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SPRAWOZDAN1E

o przebiegu wykonania budzetu gminy Aleksandrow i przebiegu wykonania

planu finansowego samorzajdowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w

Aleksandrowie w 2011 roku

Budzet gminy zostal uchwalony na Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie uchwate^

Mr IV/21/2011 w dniu 11 lutego 2011 roku.

Dochody budzetu gminy ustalono w wysokosci 11.416.558,00 zt w tym dochody

rnajajkowe w kwocie 463.537,00 zt, dochody bieza^ce na zadania wtasne gminy 9.241.791,00

zt oraz dochody ( dotacje bieza^ce ) na zadania zlecone w kwocie 1.711.230,00 zt.

Wydatki budzetu gminy ustalono w wysokosci 15.416.558,00 zt w tym wydatki

majajkowe w kwocie 5.650.925,00 zt, wydatki bieza^ce na zadania wtasne gminy

8.054.403,00 zt, oraz wydatki na zadania zlecone w kwocie 1.711.230,00 zt.

Roznica mie^dzy dochodami a wydatkami stanowita planowany deficyt budzetu w

kwocie 4.000.000,00 zt. jako zrodto pokrycia deficytu wskazane zostaty planowane

przychody z zacia^gni^tych kredytow i pozyczek.

Uchwatc[ powyzsza^ uchwalono rowniez przychody budzetu gminy na 2011 rok w

kwocie 5.034.647,00 zt oraz rozchody budzetu w kwocie 1.034.647,00 zt. Przycho!

stanowity pozyczki i kredyty na finansowanie zadah inwestycyjnych w kwocie 4.000.000,00

zt,: oraz przychody z zacia^gni^tych pozyczek i kredytow w celu sfinansowania

przypadaja^cych do sptaty rat kredytow i pozyczek w kwocie 1.034.647,00 zt

Rozchody budzetu gminy stanowia^ sptaty rat zacia^ni^tych w latach ubiegtych

kredytow i pozyczek w kwocie 1.034.647,00 zt.
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W okresie sprawozdawczym zgodnie z ustawa, z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach

publicznych oraz upowaznieniem wynikajapym z § 9 uchwaty Nr IV/21/2011 Rady Gminy

Aleksandrow z dnia 11 lutego 2011 roku udzielonym Wojtowi Gminy wprowadzono do

budzetu zmiany w wyniku, ktorych budzet na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia

si$ nast^pujqco:

Dochody budzetu gminy ustalono w wysokosci 13.444.334,61 z\ tym dochody

majs^tkowe w kwocie 1.910.854,00 z\z dochody biezace w kwocie 11.533.480,61 zt

Wydatki budzetu gminy ustalono w wysokosci 14.364.334,61 z\ tym wydatki

majajkowe w kwocie 3.360.925,00 zi oraz wydatki biezace 11.003.409,61zl

Roznica mi^dzy dochodami a wydatkami stanowita planowany deficyt budzetu w

kwocie 920.000,00 z.\. jako zrodto pokrycia deficytu wskazane zostaly planowane

przychody z zacia^gni^tych kredytow i pozyczek w kwocie 1.967.956,51 z\ tym na:

1. Przychody z zaciqgniQtych pozyczek na finansowanie zadati realizowanych

2 udziafem srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej:

• Przebudowa straznicy OSP w miejscowosci Skotniki z przeznaczeniem na swietlic^

wiejska^-440.000,00zt

2. Przychody z zadqgniqtych kredytdw na rynku krajowym:

Budowa kompleksu sportowego ,,Moje boisko - Orlik 2012" - 300.000,00 zl

Modernizacja drogi dojazdowej Kotuszow Borowiec - 180.000,00 z\y z zacia^gni^tych kredytow na rynku krajowym (na sptaty kredytow i pozyczek )

- 1.033.728,87 zt

3. Przychody z tytulu sptat pozyczek udzielonych na finansowanie zadari realizowanych

z udziafem srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej- 14.227,64 zt

Rozchody budzetu ustalono na la^czna, kwote^ 1.047956,51 zl z przeznaczeniem na

sptat^ wczesniej zacia^gnie^ych zobowia^zah oraz udzielenie pozyczki na finansowanie zadah

realizowanych z udziatem srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej w tym na:
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1. Rozchody na spfaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytow

modernizacj§ budynku Urzedu Gminy wraz z budynkiem Osrodka Zdrowia

wAleksandrowie- 133.601,44 zt

budowa oczyszczalni sciekow dla UG, OZ i Sz. P w Aleksandrowie - 7.073,68 zt

budowa stacji wodocia^gowej w miejscowosci Jaksonek - 109.532,00 zt

modernizacje drogi gminnej Janikowice - 120.000,00 zt

modernizacja drogi dojazdowej Dcjbrowa n/Czarna^- Taraska - 36.217,00 zt

modernizacja drogi gminnej Stara - 20 520,00 zt

modernizacja drogi gminnej Siucice kol. - Justynow -Marianow - 56.738,00 zt

modernizacja OSP Niewierszyn - 7.245,00 zt

Ponadto kredyt na nizej wymienione wydatki majajkowe objete jedna^ umowa^

kredytowa^ w ta^cznej kwocie 75.720,00 zt

modernizacja drogi dojazdowej Siucice- Marianow

modernizacja drogi gminnej Wtodzimierzow ( Praga)

przebudowa i rozbudowa straznicy OSP w miejscowosci Ciechomin z

przeznaczeniem na swietlic^ wiejska^

Sptata pozyczki na wyprzedzaja^ce finansowanie w BGK

Przebudowa i rozbudowa straznicy OSP w miejscowosci Ciechomin z

przeznaczeniem na swietlic^ wiejska^- 267.081,75 z\o sptata zadtuzenia z tytutu zacia^gni^tego kredytu na wydatki biez^ce -

200.000,00 zt

Pozyczka udzielona z budzetu na finansowanie zadah realizowanych z udziatem

srodkow pochodza^cych z budzetu Unii Europejskiej dla instytucji kultury - 14.227,64zt

W trakcie 2011 roku dokonano splat kredytow i pozyczek w kwocie 766.646,76zt.

w tym na rzecz:

WFOSiGW w todzi - 250.206,76 zt

bankow komercyjnych - 516.440,00 zt

Ponadto udzielono pozyczki z budzetu w kwocie 14.227,64 zt

W okresie sprawozdawczym zacia^gnieto pozyczk^ na wyprzedzaja^ce finansowanie w

Banku Gospodarstwa Krajowego na kwot$ - 428.038,37 zt co umozliwito realizacje zadania

inwestycyjnego Przebudowa straznicy OSP w miejscowosci Skotniki z przeznaczeniem na

. _ .—_—. — .—.—_^ _ __
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swietlic^ wiejskst , Ponadto zaci^gni^to kredyt dlugoterminowy w Banku Spoldzielczym

w Piotrkowie Tryb. w kwocie 1.246.647,00 zl w tym na sptat^ wczesniej zacia^gni^tych

zobowia^zan 766.647,00 oraz na realizacje nast^puja^cych zadah inwestycyjnych:

Modernizacja drogi dojazdowej Kotuszow- Borowiec 180.000,00 zt

- Budowa kompleksu sportowego ,,Moje boisko - Orlik 2012" - 300.000,00 zl

W okresie obj^tym sprawozdaniem realizacja dochodow budzetu Gminy Aleksandrow

przedstawiata si§ zgodnie z zatejcznikiem nr 1 w ktorym zestawiono dochody wykonane

z planem wedlug klasyfikacji budzetowej oraz za^cznikiem nr 2 w ktorym przedstawiono

realizac]^ dochodow z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie zadah z udziatem srodkow,

o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

I. REALIZACJA DOCHODOW I DOTACJI NA ZADANIA WLASNE

fdz.010 ) Roinictwo i towiectwo 1.216.76 zt

(rozdz. 01095) - 1.216,76 zt z sprzedazy pozyskanego drewna oraz czynsz lowiecki

(dz.400) Wytwarzanie i zaopatrywanie w enerqie elektryczna gaz i wode 187.109.59 zl

(rozdz. 40002) - 187.109,59 zl dochody z oplat za poborwody

(dz.600) Transport i tacznosc 166.000.00 zl

(rozdz. 60017) Dotacja na zadanie modernizacja drogi dojazdowej Kotuszow-Borowiec - 166.000,00zl

(dz.7QO ) Gospodarka mieszkaniowa 391.173,67 zl

(rozdz, 70005) - 345.075,27 zl wplywy ze sprzedazy skladnikow majajkowych grunty w

miejscowosci Ostrow oraz 46.098,40 zt wptat czynszow z tytulu najmu oraz opiat za centralne

ogrzewanie

(dz.750) Administracja publiczna 16,334.56 zt

(rozdz. 75011) - 1,55 zl - dochody z tytulu realizacji zadari z zakresu administracji rza^dowej

(rozdz. 75023) - 16.333,01 zt - dochod z tyt wydania decyzji srodowiskowych oraz z tytulu utraty

wadium przez oferenta startuj^cego w przetargu
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(dz.756) Dochody od osob prawnych, od osob fizycznvch i od innych iednostek nieposiadaiacych

osobowosci prawnei 1.618.424,29 zt

(rozdz. 75601 ) wptywy z podatku optaconego w formie karty podatkowej 2.225,00 zt

(rozdz. 75615 ) wptywy z podatku od osob prawnych: 274.485,12 zt

- podatku od nieruchomosci 206.891,12 zl

- podatku rolnego 2.114,00 z\ podatku lesnego 65.203,00 z\ podatku od srodkow transportowych 0,00 zt

- podatku od czynnosci cywilno-prawnych 134,00 zt

- Odsetki od nieterminowych wplat 143,00 zt

(rozdz. 75616 ) wptywy z tytutu podatku od osob fizycznych 581.716,01 zt

- podatku od nieruchomosci 266.935,80 zt

- podatku rolnego 200,510,57 zt

- podatku lesnego 39.629,53 zt

- podatku od srodkow transportowych 11.550,00 zl

- podatku od czynnosci cywilno-prawnych 46.866,00 zt

- podatku od spadkow i darowizn 12.260,00 zt

- odsetki od nieterminowych wptat 2.960,91 zt

-dochodyztyt upomnieh - 1003,20 zt

(rozdz. 75618 ) wptywy z innych optat 14.086,28zt

- z optaty skarbowej 12.444,12 zt

- z optaty eksploatacyjnej 601,00 zt

- z innych optat lokalnych 1.041,16 zt

(rozdz. 75621 ) wptywy z tytutu udziatow 745.911,88 zt

- podatek dochodowy od osob fizycznych 744.233,00 zt

- podatek dochodowy od osob prawnych 1.678,88 zt

fdz. 758) Rozne rozliczenia 6.881.686,86 zt

wielkosci subwencji ogolnej z budzetu pahstwa w tynrr:

(rozdz. 75801 ) czesc oswiatowa 3.626.852,00 zt

(rozdz. 75807 ) cz^sc wyrownawcza 3.040.552,00 zt

(rozdz. 75814) pozostate odsetki od srodkow na rachunku 17.646,86 zt
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(rozdz. 75831) czesc rownowaza^ca 196.636,00 zt

(dz. 801 ) Oswiata i wychowanie 85.819,87 zt

(rozdz. 80101) Szkoty podstawowe dochody z tyt. optat administracyjnych oraz srodki na

realizacje programu Comenius - 82.924,87 zt

(rozdz. 80110) dochody z tyt. optat administracyjnych i za dzierzaw? cysterny na gaz w kuchni

szkolnej 2.895,00 zt

(dz. 851) Ochrona zdrowia 40.623,58 zt

(rozdz. 85154) dochody z tytutu optat za wydawanie zezwoleh na sprzedaz alkoholu. 40.623,58 zt

fdz. 852 ) Pomoc spoteczna 398.203,52 zt

(rozdz. 85212) dochody gminy wzwiazku z realizacja^zadah zleconych 5.902,12 zt

(rozdz. 85213) dotacja na zadania wtasne gminy - sktadki na ubezpieczenie 8.188,51 zl

(rozdz. 85214) dotacja na zadania wtasne gminy - zasitki 47.841,09 z\. 85216) dotacja na zadania wtasne gminy - zasitki state 106.952,78 zt

(rozdz. 85219) dotacja na zadania wtasne gminy- G.O.P.S. 67.165,00 zt

(rozdz. 85228) dochody z tyt. swiadczenia ustug opiekuhczych - 288,00 zt

(rozdz. 85295) dochody zwiqzane z pozostata^dziatalnoscia^- 161.866,02 - zt

wtym 54.174,02 zt z dotacji na zadania wspotfinansowane z srodkow UE Kapitat Ludzki

(dz._854) Edukacyjna opieka wychowawcza 102.211,15 zt

(rozdz. 85415) Dotacja na wydatki zwiqzane z pomoca, materialna^ dla uczniow 102.211,15 zt

(dz. 900 ) Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 4.950,39 zt

(rozdz. 90019) dochody z optat za korzystanie z srodowiska 4.950,39 zt

fdz. 921) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dochody w w/w dziale zwia^zane z przekazaniem srodkow z UE zostanq zrealizowane w 2012

roku ze wzgl^du na przesuniecie terminow ptatnosci przez agencje ptatnicza^

(dz. 926) Kultura fizvczna 833.334.00 zt

( rozdz. 92601) Obiekty sportowe - dotacja na zadanie ,,Moje boisko Orlik 2012" - 500.000,00zt

z Ministerstwa Sportu
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(rozdz. 92695) PozostaJa dzialalnosc - dotacja na zadanie ,,Moje boisko Orlik 2012" - 333.334,00 z

z Urz^du Marszatkowskiego w todzi

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH

ZADAN ZLECONYCH USTAWAMI

(dz. 010) Rolnictwo i towiectwo 242.034.61 zf

(rozdz. 01095) dotacja na wyplate zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju nap^dowego - 242.034,61 zJ

(dz. 750 ) Administracia publiczna 97-763.44 z\. 75011) dotacja celowa na zadania zlecone z administracji rza^dowej ( sprawy USC, ewidencji

ludnosci, obrony cywilnej) - 73.484,00 z\. 75056) dotacja celowa na zadania zwia^zane z przeprowadzeniem spisu powszech

24.279,44 z\. 751 )Urzedy naczelnych organow wJadzy pahstwowei . kontroli I ochrony prawa 14.537.00 z\. 75101) dotacja na prowadzenie statego rejestru wyborcow 770,00 z\. 75108) dotacja na przeprowadzenie wyborow do Sejmu i Senatu 13.767,00 z\. 754 ) Bezpieczehstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 3.100,00 zt

(rozdz. 75414) dotacja celowa na wydatki bieza^ce z zakresu obrony cywilnej 3.100,00 zt

(dz. 852 ) Pomoc spoleczna 2.032.793.07 zt

dotacje celowe z budzetu pahstwa na realizacj? zadati z pomocy spotecznej z tego na:

(rozdz. 85203) Dotacja na ..Adaptacje budynku po Szkole Podstawowej w Da,browce na SDS

273.000,00 z\. 85212) swiadczenia rodzinne , swiadczenia alimentacyjne, skfadki na ubezpieczenia

emerytalne , rentowe - 1.749.363,47 z\. 85213) Skfadki na ubezpieczenia spofeczne optacane za osoby pobierajqce niektore

swiadczenia z pomocy spoiecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz osoby uczestnicza^ce w

zajeciach w centrum integracji spotecznej - 1.029,60 z\. 85295 ) pozostafa dzialalnosc - dotacja z przeznaczeniem na jednorazowy dodatek dla osob

pobieraja^cych swiadczenia piel^gnacyjne w kwocie 9.400,00 zt

Stan naleznosci pozostatych do zapJaty i nadptat z tytutu podatkow i opfat na dzieri 31.12.2011 r.

przedstawiono w zatqczniku Nr 3
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Skutki obnizenia gornych stawek podatkow obliczono na kwote 338.339,35 zl

w tym:

podatku od nieruchomosci 334.834.11zl;

z tego: od osob prawnych 177.516,00 z\\d osob fizycznych 157.318,11 zl;

- podatku od srodkow transportowych 3.505.24 zl:

od osob prawnych 3.505,24 zl;

Skutki udzielonych zwolnieri w podatku od nieruchomosci obliczono na kwote

253.529,77 zl, w tym: 213.395,00 zl od osob prawnych i 39.434,77 zl od osob fizycznych. W podatku od

srodkow transportowych osoby prawne 700,00 z\ okresie sprawozdawczym na podstawie podah i wnioskow zastosowano:

umorzenie zaleglosci podatkowych na kwote 43.606,20 zl;

w tym: - w podatku od nieruchomosci

z tego:

od osob prawnych 20.030,50 zl

od osob fizycznych 12.685,50 zl;

- w podatku rolnym

z tego: od osob fizycznych 9.559,80 zl

- w podatku lesnym

z tego od osob fizycznych 1.080,40 zl

- w podatku od srodkow transportowych

z tego od osob fizycznych 250,00 zl

Na zalegaja_cych z tytulu podatkow wystawiono la.cznie 302 szt. upomnieh na la_czna_ kwot?

105.481,65 zl
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Reatizacjq wydatkow w/g klasyfikacji budzetowej przedstawiono w zatqczniku Nr 4 i zatqczniku

nr 5 - wydatki na programy finansowane z udziaiem srodkow o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i

3 ustawy o finansach publicznych. Ponadto zmiany w planie wydatkow na programy finansowane

z udziatem srodkow o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

przedstawiono w zaiqczniku nr 6

WYDATKI NA ZADANIA WtASNE

(dz. 010 ) Rolnictwo i towiectwo 46.242,19 zt

(rozdz. 01010) Kanalizacja Gminy Aleksandrow - 16.581,79 z\ majajkowe)

Zakup systemu rozliczania optatza wode wraz z urza^dzeniem PSION - 23.738,98zt (majajkowp^

(rozdz. 01030) wptaty na rzecz izb rolniczych ztytutu odpisu w podatku rolnym 3.911,42 zt

(rozdz. 01095) wydatki biezape poniesione w zwiazku z realizacja^ zadah z zakresu rolnictwa

i towiectwa - uslugi pocztowe - 2-010,00 zt

fdz. 400) wvtwarzanie i zaopatrvwanie w enerqie elektryczna. gaz i wode 195.338,14 z\. 40002) stanowia_ koszty dostarczania wody - eksploatacja ujec wodnych (energia, artykuty

hydrauliczne, dozor techniczny, usuwanie awarii wodociagowych, badania wody) oraz utrzymanie

1 etatu konserwatora urz^dzeh hydraulicznych, gdzie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeri

w kwocie47.267,07 zt i pozostate wydatki bieza^ce 148.071,07 zt

fdz. 60Q)transport i tacznosc 984.707.87 zt

(rozdz. 60014 ) Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie „ przebudowa drogi powiatowej

Nr 3118E Prymusowa Wota Paradyz-Skorkowice -Reczkow w miejscowosci Siucice- 12.000,00^

(rozdz. 60016 ) Wydatki w kwocie 433.077,81 zt w tym na: finansowanie zadah bieza_cych w

kwocie 208.769,76 zt. Z wydatkow bieza^cych finansowane zostaty naprawy i modernizacje drag

gminnych, w ramach tych prac uzupetniane sa^ ubytki w nawierzchni oraz utwardzane

nawierzchnie w zaleznosci od pozyskiwanego materiatu. W ramach wydatkow maja^tkowych

dokonano realizacji nastepuja^cych inwestycji:

LModernizacja drogi gminnej Aleksandrow (Stefanowka) 22.192,00 zt

2.Modernizacja drogi gminnej Kalinkow (Wiatki) - 89.999,07 zt

S.Modernizacja drogi gminnej Da_br6wka (L^czki) - 6.600,00 zt

4.Modernizacja drogi gminnej Borowiec - 83.836,98 zt

S.Modrnizacja drogi Wolka Skotnicka 6100,00 zt

6.Modernizacja drogi Ostrow 15.580.00 zt

razem: 224.308,05 zt
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(rozdz. 60017 ) W ramach wydatkow majajkowych dokonano realizacji nastepuja^cych inwestycji:

1. Modernizacja drogi dojazdowej Taraska 19.680,00 zl

2. Modernizacja drogi dojazdowej Kotuszow Borowiec 519.950.06 zl

razem: 539.630,06 z\0 ) qospodarka mieszkaniowa 14.572,12 zl

(rozdz. 70005 ) finansowanie wydatkow gospodarki gruntami i nieruchomosciami wypisy

z rejestru gruntow, wyceny dzialek , koszty aktow notarialnych , procedur przetargowych, bieza^ce

koszty utrzymania budynkow komunalnych 14.572,12 z\

fdz.750 )administracia publiczna 1.750.945.81 zt

(rozdz. 75022 ) wyplaty diet dla Przewodniczqcego i radnych za udzial w pracach organow gminy

89.230,00 zl, delegacje, zakupy materialow biurowych, oplat pocztowych, szkoleh 14.143,72 zl

{rozdz. 75023 } wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeri 19,2 etatow merytorycznych,

1 pracownik gospodarczy, 1 etatu sprzqtaczki oraz doplaty do wynagrodzeri pracownikow

realizuja^cych zadania z zakresu administracji rzqdowej ( 3 etaty) 1-094.485,51 zl. Wydatki

bieza^ce • • zakup materialow biurowych, sprzetu biurowego, energii, ustug pocztowych,

telekomunikacyjnych i internetowych, delegacje i ryczalty pracownikow, odpis na zakladowy

fundusz swiadczeri socjalnych •• 502.647,55 zl. Wydatki rzeczowe dla pracownikow np. herbata

itp. 2.557,68 zl.

(rozdz. 75075 ) wydatki na promocje JST. Na umow§ o dzielo 1.850,00 zl i na zakup uslug,

materialow 37.257,88 zl w ramach wydatkow dofinansowano gminne swieto plonow

(rozdz. 75095) W ramach wydatkow majajkowych poniesiono naklady na inwestycje:

wspotfinansowanie projektu ,,Budowa zintegrowanego systemu e-Uslug publicznych Wojewodztwa

Lodzkiego" - 8.773,47 zt w formie dotacji celowej.

fdz. 754) bezpieczehstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 230.822.69 z\. 75412 ) wydatki w kwocie 230.069,93 zl w tym wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeh 4 kierowcow OSP (2,25 etatu) stanowia^ kwot^ 93.255,88 zl, wydatki na zakup

paliwa, bieza^cych napraw sprzetu strazackiego i straznic 89.209,61 zl, wynagrodzenia za udzial w

akcjach ratowniczych 17.204,44 zl. Ponadto przekazano dotacj§ celowa^ na zakup wyposazenia

straznic w kwocie 10.400,00 zl oraz w ramach wydatkow majajkowych dokonano zakupu

wyposazenia do samochodu ratowniczo gasniczego - 20.000,00 zl

(rozdz. 75495) wydatki w kwocie 752.76 zl zostaly poniesione na tonery przekazane w formie

darowizny komisariatowi policji w Sulejowie.

i I
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(dz.756)dochody od osob prawnych, osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadaiacych

osobowosci prawnei oraz wydatki zwiazane z ich poborem 40.639,78 z\. 75647 ) wydatki dotycz^ finansowania kosztow poboru podatkow - prowizji sottysow za

inkaso podatkow 30.333,00 zt, zakup formularzy podatkowych, drukow resortowych, oplat

pocztowych 10.306,78 zt

(dz. 757 ) obsluga dtuqu publicznego 156.453,10 zt

(rozdz. 75702) 156.453,10 zl wydatki obejmuja^ zaplate odsetek od zaciajgnietych kredytow

i pozyczek w latach ubieglych

(dz. 758) Rozne rozliczenia 14.268,00 zl

( rozdz. 75801} wydatki na zwrot nienaleznie pobranej subwencji oswiatowej 14.268,00 zl

(dz. 801 ) oswiata i wychowanie 4.236.239,28 zl

(rozdz. 80101) Na funkcjonowanie w 2011 roku szkol podstawowych poniesiono wydatki w kwocie

2.431.384,36 z\ z czego na:

- wydatki majajkowe ,,Remont chodnika i schodow przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie" 13.720,00

- wynagrodzenia i ich pochodne 31,73 etatow nauczycieli i 4,5 etatu pracownikow obstugi

1.957.343,15;

- swiadczenia dla pracownikow: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, srodki z zakresu bezpieczeristwa

i higieny pracy 116.635,59 z\j opatowy, pobor energii elektrycznej i wody, pomoce dydaktyczne, meble

szkolne, srodki czystosci, ustugi telekomunikacyjne, ustugi kominiarskie, odbior odpadow, podroze

stuzbowe, ubezpieczenie mienia szkolnego 335.425,35 zl oraz realizacja programu Comenius -

8.260,27zl

( rozdz. 80103) Oddziaty przedszkolne przy szkolach podstawowych wydatkowaty 206.680,18 zl na

wynagrodzenia z pochodnymi 3 nauczycieli,182.469,81 zt, dodatki wiejskie i mieszkaniowe,10.682,69

zl,pozostale wydatki bieza^ce 13.527,68 zl

(rozdz. 80110) Gimnazjum na bieza,ca.dziatalnosc wykorzystalo 1.120.435,81, wtym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 14,55 etatow nauczycielskich i 2 pracownikow obslugi 941.354,71zl

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 52.588,39 zl

- olej opatowy,pobor energii elektrycznej i wody, Srodki czystosci, materialy biurowe, meble szkolne,

pomoce dydaktyczne, uslugi telekomunikacyjne, szkolenia, podroze sluzbowe, ubezpieczenie mienia,

prowizje bankoweto wydatki w kwocie 126.492,71 zl
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( rozdz. 80113) Na obstuge. dowozu uczniow do szkot przeznaczono 254.557,87zl z czego na

utrzymanie dwoch etatow pracownikow oraz opiekuna dowozu zatrudnionego na umow§ zlecenia

62.543,36 zt zakup biletow miesie.cznych dla uczniow 220,40 zt zakup oleju nap^dowego i czesci

zarniennych do autokaru szkolnego, przeglajdy okresowe, ubezpieczenie autokaru 191.794,07 zt.

( rozdz. 80114 ) Zespot Obstugi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkol wydatkowal ogotem

181.846,00, a w szczegolnosci na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 pracownikow 160.320,48 zl, odpis na ZFSS, szkolenia, podroze

stuzbowe, matertaly biurowe, ustugi tetekomunikacyjne, ryczalt samochodowy, licencje programowe

21.194.87 zl. Srodki czystosci wydane pracownikom 330,65 zl

(rozdz. 80146 ) Na doksztalcanie nauczycieli poniesiono koszty zwia^zane z dofinansowaniem

studiow, podrozy stuzbowych i szkoleh w kwocie 7.948,84.

( rozdz. 80195 ) Pozostata dziatalnosc to wydatki poniesione na odpis na ZFSS emerytowanych

nauczycieli oraz sktadek ZUS-owskich w kwocie 33.386,22.

(dz. 851 )ochrona zdrowia 107.368,72 zl

(rozdz.85121) wydatki w kwocie 53.714,25 zt obejmuja^ finansowanie kosztow zwia^zanych

z bieza^cym utrzymaniem budynkow OZ w kwocie 4.908,79 zl oraz wydatki majajkowe na

„ modernizacje_ osrodka zdrowia w Aleksandrowie" 34.071,00 zt i ,,Modernizacj? osrodka zdrowia w

Da^browie nad Czarna^" 14.734,46

(rozdz. 85131 ) zakup ustug stomatologicznych dla mieszkahcow gminy 10.300,00 zl

(rozdz. 85154) finansowanie zadah okreslonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiqzywania

problemow alkoholowych w kwocie 43.354,47 zl, w tym: 30,704,47 zt zakup sprzetu sportowego w

ramach doposazenia szkol i swietlicy srodowiskowej (stworzenie dzieciom i mlodziezy mozliwosci

spe.dzenia czasu wolnego) oraz 12.650,00 zt wynagrodzenia za prowadzenie sportowych zaj§c

pozalekcyjnych z dziecmi i mtodzieza^, wynagrodzenia dla czlonkow Komisji Profilaktyki

i Rozwia/ywania Problemow Alkoholowych

(_dz 852 ) pomoc spoleczna 726.748,27 zl

(rozdz. 85202 ) pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Spolecznej 146.550,55 zl

(rozdz. 85213) wydatki na skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraja^ce

swiadczenia 10.235,64 zl

(rozdz. 85214) wydatki na wyplate zasilkow celowych i okresowych 68.850,69 zl

(rozdz. 85216) wydatki na wyptate. zasilkow stalych 133.690,97 zl

(rozdz. 85219 ) GOPS - wynagrodzenia i pochodne 4 etatow pracownikow 146.628,68 zt oraz

wydatki rzeczowe na Iqcznqkwote. 11.818,58 zt.

(rozdz. 85228 ) wydatki na wyptate. wynagrodzenia za uslugi opiekuhcze swiadczone w ramach

pomocy sa^siedzkiej 3.338,76 zl

I ^
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{rozdz. 85295 ) wydatki w ramach dozywiania w kwocie 151.460,38 z\z kapitat ludzki

54.174,02 zt

fdz. 853 } pozostate zadania w zakresie polityki spotecznei 51.867,43 z\. 85395 ) wydatkowane srodki na doptate do wynagrodzeh i pochodnych od wynagrodzeri

pracownikow robot interwencyjnych 51.587,43 zt oraz na zakup ustug zdrowotnych 280,00 zt

fdz. 854 ) edukacvina opieka wychowawcza 123.234.94 zt

(rozdz. 85395 ) W ramach dziatu edukacyjna opieka wychowawcza przyznano pomoc materially

o charakterze socjalnym na okres 5 miesiecy 230 uczniom w kwocie 105.118,94 oraz przyznano

dofinansowanie na zakup podr^cznikow szkoinych 81 uczniom w kwocie 18.116,00.

fdz. 900 ) gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 332.365,29 zl

(rozdz. 90002 ) wydatki zwiazane z gospodarka^odpadami 21.100,55 z\. 90003 ) wydatki na oczyszczanie wsi 2.750,76 zt

(rozdz. 90006) optaty za gospodarcze wykorzystanie z srodowiska ( pobor wody ) 24.013,76 zl

(rozdz.90015) wydatki przewidziane na utrzymanie oswietlenia ulicznego w tym

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeh elektryka ( 1 etat ) 47.463,91 zt, zuzycie energii,

biezape naprawy oswietlenia, zakup art. elektrycznych, wynajem podnosnika 165.893,25 oraz

wydatki majajkowe na ,,Modernizacja oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sieczka" 5.711,12 zt,

,,Modernizacja oswietlenia ulicznego w miejscowosci Justynow-Mosty"- 7.213,23 zt, ,,Modernizacja

oswietlenia ulicznego w miejscowosci Debowa Gora" - 13.218,71zt

(rozdz. 90095 ) Zagospodarowanie terenu przy budynku UG w Aleksandrowie - 45.000,00 zt

fdz. 921 ) kultura i ochrona dziedzictwa narodoweqo 998.797,68 zt

(rozdz. 92105) wydatki na program wspotfinansowany z UE ,,Gminne swie_to plonow" 34.704,29 zt

(rozdz. 92109 ) wydatki zwiazane z bieza^cym utrzymaniem swietlic na terenie gminy 8.926,15 zt.

ponadto wydatki zwiazane z realizacja. inwestycji: ,,Przebudowa straznicy OSP w miejscowosci

Skotniki z przeznaczeniem na swietlice wiejskaj'- 743.534,84 zt, ,,Budowa budynku swietlicy

srodowiskowej w Jaksonku" ( wyposazenie) - 50.049,40 zt, ,,Przebudowa straznicy OSP w

miejscowosci Siucice z przeznaczeniem na swietlice wiejska_"- 2.583,00 zt. Ponadto udzielono

dotacji na ..Wykonanie odnowienia malowania scian i sklepieh kosciota parafialnego w Da^browie

nad Czarna^." - 30.000,00 zt

(rozdz. 92116 ) 119.000,00 zt stanowi dotacja dla instytucji kultury na finansowanie dziatalnosci

Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie i Filii w Skotnikach

(rozdz. 92195 ) kwota dotacji celowej dla stowarzyszenia Piliczanki na dziatalnosc kuituralna^

10.000,00 zt
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(dz. 926) Kultura fizyczna i sport 1.268.615,14 zl

(rozdz. 92695 ) dotacja celowa na finansowanie dzialalnosci pozytku publicznego w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu 50.000,00 z\z budowa kompleksu sportowego ,,Moje

boiskoOrlik2012"- 1.218.615,14 zt

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

(dz. 010 ) rolnictwo i lowiectwo 242.034,61 zl

(rozdz. 01095) Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego dla rolnikow

242.034,61 zl

fdz. 750 ) administracia publiczna 97.763.44 z\. 75011 ) finansowanie kosztow utrzymania stanowisk pracy - 3 etatow pracownikow

realizuja^cych zadania z zakresu administracji rzajdowej : 1 etat kierownika USC, 1 etat ewidencji

ludnosci, 1 etat obrony cywilnej. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeh stanowia, kwote

63.830,00 zt, pozostale wydatki 9.654,00 zl

(rozdz. 75056 ) wydatki zwia^zane z spisem powszechnym 24.279,44 z\ tym wynagrodzenia

i pochodne 8,979,44 zl oraz pozostale wydatki 800,00 zl i wynagrodzenie rachmistrzy 14.500,00 zl

( dz. 751) Urzedy naczelnvch organow wtadzv paristwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

- 14.537.00 zl

(rozdz. 75101) wydatki poniesione na utrzymanie stalego rejestru wyborcow - 770,00 zl

( rozdz. 75108) wydatki na wybory do sejmu i senatu wynagrodzenia 2.332,24 zt, pozostale

wydatki 3.934,76 z\ diety czlonkow komisji wyborczych - 7.500,00 zl

(dz. 754 ) bezpieczehstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 3.100.00 zl

(rozdz. 75414) 3.100,00 z\q wydatkow bieza^cych z zakresu obrony cywilnej - zakup lodzi

f dz.852 ) pomoc spoleczna 2.032.793.07 zl

( rozdz. 85203) osrodki wsparcia 273.000,00 zl stanowily wydatki majajkowe na ,,Adaptacje

budynku po Szkole Podstawowej w Dajxowce"

(rozdz. 85212) 1.749.363,47 zl w tym swiadczenia rodzinne, swiadczenia alimentacyjne oraz

sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 1.688.252,50 zl
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koszty obstugi swiadczeh 61.110,97 zt w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeh

44.922,18 zt i pozostate wydatki bieza.ce 16.188,79 z\rozdz. 85213 ) wydatki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajace swiadczenia

z pomocy spotecznej - 1.029,60 zt.

( rozdz. 85295 ) 9.400,00 zt wydano z przeznaczeniem na jednorazowy dodatek dla osob

pobieraja^cych swiadczenia pielegnacyjne.

Zestawienie udzielonych dotacji z budzetu gminy przedstawiono w zaiqczniku nr 9

Stan srodkow pienieznych na rachunku budzetu JST na dzieh 31.12.2011 roku. stanowit kwA

694.130,84 zt.

Zobowia^zania dtugoterminowe na 31.12.2011 r. - 4.133.385,15 zt

w tym z tytutu:

- kredytow 2.434.527,00 zt

- pozyczek 1.698.858,15 zt

w tym:

Bank Gospodarstwa Krajowego 695.120,12 zt

W sprawozdaniu nie zamieszczono informacji o wydatkach jednostek pomocm'czwA

(sotectw) w zwiqzku z podjqtq przez Rad$ Gminy Uchwaiq o nie tworzeniu Funduszu Soieckiego.
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ZAL/\CZNIK NR 1

REALIZACJA DOCHODOW W 2011 ROKU

Rodzaj zadania: \Masne

Dziat

1

Rozdziai

2

Nazwa

3

Plan ogblem

4

Wykonanie

5

bieza.ce

010

400

700

||750

756

»

758

801

Rolnictwo i lowiectwo

01010

01095

Infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi

Pozostata dzialalnosc

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi? elektryczna., gaz i wod?

40002 Dostarczanie wody

Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i meruchomosciami

Administracja publiczna

75011

75023

Urzedy wojewodzkie

Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajqcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem

75601

75615

75616

75618

75621

Wptywy z podatku dochodowego od osob fizycznych

Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci
cywilnoprawnych, podatkow i optat lokalnych od osob prawnych i innych
ednostek organizacyjnych

Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i
darowizn, podatku od czynnosci cywilno-prawnych oraz podatkow i oplat
lokalnych od osob fizycznych

Wplywy z innych oplat stanowia_cych dochody jednostek samorzajdu
terytorialnego na podstawie ustaw

Udzialy gmin w podatkach stanowia.cych dochod budzetu panstwa

?6zne rozliczenia

75801

75807

75814

75831

Cz?sc oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorza^du terytorialnego

Cz^sc wyrownawcza subwencji ogolnej dla gmin

Rozne rozliczenia finansowe

Czesc rownowaza,ca subwencji ogolnej dla gmin

Oswiata i wychowanie

80101

80110

Szkoly podstawowe

w tym z tytulu doiacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^
zadah finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Gimnazja

1 000,00

1 000,00

0

155000,00

155000,00

35000,00

35 000,00

16006,00

6,00

16000,00

1 676 158,00

4 000,00

290 900,00

629000,00

18000,00

734 258,00

6879040,00

3 626 852,00

3 040 552,00

15000,00

196636,00

41 460,00

38 670,00

19 170,00

2 790,00

1 106,76

0.00

1 106,76

187109,59

187 109.59

46 098,40

46 098,40

16 334,56

1,55

16333,01

1 618424,29

2225,00

274485,12

581 716,01

14086,28

745911.88

6 881 686,86

3 626 852,00

3 040 552.00

17646,86

196636,00

85819,87

82 924,87

64 472,00

2 895,00



851

852

854

900

921

Ochrona zdrowia

85154 Przeciwdziatanie alkoholizmowi

Pomoc spoteczna

85212

85213

85214

85216

85219

85228

85295

Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spotecznego

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajace
niektore swiadczenia z pomocy spotecznej, niektore swiadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integraqi spotecznej.

Zasrtki i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

Zasitki state

Osrodki pomocy spotecznej

Ustugi opiekuricze i specjalistyczne ustugi opiekuhcze

Pozostata dziatalnosc

w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari
finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniow

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

90019 Wptywy i wydatki zwia,zane z gromadzeniem srodkow z optat i kar za
korzystanie ze srodowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105 Pozostale zadania w zakresie kultury

w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari
finansowanych z udziatem Srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3

bieza.ce razem:

50 000,00

50 000,00

428 045,00

4 000,00

8 500,00

47888,00

108000.00

67 165,00

0

192492,00

84 800,00

104109,00

104 109,00

5 000,00

5 000,00

19759,00

19759,00

19759,00

9410577,00

123729,00

40 623,58

40 623,58

398 203,52

5902,12

8 188,51

47 841,09

106952.78

67 165,00

288,00

161 866,0;

54 1 74,02

102 211,15

102211,15

4950,39

4 950.39

0,00

0,00

0,00

9 382 568,97

maja,tkowe

010

600

700

921

Rolnictwo i Jowtectwo

01095

Transport

60017

Pozostala dziatalnosi

la.czno^d

Drogi wewnetrzne

Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby

w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje. zadari
finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

166000,00

166000,00

340 000,00

340 000,00

298 520,00

298520,00

298 520,00

110,00

\ 110,00

166000,00

166000.00

345 075,27

345 075,27

0,00

0,00

0,00



926

Kultura fizyczna

92601

92695

Obiekty sportowe

Pozostala dziatelnosc

majqtkowe razem:

w tym z tytutu dotacj
ud

i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje. zadari finansowanych z
zialem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 list. 1 pkt 2 i 3

833 334,00

500 000,00

333 334,00

1 637 854,00

298 520,00

833 334,00

500000,00

333 334,00

1 344519,27

0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

DziaJ

1

Rozdziat

2

Nazwa

4

Plan ogotem

5

Wykonanie

biez^ce

010

750

Lp
751

754

fc

852

Rolnictwo lowiectwo

01095

75011

75056

Pozostaia dziatalnosc

Administracja publiczna

Urze.dy wojewodzkie

Spis powszechny i inne

Urz^dy naczelnych organow wladzy patistwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sqdownictwa

75101

75108

Urzedy naczelnych organow wtadzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa

Wybory do Sejmu i Senatu

Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa

75414 Obrona cywilna

Pomoc spoleczna

85212

85213

85295

Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alirnentacyjneego oraz
sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spolecznego

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajace
niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczqce w zaj^ciach w centrum integracji spolecznej.

PozostaJa dzialalnosc

biez^ce razem:

w tym z tytutu dotacji srodkow na finansowanje wydatkow na realizacj^ zadari finansowanych z
udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 List. 1 pkt 2 i 3

242 034,61

242 034,61

97782,00

73 484,00

24 298,00

14 537,00

770,00

13767,00

3100,00

3 100,00

1 765450,00

1 755 000,00

1 050,00

9400,00

2 122 903,61

0.00

242 034,61

242 034,61

97 763,44

73 484,00

24 279,44

14537,00

770,00

13767,00

3 100,00

3 100,00

1 759793,07

1 749 363,47

1 029,60

9 400.00

2 117 228,12



852 Por

8

majt|tkowe

noc spoteczna

5203 Osrodki wsparcia

maja^tkowe razem:

w tym z tytulu dotacji J srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z
udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

OgoJem:

w lym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z
udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

273 000,00

273000,00

273 000,00

0,00

13444 334,61

422 249,00

273 000,00

273 000,00

273 000,00

13 117 316,36

Did acki



I IIX 111 *-

Realizacja dochodow z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj§
zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

o finansach publicznych w 2011 roku

Dzial

1

Rozdziat

2

Nazwa

3

Plan ogotem

4

Wykonanie

5

bieza^ce

801

H52

921

Oswiata wychowanie

80101 Srkolv podstawowe

Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow
europejskich oraz srodkbw o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich

Pomoc spoteczna

85295 Pozostafa dzialalnosc

Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatern srodkow
europejskich oraz srodkow o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

ustawy, !ub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105 oozostaJe zadania w zakresie kulturv

Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow
europejskich oraz srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich

bieza^ce razem:

19170,00

19 170,00

19 170,00

84 800,00

84800,00

84 800,00

19759,00

19759.00

19759,00

123729,00

64472,00

64 472.00

64472,00

54174,02

54174,02

54 174,02

0,00

O.QO

0,00

118646,02

•21

Kultura i c

92109

maj£|tkowe

tchrona dziedzictwa narodowego

Domv i oSrodki kulturv, swietlice i klubv

majqtkowe razem:

298 520,00

298520,00

298 520,00

298 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogotem: 422 249,00 118 646,02



Zal^cznik Nr3

Stan naleznosci i nadptaty z tytutu podatkow i optat na dzieh 31.12.2011

Dz.

1

400

700

756

n

852

Rozdz.

2

Okreslenie dziatu i rozdziatu

3

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna., gaz i wode

40002 Dostarczanie wody

Gospodarka mieszkaniowa

70005

Do
niepos

' 75601

75615

75616

75621

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

;hody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek
iadaja_cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem

Wplywy z podatku osobowego od osob fizycznych

Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci
cywilnoprawnych, podatkow i opiat lokalnych od osob prawnych i innych
lednostek organizacyjnych

Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i darowizn,
aodatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatkow i optat lokalnych od osob
fizycznych

Udziaty gmin w podatkach stanowia_cych doch6d budzetu patistwa

PomOC spoJeczna

85212 Swiadczenia rodzinne, zaiiczki alimentacyjne oraz sktadki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

RA2EM

Naleznosc pozostata do zaptaty

Ogotem

4

83678,85

83678,85

1 869,97

1 869,97

291 047,17

6 155,00

64 299,53

220 592,64

0,00

72 233,97

72 233,97

448 829,96

w tym zalegtosci

5

83 678,85

83 678,85

1 869,97

1 869.97

246 843,57

6 155,00

60 076,93

180611,64

0,00

72 233,97

72 233,97

404 626,36

2n
a

•D
ra
Z.

6

0,00

0,00

5046,18

0,00

26,00

4987,18

33,00

0,00

0,00

5046,18

acki


