i korytarzy w szkołach.  

W rozdziale 80104 – Przedszkola,  wydatki ogółem związane są  z utrzymaniem   

2 przedszkoli w Idzikowicach i  Wilkowie  wynoszą 708.682,13 zł   w tym wydatki bieŜące 

stanowią kwotę 644.383,75 zł 
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Lp. 

 
Nazwa paragrafu 

 
Plan 

 
Wykonanie 

% 
4:3 

1 2 3 4 5 

 
1 

 
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 

341.080,00 336.997,01 98,8 

 
2 

 
4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 23.490,00 23.429,25 99,7 

 
3 

 
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 67.610,00 67.025,05 99,1 

 
4 

 
4120 – Składki na Fundusz Pracy 9.300,00 9.110,95 98 

 

Pozostałe wydatki bieŜące dotyczą zakupu opału ,energii, zakupu środków 

Ŝywnościowych, delegacji i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono 

równieŜ  nowe meble dla dzieci do Przedszkoli w Wilkowie i w Idzikowicach.   

W ramach wydatków majątkowych kontynuowano rozpoczęte zadanie inwestycyjne pn. 

„Przebudowa Przedszkola  w Idzikowicach”. Zadanie to podzielone jest na dwa lata. Wartość 

wykonanych  w 2007 r. robót  wyniósł  64.298,38 zł. Dokonano wymiany okien i drzwi 

zewnętrznych, dokonano cyklinowania posadzek parkietowych wraz z lakierowaniem oraz 

dokonano malowania farbami emulsyjnymi pomieszczeń sal zabawowych  i sanitariatów. 

Wychowaniem przedszkolnym objętych jest  średnio 77 dzieci miesięcznie 

a doŜywianiem około 320 dzieci, poniewaŜ Przedszkole w Idzikowicach przygotowuje posiłki 

dla uczniów Szkoły w  Idzikowicach i w Bukowiu 

 Rozdział 80110 – Gimnazja, wydatki bieŜące  dotyczące utrzymania Gimnazjum w Wilkowie 

wynoszą  1.087.469,59 zł w tym: 
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1 

 
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 698.400,00 675.616,45 96,7 

 
2 

 
4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 53.440,00 53.423,75 99,7 

 
3 

 
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 139.780,00 132.609,15 94,9 

 
4 

 
4120 – Składki na Fundusz Pracy 19.620,00 18.607,71 94,8 

 

W ramach prac remontowych dokonano wymiany zniszczonych drzwi oraz wykonano 

malowanie części pomieszczeń klasowych – prace te zostały zakończone w miesiącu 

sierpniu. Pozostałe wydatki bieŜące dotyczą: konserwacji gaśnic i ksera, zakupu materiałów, 

usług oraz odpisów na ZFSS . 
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W roku 2007 tradycją lat ubiegłych, rozstrzygnięty został  konkurs „Super  

– gimnazjalisty”. Wytypowani przez komisję uczniowie otrzymali nagrody. Wręczenie nagród 

nastąpiło na uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

Gimnazjum uczestniczy równieŜ w programie rozwojowym „Szkoła na TAK”.  

Otrzymane w 2007 r. środki na realizację projektu wynoszą  26.000 zł i pochodzą  w całości 

z Funduszy Strukturalnych EFS. Projekt  – zgodnie z umową ma się zakończyć  w 2008 r. 

kwotą  65.000 zł. 

W grudniu rozpoczęto przygotowanie pomieszczeń klasowych w budynku Gimnazjum 

do uczestnictwa w realizacji projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach” 

współfinansowanego ze środków EFS i budŜetu państwa. Projekt ma być realizowany 

(zgodnie z umową) do końca czerwca 2008 roku. Wartość wykonanych robót wynosi  

10.277,36 zł 

Na dowoŜenie uczniów do szkół i przedszkoli w rozdziale 80113 – DowoŜenie uczniów 

do szkół, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 218.026,06 zł. Na usługę dowozu 

podpisano umowę z PKS w Namysłowie. 

Wydatki rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 

4.800,67 zł dotyczą kosztów kształcenia nauczycieli w postaci opłaty czesnego, szkoleń, 

kursów, delegacji oraz opłaty metodyków.  

Rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki na dzień 31.12..2007. wyniosły 

95.071,33 zł. i dotyczyły wypłat dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników – 83.860,43 zł, zakupu lektur szkolnych 2510 zł , opłat za uczestnictwo             

w komisjach kwalifikacyjnych o wyŜszy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 120,00 zł, 

a takŜe  promocji sportu szkolnego, zakupu nagród i strojów sportowych wyjazdów  

na zawody  w wysokości  8.580,90 zł. 

DZIAŁ 851 – PRZECIWDZIAŁANIE  ALKOHOLIZMOWI 

Zrealizowane wydatki ogółem w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, 

wynoszą 38.381,59 zł i dotyczą zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie  

w   2007 roku odbyła łącznie 11  posiedzeń. Tematem posiedzeń były: 

1) opiniowanie podań o wydanie zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych  

– zaopiniowano 26 wniosków; 

2) przeprowadzanie kontroli placówek handlowych posiadających zezwolenie  

na sprzedaŜ napojów alkoholowych – skontrolowano 5 placówek posiadających 

zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych; 
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3) przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia leczenia w związku  problemem 

alkoholowym z osobami wezwanymi na posiedzenia, a zgłoszonymi przez policję lub 

rodzinę; 

4) opracowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na 2008 r. 

 

W ramach programu „zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  

dla osób uzaleŜnionych od alkoholu”: 

1) prowadzono bieŜącą współpracę z Poradnią Leczenia Odwykowego w Namysłowie, 

Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach, Sądem Rejonowym 

w Kluczborku,; 

2) sporządzono 18 wywiadów dotyczących osób zgłoszonych na leczenie odwykowe; 

3) odbyto 5 posiedzeń, na które wezwano 19 osób naduŜywających napojów 

alkoholowych, zgłoszonych  przez policję, przeprowadzono rozmowy motywujące  

do podjęcia leczenia odwykowego z osobami, które  się  zgłosiły – w wyniku tych 

rozmów 4 osoby wyraziły zgodę na badanie w kierunku uzaleŜnienia od alkoholu; 

4) skierowano 2 sprawy do sądu celem przymuszenia do podjęcia leczenia; 

5) pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie 

informowali swoich klientów o działalności komisji i punktu konsultacyjnego wstępnie 

motywowali do podjęcia leczenia zarówno klientów uzaleŜnionych od alkoholu jak 

równieŜ osób współuzaleŜnionych. 

           W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla uczniów na 

terenie gminy prowadzono w Domu Kultury w Wilkowie 1 spektakl  dla Gimnazjum 

Publicznego  i 1 spektakl dla szkół podstawowych 

            W ramach wydatków remontowych rozpoczęto i zakończono remont świetlicy 

terapeutycznej w Jakubowicach na kwotę 17.475,22 zł.  

Poza tym  przeszkolono 2 nowych członków komisji, koszt szkolenia wyniósł 1.060,00 zł. 

 Łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych  w 2007 r. wydatkowano  38.381,59 zł. 

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 

           Łącznie wydatki bieŜące  na pomoc społeczną wynoszą 2.245.423,52 zł.  

          W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej , kwotę 25.248,18 zł przeznaczono na 

opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 2 osób.  

           W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zadań zleconych 

wynoszą  1.410.823,12 zł. 
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%  
4:3 

 

1 2 3 4 5 

1 
 
3110 – Świadczenia społeczne 1.360.795,00 1.353.607,20 99,5 

 
2 

 
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.332,00 25.111,95 91,9 

 
3 

 
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne  1.349,00 1.348,54 100 

 
4 

 
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 34.376,00 19.707,82 57,3 

 
5 

 
4120 – Składki na Fundusz Pracy 733,00 644,68 87,9 

 

1. Udzielono 9524 świadczenia w formie  zasiłków rodzinnych  na łączną kwotę            

582.610,00 zł oraz 2513 świadczeń w formie dodatków do zasiłku rodzinnego              

w wysokości 413.530,20 zł, w tym: 

- z tytułu urodzenia dziecka 30 świadczeń na kwotę 30 000 zł, 

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 117 

świadczeń na kwotę 45.763,20 zł, 

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania wypłacono 4 świadczenia dla   

1 osoby na kwotę 1.387 zł, 

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka 209 świadczeń na kwotę   37.920 zł, 

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku Ŝycia 120 

świadczenia na kwotę 7.200 zł, 

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyŜej   5 roku Ŝycia 

313 świadczeń na kwotę 25.040 zł, 

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 623 świadczenia na kwotę  62.300 zł, 

- z tytuł podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1 504 

świadczenia  na kwotę 76.240 zł, 

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1 596 świadczenia na kwotę 

127.680 zł. 

2. Wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 52 świadczenia na 

kwotę  52.000,00zł. 

3. Wypłacono 300 świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej na kwotę  66.010 zł. 

4. Udzielono 1189 świadczeń w formie zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę                      

181.917 zł, 

5. Udzielono137 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę  57.540 zł, 
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Łącznie udzielono 15.418 świadczeń na kwotę 1.353.607,20  zł. 

Ponadto zakupiono materiały biurowe, opłacono prenumeratę czasopism i prowizje bankowe 

oraz usługi pocztowe, podróŜe słuŜbowe i dokonano odpisu na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych. 

             W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, 

wydatki wynoszą 3.221,64 zł i dotyczą opłaty składki zdrowotnej za 11 świadczeniobiorców   

tj. za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne – są to w całości zadania 

zlecone. 

  W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, wydatkowano łącznie z zadań zleconych i własnych kwotę 185.816,58 

zł z przeznaczeniem na: zasiłki stałe dla osób, które nie posiadają własnych środków 

utrzymania lub ich dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 

8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i posiadają orzeczoną niepełnosprawność, mają 

ukończone 60 lat kobieta i 65 lat męŜczyzna. Z tej formy skorzystało 19 osób – pomoc 

wyniosła 44.318,66 zł.  

Na zasiłki celowe i okresowe – przyznano kwotę 141.497,92 zł. Z tej formy pomocy 

skorzystało 126 osób. Były to zasiłki na zakup odzieŜy, obuwia, Ŝywności, opału oraz pomoc 

z powodu braku zatrudnienia , z powodu niepełnosprawności i długotrwałej choroby. 

              W okresie sprawozdawczym wydatki na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców      

z terenu gminy Wilków, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wynosiły 113.573,56 zł. 

Pomocy w formie dodatków mieszkaniowych przyznano 149 rodzinom. 

               W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wydano na zadania bieŜące 

kwotę 158.563,04  zł w tym: 
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1 

 
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 91.817,00 91.247,60 99,4 

 
2 

 
4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.305,00 6.304,16 100 

 
3 

 
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 19.389,00 17.464,55 90,1 

 
4 

 
4120 – Składki na Fundusz Pracy 2.626,00 2.387,03 90,9 

 

Pozostałe wydatki bieŜące dotyczą: wypłat ekwiwalentów  za odzieŜ ochronną, zakupu 

materiałów biurowych, usług telefonicznych, szkoleń pracowników, prowizji bankowych, 
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monitorowanie obiektu, delegacji słuŜbowych, opłat pocztowych, ubezpieczeń majątkowych  

i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

zrealizowano wydatki na kwotę 1.760,40 zł (zadania własne). Udzielono pomocy  2 osobom  

samotnym, wymagających opieki  z powodu wieku i choroby. 

            Rozdział 85295 – Pozostała działalność,  to wydatki w kwocie 346.417,00 i dotyczą:  

1) doŜywiania dzieci szkolnych z terenu gminy, doŜywianiem objęto 360 dzieci – koszt  

92.788,75 zł, 

2) pomocy w formie zasiłków celowych na zakup Ŝywności dla 129 rodzin na kwotę 

121.116,40 zł,  

3) doposaŜenia stołówek w ramach Rządowego Programu  „Posiłek dla potrzebujących”  

- wydatkowano 132.511,85 zł.  

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

             Rozdział 85401 – Świetlice szkolne, zrealizowane wydatki bieŜące to kwota 

55.620,28 zł i dotyczy utrzymania świetlicy z doŜywianiem  (przy gimnazjum) dzieci 

szkolnych, w tym: 
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1 

 
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 59.000,00 58.230,72 98,7 

 
2 

 
4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne  3.600,00 3.437,07 95,5 

 
3 

 
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 8.100,00 7.857,16 97 

 
4 

 
4120 – Składki na Fundusz Pracy 1.130,00 1.102,52 97,6 

 

DoŜywianiem objęto średnio 90 dzieci z Publicznego Gimnazjum w Wilkowie.   

Pozostałe wydatki to zakup energii, zakup usług wywozu nieczystości i odpisów na ZFŚS. 

Świetlica została doposaŜona w ramach środków z rządowego programu „Pomoc państwa  

w zakresie doŜywiania” 

   W rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy 

szkolnej a takŜe szkolenia młodzieŜy, wydatkowano 3.972,42 zł na zorganizowanie w okresie 

wakacyjnym 3 jednodniowych wycieczek dla dzieci z terenu gminy.  

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, są to wydatki wynoszące  

126.771,20 zł, które zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla dzieci szkolnych.  
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Ogółem wydano 150 decyzji w tym 4 negatywne. Nie wszystkie decyzje zostały zrealizowane 

na dzień 31.12.2007r.- termin realizacji upływa 30 czerwca 2008 r. 

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

            Wydatki majątkowe w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami,  wynoszą  

71.940,63 zł i dotyczą partycypacji w kosztach budowy wysypiska śmieci  w Ziemiełowicach.   

            W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi,  wydatkowano kwotę 481,40  zł  

na zakup worków na śmieci i usługi oczyszczania wsi. 

             W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt, zrealizowano wydatki w wysokości 

267,50 zł – dotyczą usługi przechowywania psa w schronisku. 

             W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatkowano na bieŜące 

zadania 68.925,54 zł z przeznaczeniem na zakup energii i konserwację oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy.   

             Wydatki rozdziału 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków       

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,  w kwocie 1.333,00 zł dotyczą opłat za 

gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń do powietrza). 

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, to kwota – 309.015,05 zł 

została przeznaczona między innymi na: 
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4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 34.765,00 33.816,20 97,3 

 
2 

 
4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.525,00 2.519,82 99,8 

 
3 

 
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 6.979,00 6.783,57 97,2 

 
4 

 
4120 – Składki na Fundusz Pracy 1.023,00 967,57 94,6 

 

W ramach prac remontowych dokonano remontu pomieszczeń , w których znajduje się 

biblioteka gminna . Koszt remontu wyniósł 19.992,73 zł natomiast w  świetlicy w Pszenicznej  

wykonano usługę szlifowania i pomalowania podłogi. 

W zakresie wydatków majątkowych: 

1) zakończono i oddano do uŜytku zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa Wiejskiego 

Ośrodka Kultury w Pągowie”. Projekt ten został zakwalifikowany przez Urząd 

Marszałkowski do współfinansowania w ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój 
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obszarów wiejskich 2004 – 2006”.  Wartość wykonanych robót 178.533,06 zł. 

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „DAKAD” Andrzej 

Dąbkiewicz; 

2) wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. „Przebudowa 

wiejskiego Ośrodka Kultury w Jakubowicach” na kwotę 8.000,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym przy Domu Kultury działały następujące zespoły wokalne  pieśni 

ludowej „Bukowianki” w Bukowiu i „Wilkowianie” w Wilkowie oraz Polski Związek Emerytów    

i Rencistów (Koło nr1 i Koło nr 4) i Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowiu, Krzykowie. 

Działalność Domu Kultury i świetlic wiejskich skupiała się głównie na organizacji konkursów, 

zabaw, spotkań i szkoleń.  Wspólnie z Gimnazjum zorganizowano kolejną edycję „Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Zorganizowano wystawę stroików wielkanocnych                  

i boŜonarodzeniowych. W czasie ferii zimowych zorganizowano zajęcia dla dzieci                   

i młodzieŜy.  

W dniu 3 czerwca odbyły się zawody sportowe - IV CROSS WILKÓW 2007 - w biegach 

przełajowych dla przedszkolaków oraz dzieci szkół podstawowych i gimnazjum z licznymi 

nagrodami. Impreza ta była połączona z obchodami Dnia Dziecka. W biegach brało udział 

250 dzieci.  

W okresie sprawozdawczym zorganizowano równieŜ VI Halowy Turniej Piłki NoŜnej Wsi 

Gminy Wilków o Puchar Wójta Gminy dla szkół podstawowych i gimnazjum.  

W okresie zimowo-wiosennym odbywały się takŜe zajęcia w godzinach popołudniowych       

w Domu Kultury. Obowiązki opiekuna zajęć pełniła osoba zatrudniona na umowę –zlecenie. 

Świetlice wiejskie na bieŜąco są udostępniane dzieciom, młodzieŜy i dorosłym mieszkańcom 

poszczególnych wsi. Organizowane są tam róŜnego rodzaju zebrania, spotkania oraz inne 

zajęcia pozalekcyjne.  

   W rozdziale 92116 - Biblioteki, wydatki bieŜące wyniosły 73.565,52 zł  

i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, zakupu czasopism i ksiąŜek, usług telefonicznych, 

szkoleń dla pracowników i  odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: 
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4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 56.384,00 55.878,57 99,1 

 
2 

 
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 8.851,00 8.771,84 99,1 

 
3 

 
4120 – Składki na Fundusz Pracy 1.261,00 1.245,14 98,7 
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            Sieć bibliotek na dzień 31.12.2007 r. nie uległa zmianie w porównaniu z  rokiem 

poprzednim. Na terenie gminy działają trzy biblioteki w tym: jedna stopnia podstawowego    

w Wilkowie  i dwie filie biblioteczne w Idzikowicach i w Bukowiu.  

             Na stanie księgozbiorów w trzech bibliotekach znajduje się 29.358 woluminów          

o róŜnej tematyce. Liczba osób korzystających z wypoŜyczalni i z czytelni wzrosła. DuŜym 

zainteresowaniem cieszy się  czytelnia internetowa.  

W naszych bibliotekach podejmuje się następujące formy współpracy ze szkołami: wspólna 

organizacja imprez szkolnych, współudział w organizacji konkursów, głośne czytanie            

w świetlicy szkolnej, uczestnictwo w apelach szkolnych.  

W czasie ferii zimowych pracownice bibliotek pomagają przy organizacji zajęć dla dzieci        

i młodzieŜy. 

W 2007 r. wyremontowano pomieszczenia , w którym mieści się biblioteka   w Wilkowie. 

Koszt remontu 19.922 zł 

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

              W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, przekazano dla 

Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, dotację w wysokości 12.962,40 zł  

którą przeznaczono na opłatę delegacji  sędziowskich, składek członkowskich, ubezpieczeń, 

utrzymania boisk, usług transportowych oraz drobnych zakupów sprzętu sportowego.  

FUNDUSZE CELOWE 

              W rozdziale 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ustalono 

plan przychodów w wysokości 16.800 zł wykonanie to kwota 15.536,22 zł. Stan środków 

pienięŜnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił  101,05 zł.  Planowane wydatki 

to kwota 17.200,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 10.391,10 zł i dotyczyło zakupu: pojemników 

na śmieci, środków ochrony roślin, paliwa do kosiarek - do utrzymania zieleni na terenie 

gminy, naprawy pojemników KP i remontu sprzętu. Stan środków pienięŜnych na koniec 

okresu sprawozdawczego wynosił  5.246,57 zł zł.  

INFORMACJE DODATKOWE 

            W porównaniu do  roku 2006 daje się zauwaŜyć kwotowy wzrost dochodów                 

i wydatków (w 2006 r. dochody - 8.912.165, wydatki - 8.843.011), ma to związek 

z dodatkowymi zadaniami gminy w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego 

mieszczącego się w cenie oleju (zadania zlecone) oraz ze wzrostem dochodów związanych 

z poborem podatku rolnego i od nieruchomości. 

Oceniając realizację strony dochodowej i wydatkowej budŜetu gminy za 2007 rok  

naleŜy podkreślić, Ŝe była ona prawidłowa. Dochody kształtują się na poziomie 99,1%           

(w 2006 r.- 95,4%), a wydatki 93,8% (w 2006 r. – 94,5%).  Gmina przez cały okres 
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sprawozdawczy zachowywała dobrą płynność finansową . Rok zakończono nadwyŜką         

w  wysokości 264.065,47 zł. 

1. Zobowiązania niewymagalne gminy na koniec 2007 roku wynoszą ogółem: 

307.983,46 zł  i dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2007 rok, 

pochodnych od wynagrodzeń  oraz drobnych opłat za usługi, na  które otrzymaliśmy 

faktury po 31.12.2007r. 

2. Wymagalne zobowiązania to kwota 1.521,94 zł, są to nadpłaty w dochodach   z tytułu 

podatków i opłat.  

3. Stan zadłuŜenia na dzień 31.12.2007r. r. z tyt. kredytów  wynosi 353.200,00 zł. co 

stanowi 3,4% planowanych dochodów. 

4. Na terenie gminy Ŝadna jednostka budŜetowa nie utworzyła rachunku dochodów 

własnych.  

W strukturze poniesionych wydatków największy udział miały wydatki związane z realizacją 

zadań oświatowych – dział  801 i 854   i wynosiły  48,2 % , a następnie wydatki związane      

z pomocą społeczną dział  852 – 22,4%. 
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SPRAWOZDANIE 

z wykonania zadań zleconych  

 z zakresu administracji rządowej za  2007 r. 

 

           Rada Gminy w Wilkowie Uchwałą  z dnia 28 grudnia 2006 r. Nr  III/13/06 r. 

uchwaliła po stronie dochodów dotacje na 2007 rok w następujących kwotach: 

 

 

Na zadania zlecone    -        1.750.070,00 zł 

 

 

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w planie dotacji.  

Po zmianach plan wynosi 1.777.462,00 zł 

 

 

 

Plan dochodów na 31.12.2007 r. oraz ich wykonanie przedstawia załącznik nr 1 do 

sprawozdania.  

Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2007 r. przedstawia załącznik nr 2 do 

sprawozdania.  
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Załącznik nr 1 
do sprawozdania 
za  2007 r. 

 
Z DOCHODÓW OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE  GMINIE WYNOSZĄ: 

 

DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE 
PLAN  NA 
 2007 r. 

WYKONANIE 
2007 r. 

% 
(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 217.384,00 217.383,06 100 
01095 Pozostała działalność 217.384,00 217.383,06 100 

010 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z 
budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 217.384,00 217.383,06 100 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  42.882,00 41.868,47 97,6 
Urzędy wojewódzkie 42.882,00 41.868,47 97,6 

750 
75011 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z 
budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 42.882,00 41.868,47 97,6 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 16.868,00 16.598,00 98,4 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 736,00 736,00 100 

75101 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z 
budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 736,00 736,00 100 

Wybory do Sejmu i Senatu 16.132,00 15.862,00 98,3 

751 

75108 
2010 

Dotacje celowe otrzymane z 
budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 16.132,00 15.862,00 98,3 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 
OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 1.000,00 1.000,00 100 

754 

75414 Obrona cywilna  1.000,00 1.000,00 100 



 38 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z 
budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 1.000,00 1,000,00 100 

POMOC SPOŁECZNA  1.499.328,00 1.458.363,42 97,3 
Świadczenia rodzinne oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia 
społecznego  1.440.957,00 1.410.823,12 97,9 

85212 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z 
budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 1.440.957,00 1.410.823,12 97,9 

 Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne  9.000,00 3.221,64 35,8 

85213 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z 
budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 9.000,00 3.221,64 35,8 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe  49.371,00 44.318,66 89,8 

852 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

85214 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z 
budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z 
zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 49.371,00 44.318,66 89,8 

RAZEM ZADANIA ZLECONE 1.777.462,00 1.735.212,95 97,6 

 
 
W ciągu roku w planie dotacji dokonywane były następujące zmiany. 
 
Decyzją Wojewody Opolskiego dokonano zmian w planie dotacji na zadania zlecone : 
 

1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększono dotację o kwotę 217.384,00zł .   

przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz 
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na pokrycie kosztów postępowania, w sprawie jego zwrotu poniesionych przez 

gminę; 

2) W dziale 750 - Administracja publiczna,  zwiększono dotację o kwotę 1.548,00 zł na 

zorganizowanie dodatkowego zatrudnienia w związku z masową wymiana dowodów 

osobistych; 

3) W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa,  zwiększono dotację o kwotę 16.132,00 zł w celu 

zorganizowania wyborów do Sejmu i Senatu; 

4) W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększono dotację o kwotę 82.000,00 zł,             

w rozdziale 85212 -   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki  

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ; 

5) W dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejszono dotację o kwotę 289.672,00 zł,          

w rozdziale 85212 -   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 

269.043,00 zł, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 17.629,00 a takŜe w rozdziale 85228 

– Usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 3.000,00 zł . 
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Załącznik nr 2 
do sprawozdania  
za  2007 r. 

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE 
 

Lp. Dział, Rozdział, Paragraf Plan Wykonanie 
% 
4:3 

1 2 3 4 5 
 
Rolnictwo i łowiectwo  217.384,00 217.383,06 100 

 
Pozostała działalność 217.384,00 217.383,06 100 
 
4110 

 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne  259,20 259,20 100 

 
4120 

 
Składki na Fundusz Pracy 36,75 36,75 100 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 1.500,00 100 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 920,63 920,43 100 
4300 Zakup usług pozostałych 450,00 450,00 100 
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 307,35 307,35 100 

4430 RóŜne opłaty i składki 213.121,40 213.120,93 100 

1. 010 

 
01095 

4740 Zakup materiałów papierniczych 
do sprzętu drukarskiego i 
urządzeń kserograficznych 460,16 460,16 100 

   
4750 Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 
programów i licencji 328,51 328,24 100 

Administracja publiczna 42.882,00 41.868,47 97,6 
 
Urzędy wojewódzkie 42.882,00 41.868,47 97,6 
4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 36.115,93 35.102,40 97,2 
 
4110 

 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne  5.922,13 5.922,13 100 

2. 750 
 

75011 

 
4120 

 
Składki na Fundusz Pracy 843,94 843,94 100 

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa  16.868,00 16.598,00 98,4 

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej kontroli i ochrony prawa 736,00 736,00 100 

3. 
 
 
 

751 
 
 
 
 
 

 
75101 

 
4210 

 
Zakup materiałów i wyposaŜenia  736,00 736,00 100 

  Wybory do Sejmu i Senatu 16.132,00 15.862,00 98,3 

  
3030 

RóŜne wydatki na rzecz osób 
fizycznych 8.550,00 8.280,00 96,8 

  

75108 

4110 

 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne  374,52 374,52 100 
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4120 

 
Składki na Fundusz Pracy 53,13 53,13 100 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.547,44 2.547,44 100 
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 3.631,32 3.631,32 100 
  4300 Zakup usług pozostałych 179,44 179,44 100 
  4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 25,90 25,90 100 

  
4740 

Zakup materiałów papierniczych 
do sprzętu drukarskiego i 
urządzeń kserograficznych 75,16 75,16 100 

  
4750 

Zakup akcesoriów 
komputerowych, w tym 
programów i licencji 695,09 695,09 100 

Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpoŜarowa 1.000,00 1.000,00 100 

 
Obrona cywilna  1.000,00 238,40 100 
 
4210 

 
Zakup materiałów i wyposaŜenia  576,98 576,98 100 

 
4300 

 
Zakup usług pozostałych  366,00 366,00 100 

4. 
 
 
 
 
 

 
754 

 
75414 

4750 Zakup akcesoriów 
komputerowych, w tym 
programów i licencji 57,02 57,02 100 

 
Pomoc społeczna  1.499.328,00 1.458.363,42 97,3 

Świadczenia rodzinne, zaliczka 
alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
 z ubezpieczenia społecznego  1.440.957,00 1.410.823,12 97,9 
 
3110 Świadczenia społeczne  1.360.795,00 1.353.607,20 99,5 
 
4010 

Wynagrodzenia osobowe 
pracowników  27.332,00 25.111,95 91,9 

 
4040 

Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne  1.349,00 1.348,54 100 

 
4110 

Składki na ubezpieczenia 
społeczne  34.376,00 19.707,82 57,3 

 
4120 Składki na Fundusz Pracy 733,00 644,68 87,9 
 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  3.603,00 1.625,51 45,1 
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 --- 
 
4300 Zakup usług pozostałych  4.239,00 2.918,38 68,8 
 
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 830,00 468,15 56,4 
 
4440 

Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych  1.207,00 1.206,90 100 

4700 Szkolenia pracowników 
niebędących członkami korpusu 
słuŜby cywilnej 1.300,00 210,00 16,2 

 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
852 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
85212 
 
 
 
 
 

4740 Zakup materiałów papierniczych 
do sprzętu drukarskiego i 
urządzeń kserograficznych 2.000,00 1.024,01 51,2 
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4750 Zakup akcesoriów 
komputerowych, w tym 
programów i licencji 2.993,00 2.949,98 98,6 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne  9.000,00 3.221,64 35,8 

 
85213 

 
4130 

 
Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne 9.000,00 3.221,64 35,8 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 49.371,00 44.318,66 89,7 

 
85214 
 
 

 
3110 

 
Świadczenia społeczne  49.371,00 44.318,66 89,7 

 
Razem wydatki zadania zlecone : 1.777.462,00 1.735.212,95 97,6 

 

 

Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe nie wykorzystano dotacji : 

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia           

w związku w przyjmowaniem wniosków na wymianę dowodów osobistych,  

2) w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa,  na przygotowanie i  przeprowadzenie   wyborów,  

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna, poniewaŜ brak było wniosków  

od świadczeniobiorców, lub wnioski nie spełniały kryteriów nałoŜonych ustawą                

o pomocy społecznej .  

 Pozostałe dotacje zostały wykorzystane w 100%.    


