
                                          ZARZĄDZENIE  NR 13/10 

                                          Wójta Gminy Gorzyce 

                                           z dnia 16 marca 2010 r. 

 

 

 

 

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy  

                  Gorzyce oraz wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych 

                  do podsektora samorządowego. 

 

 

 

     Na podstawie art. 199  ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.              

o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr  249  poz. 2104  z późn. zm.), w związku          

z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, przepisy wprowadzające ustawę o 

finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241)                                                      

Wójt  Gminy Gorzyce zarządza co następuje: 

 

 

 

                                                                 §  1 

 

1. Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy 

za 2009 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych 

samorządowych instytucji kultury. 

 

2.  Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – Zespół                   

     w Tarnobrzegu,  sprawozdanie roczne  z wykonania budżetu Gminy za 2009 r.  

                                

 

§  2 

 

          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA  2009 ROK. 

 

          Budżet Gminy na 2009 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/204/09             

z dnia 23 stycznia 2009 roku, w następujących kwotach: 

       1. Dochody budżetowe                                                                             27 603 287,38 zł, 

w tym: dochody bieżące                         26 899 287, 38 zł, 

            dochody majątkowe                        704 000,00 zł.                                                                                                

       2. Wydatki budżetowe                                                                             35 690 246,38 zł, 

            w tym: wydatki bieżące                      25 656 647,38 zł, 

z tego: wynagrodzenia i pochodne      13 472 803,62 zł,                   

                 dotacje                                        1 906 515,00 zł, 

                 wydatki na obsługę długu             120 000,00 zł, 

                    wydatki majątkowe                10 033 599,00 zł.   

    3.  Deficyt budżetu                                                                                      8 086 959,00 zł,                            

    4.  Przychody z pożyczek i kredytów                                                         8 814 321,00 zł,             

        5.  Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek                                 727 362,00 zł.                     

                W wyniku dokonywanych w ciągu roku budżetowego zmian w  planie dochodów                   

i wydatków, planowany budżet na dzień 31 12.2009 roku  przedstawia się następująco: 

 

  1. Dochody budżetowe                                                                            29 019 723,78 zł, 

  2. Wydatki budżetowe                                                                            34 757 552,78 zł. 

         W stosunku do pierwotnie uchwalonych wielkości budżetowych, zwiększono plan 

dochodów o kwotę 1 416 436,40 zł.  Środki, które wpłynęły na zmiany to dotacje celowe 

z budżetu państwa  na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych, środki na uzupełnienie 

subwencji ogólnej oraz dochody wykonane w wielkościach wyższych niż planowano.                          

W ślad za zmianami po stronie dochodów dokonywano zmian w planowanych wydatkach. 

W stosunku do uchwały budżetowej plan wydatków na koniec roku sprawozdawczego jest mniejszy o 

932 693,60 zł. W związku z dokonywanymi zmianami planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu 

do kwoty 5 804 535,00 zł. 

Faktyczne wykonanie budżetu za  2009 rok  przestawia się następująco: 

 

  1. Dochody budżetowe                                                                           27 518 306,35  zł, 

           a) dochody bieżące                        26 789 237,91 zł, 

           b) dochody majątkowe                       729 068,44 zł. 

                                                                         

         2.  Wydatki budżetowe                                                                          30 888 970,30 zł 
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            a) wydatki bieżące                          24 692 805,18 zł, 

            w tym: 

          - wynagrodzenia i pochodne      12 771 197,26 zł,                                                       

          -  dotacje                                       1 757 321,66 zł, 

          - wydatki na obsługę długu               48 096,75 zł.                                                                             

           b) wydatki majątkowe                      6 196 165,12 zł. 

      3. Deficyt budżetu                                                                                      3 370 663,95 zł.                     

      4. Przychody z kredytów                                                                          4 000 000,00 zł. 

      5. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych           727 361,88 zł. 

      6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan  

          136 000,00 zł, wykonanie 153 212,78 zł, wydatki na realizację Gminnego Programu  

          Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii plan 136 000,00 zł, wykonanie  

         105 727,44 zł. 

  7. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2009 roku,  ujętych w Wieloletnim         

      Programie Inwestycyjnym: plan 3 430 327,00 zł, wykonanie 3 175 819, 19 zł. 

      8. Realizacja wydatków z udziałem środków Unii Europejskiej: plan 76 037,38 zł, 

          wykonanie 76 037,38 zł. 

 

                                            Zestawienie  realizacji dochodów: 

 

DZIAŁ               WYSZCZEGÓLNIENIE       

                                       

      Plan  2009                 Wykonanie 

 010 

 

 

 

  Rolnictwo 

a) dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami  

 

54 025 

 

              54 025 

      54 023,32 

               

      54 023,32 

 

        

  600    Transport i łączność    

a) opłata za zajęcie pasa drogowego 

a) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych(kara umowna) 

b) dotacja rozwojowa na budowę drogi do SSE 

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

inwestycji własnych gmin – Rządowy Program Obudowy Dróg 

Lokalnych 2008-2011 

b) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  - 

drogi dojazdowe do pól 

                            

      1 240 988,16 

                    0 

 

       0 

          958 988,16 

 

 

250 000 

 

 

 32 000 

    282 670,12 

               8,14 

 

           661,98  

               0 

 

 

    250 000,00 

 

 

       32 000,00 

700 

 

  Gospodarka  mieszkaniowa 

a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 

wieczyste nieruchomości  

            733 774 

                    

             47 100 

     737 879,83 

          

       46 931,45 
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a)  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym charakterze 

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 

własności        

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych         

a) pozostałe odsetki     

a) wpływy z różnych dochodów  

                                                

            

 

 

              274 800 

 

 

                    0 

              404 000 

                  2 060 

                  5 814 

      

 

 

     271 716,27 

 

 

         1 196,40 

     402 068,44 

       10 152,80 

         5 814,47 

750 

 

 

 

 

 

 

  Administracja  publiczna 

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

a) wpływy z różnych opłat 

a) pozostałe odsetki 

a) wpływy z różnych dochodów 

a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami (5 % wpływów) 

 

             133 308 

 

 

             105 208 

                 7 700 

                 4 400 

               15 000   

 

                 

                 1 000 

     125 344,07 

    

 

     105 208,00 

         9 172,80 

         4 406,32 

         5 635,95 

 

 

            921,00     

751 

 

 

 

 

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej           

   kontroli i ochrony państwa 

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

 

 

           27 443,24 

 

 

          27 443,24 

 

      27 443,15 

 

 

      27 443,15 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

b) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 

b) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

            45 000 

 

            

            30 000 

 

 

           15 000 

     45 000,00 

 

    

     30 000,00 

 

 

    15 000,00 

756 

 

 

 

  Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych      

  i od  innych jednostek nie posiadających osobowości      

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

 a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,  

       opłacany w formie karty podatkowej 

 a)  podatek od nieruchomości 

 a) podatek rolny 

 a) podatek leśny 

 a) podatek od środków transportowych 

 a) podatek od spadków i darowizn 

 a) opłata od posiadania psów 

 a) wpływy z opłaty targowej 

 a) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

 a) podatek od czynności cywilnoprawnych 

 a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

 a) pozostałe odsetki 

 a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 

opłatach lokalnych 

 a) wpływy z opłaty skarbowej 

 a) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 

 

 

9 660 324 

 

20 000 

3 898 730 

336 808 

11 407 

414 030 

7 000 

7 000 

20 000 

98 900 

131 373 

13 372 

0 

 

11 947 

28 000 

 

 

 

9 176 264,15   

 

        8 000,93 

3 726 996,64 

   320 472,98 

     11 729,00 

   427 397,40 

       8 580,00 

5 168,20 

     18 515,00 

   100 416,20 

   147 619,88 

       9 160,67 

          157,60 

 

     11 947,00 

     29 643,50 
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napojów alkoholowych 

 a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw 

a) podatek dochodowy od osób fizycznych 

a) podatek dochodowy od osób prawnych 

 

136 000 

 

 

6 500 

4 509 257 

10 000 

    153 212,78 

 

 

2 910,00 

4 098 918,00 

     95 418,37 

758 

 
  Różne rozliczenia 

a) część oświatowa subwencji ogólnej  

a) uzupełnienie subwencji ogólnej 

 a) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 

 a) pozostałe odsetki (od środków zdeponowanych na lokatach 

terminowych) 

  

 

12 884 992 

9 970 265 

66 706 

2 832 021 

 

16 000 

 12 883 814,18 

   9 970 265,00 

66 706,00 

  2 832 021,00 

           

14 822,18 

      

   801 

 

 Oświata i wychowanie 

a)odsetki od środków na rachunkach bankowych(szk.podst.) 

a)wpływy z różnych dochodów(wynajem sali) 

 a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

 a) wpływy z usług 

 a) pozostałe odsetki (przedszkola) 

 a) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 

 a) pozostałe odsetki (gimnazja) 

 a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

 

134 462 

5 000 

3 198,00 

 

18 000 

                     106 000 

                            600                  

                  0 

                          1 400 

 

264 

      144 187,93 

          514,64 

3 198,00       

         

      18 000,00             

121 677,00 

          100,27 

          267,69 

298,33 

 

     132,00 

852     Pomoc społeczna 

 a)odsetki od środków na rachunkach bankowych 

 a) wpływy z różnych dochodów(zaliczka alimentacyjna) 

 a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

(świadczenia rodzinne) 

 a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami(Fundusz Alimentacyjny) 

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                

( składki na ubezpieczenie zdrowotne-świadczenia 

rodzinne)   

(składki na ubezpieczenie zdrowotne-zasiłki stałe)   

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami (zasiłki stałe)  

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 

własnych zadań bieżących gmin ( zasiłki okresowe),w tym: 

dotacja na realizację zadania pn. „Czas na aktywność w 

Gminie Gorzyce” 3 863,00 zł. 

a) odsetki od środków na rachunkach bankowych OPS 

a) dotacja rozwojowa na realizację zadania „Czas na 

aktywność w Gminie Gorzyce” 

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

               3 919 852 

                      0 

0 

 

               

               3 325 000 

 

 

 

                        11 700          

 

 

   

7 952 

3 877 

 

                   

61 825  

 

                        125 322 

 

 

                              0 

                  

68 020 

 

 

 

   3 874 315,77 

          357,62 

2 870,87 

 

   

   3 276 796,11 

 

 

 

         14 289,09 

 

 

         

7 952,00 

3 756,47 

 

     

61 824,36 

 

123 995,89 

 

 

183,60 

 

     67 403,66 

 

 

 



 6 

zadań zleconych gminie ustawami. 

a) dotacja dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizacje własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie OPS) 

a) wpływy z usług 

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi 

opiekuńcze)  
a) 5 % wpływów z realizacji zadań zleconych  

a)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin(dożywianie) 

 

1 354 

 

181 288           

6 000 

 

 

 

             19 784 

                  0 

 

           107 730 

0 

 

     181 288,00 

         6 658,50 

               

 

 

           19 178,70 

                  30,90 

 

         107 730,00 

854 

 
  Edukacyjna opieka wychowawcza 

 a) dotacje celowo otrzymane z budżetu państwa na  

 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

/ stypendia dla uczniów / 

 a) odsetki od środków na rachunku bankowym 

 a) dotacje rozwojowe na realizację zadania pn. „Sukces w 

zasięgu ręki” 

 

183 555,38                

 

 

                   107 518 

                     0                

76 037,38 

    165 321,37 

 

 

     89 281,78 

2, 21      

76 037,38 

900 

 
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 a) wpływy z opłaty produktowej 

 

               2 000 

2 000 

          

     2013,79 

2 013,79   

926 

 
  Kultura fizyczna  i sport 

a) pozostałe odsetki(od środków na rachunkach bankowych) 

 

                              0 

                              0                                        
           28,67 

           28,67 

 

 

 

Ogółem 

  

           29 019 723,78                          

 

  27 518 306,35 

 

       
           Dochody budżetu Gminy za 2009 rok zostały wykonane w kwocie 27 518 306,35 zł,               

tj.94,82 % planowanych.  Gmina otrzymała dotacje celowe w kwocie 4 547 050,82 zł, co stanowi  

16,52 %, dochodów wykonanych ogółem, subwencje w kwocie 12 868 992,00 zł, tj. 46,76 % 

dochodów.  

Wpływy dochodów własnych to kwota 10 102 263,53 zł, co stanowi 36,71 % dochodów Gminy. 

         Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się 

następująco: 

Dział 010  Rolnictwo 

Uzyskane dochody w kwocie 54 023,32 zł, to: 

- dotacja  na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów obsługi tych świadczeń  poniesionych przez gminę. 

Dział 600 Transport i łączność 

Dochody w kwocie 250 670,12 zł, 

- opłata za zajęcie opasa drogowego 8,14 zł, 

- kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania drogi 661,98 zł, 
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- dotacja w kwocie 250 000,00 zł, pozyskana z programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008-2011”,na przebudowę ul. Działkowców w Gorzycach,  

- dotacja z funduszu celowego WFOGR, na drogę transportu rolnego w Gorzycach 32 000,00 zł, 

Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa 

 Wykonanie 737 879,83 zł. 

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 46 931,45 zł, zaległości 3 567,48 zł, nadpłaty              

318,30 zł, 

- dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego 271 716,27 zł,  zaległości 94 921,00 zł, nadpłaty 

1 470,33 zł, 

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od osób 

fizycznych 1 196,40 zł,  

- wpływy ze sprzedaży mienia Gminy (działek netto) 402 068,44 zł, zaległość za tzw. ”starą pocztę”  

w Trześni 28 151,02 zł. 

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów, dzierżaw, za użytkowanie wieczyste 10 152,80 zł, 

- wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych tj. czynsze, dzierżawy za lata ubiegłe 

5 814,47 zł, zaległości 1 751,20 zł, nadpłaty 74,08 zł. 

Dział 750   Administracja publiczna 

Wykonanie 125 344,07 zł. 

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  105 208,00 zł, 

- wpływy z różnych opłat w kwocie (zwrot kosztów upomnień) 9 172,80 zł, 

- odsetki  od środków na rachunkach bankowych 4 406,32 zł, 

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 635,95 zł, to zwroty niewykorzystanych dotacji przez 

stowarzyszenia, wpływy za usługi kserograficzne, wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe, 

- dochody związane z realizacją zadań zleconych (5% za dowody osobiste) 921,00 zł. 

Dział 751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz        

                    sądownictwa 

 Wykonanie 27 443,15 zł. 

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 2 249,91 zł, 

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 25 193,24 zł. 

Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Wykonanie 45 000,00 zł. 

- dotacja w kwocie 30 000,00 zł, z WFOŚiGW w Rzeszowiena karosację samochodu OSP Wrzawy, 

- dotacja w kwocie 15 000,00 zł, ze Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu na karosację jw. 
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Dział 756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

                   nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.  

 

Wykonano dochody na kwotę 9 176 264,15 zł. 

Realizacja tej grupy dochodów przedstawia się następująco: 

1. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe: 

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej  8 000,93 zł, zaległości 

26 614,87 zł, 

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 2 005,00 zł, od osób fizycznych 

145 614,88  zł, zaległości 570,00 zł, nadpłaty 499,00 zł,                                                 

- podatek od spadków i darowizn wykonanie 8 580,00 zł, zaległości 134,00 zł.                                                                 

2. Realizacja dochodów podatkowych pobieranych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy: 

 

STRUKTURA PODATKÓW I OPŁAT: 

Rodzaj podatku 

 

Plan  Wykonanie Zaległości 

1) od nieruchomości: 

- od osób prawnych  

- od osób fizycznych 

2) rolny: 

-    od osób prawnych 

-    od osób fizycznych 

 3)  leśny: 

-    od osób prawnych 

-    od osób fizycznych 

4) od środków transportowych: 

-    od osób prawnych 

-     od osób fizycznych 

5)   od posiadania psów 

6)   opłata targowa 

7)  opłata eksploatacyjna 

8) opłata skarbowa 

9) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

10) odsetki: 

 

3 200 000 

 698 730  

 

 3 611   

333 197  

 

      11 212 

 

     195 

 

 

       7 730 

   406 300 

   

       7 000 

20 000 

98 900 

 

     28 000 

 

   136 000 

 

 

 

 

3 138 172,30 

   588 824,34 

 

       3 546,00 

   316 926,98 

 

  11 532,00 

 

197,00 

 

 

7 730,00 

419 667,40 

 

    5 168,20 

18 515,00 

100 416,20 

 

  29 643,50 

 

153 212,78 

 

 

 

 

85 485,26 

144 734,71 

 

         1,00 

36 327,07 

 

0 

 

     31,50 

 

 

1 690,00 

98 283,44 

 

    891,00 

0 

     2 326,20 

 

           0 

 

0 
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 - od osób prawnych 

- od osób fizycznych 

- pozostałe odsetki (od opłaty eksploatacyjnej) 

11) rekompensata utraconych dochodów z 

PFRON 

12) opłata za wpis do działalności gospodarczej 

       0 

  13 372 

 

        0 

 

 11 947 

   6 500 

309,00 

  8 851,67 

 

157,60 

 

11 947,00 

2 910,00 

          50,00 

37 612,00 

 

    323,00 

 

0 

0 

RAZEM 4 982 694 4 817 726,97   407 755,18 

 

          Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły:                        

1) podatek dochodowy od osób fizycznych  4 098 918,00 zł, na plan 4 509 257,00 zł, tj. 90,9%, 

2) podatek dochodowy od osób prawnych 95 418,37 zł, na plan 10 000,00 zł. 

 Dochody podatkowe realizowane w gminie wykonano w 96,68 %  planu.  

Podatki i opłaty lokalne stanowią  33,34 % dochodów ogółem w Gminie, natomiast dochodów 

własnych  47,68 %. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 991 081,88 zł. 

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowych na kwotę 9 063,01 zł, z tego: podatek 

od nieruchomości 2 490,10 zł, podatek rolny 1 560,90 zł, podatek od środków transportowych 

2 616,01 zł, odsetki 2 396,00 zł. 

W celu wyegzekwowania należnych Gminie należności podatkowych wysłano do podatników 2 565 

upomnień, sporządzono i przekazano do Urzędu Skarbowego 225 tytułów wykonawczych. 

Dział 758   Różne rozliczenia 

Uzyskane dochody to: 

- subwencja oświatowa                                                                                     9 970 265,00 zł, 

- subwencja uzupełniająca                                                                                     66 706,00 zł, 

- subwencja wyrównawcza                                                                               2 832 021,00 zł,  

- różne rozliczenia finansowe- odsetki od lokat                                                    14 822,18 zł.                                                                         

Dział 801   Oświata i wychowanie 

Uzyskane dochody 144 187,93 zł. 

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – szkoły podstawowe   514,64 zł, 

- wpływy z wynajmu sali na realizację projektu –Szkoła Nr 2 w Gorzycach  3 198,00 zł, 

- dotacje na zakup pomocy naukowych w ramach programu „Radosna szkoła” 18 000,00 zł.(trzy 

projekty po 6 000,00 zł, realizowane przez szkoły podstawowe w Trześni, Wrzawach i Sokolnikach. 

- wpływy z opłat stałych za przedszkole 121 677,00,00 zł, 

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – przedszkola 100,27 zł, 

-  wynagrodzenie płatnika składek 267,69 zł, 
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- odsetki od środków na rachunku bankowym – gimnazja 298,33 zł, 

- dotacja na wynagrodzenie dla członków komisji  d/s  awansu zawodowego nauczycieli 132,00 zł. 

Dział 852  Pomoc społeczna 

 Wykonanie dochodów to kwota 3 874 315,77 zł, z tego: 

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 357,62 zł, 

- wpływy od komornika z tytułu  zaliczki alimentacyjnej 2 870,87 zł, 

- dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych  3 276 796,11 zł, 

- wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego  14 289,09 zł, 

- dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 708,47 zł, 

- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie  185 820,25 zł, 

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 183,60 zł,  

- dotacje rozwojowe na realizację projektu pn.”Czas na aktywność w gminie Gorzyce” 67 403,66 zł. 

- dotacje na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej 181 288,00 zł, 

-  odpłatność za usługi opiekuńcze 6 658,50 zł, 

- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 178,70 zł, 

- 5 % wpływów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 30,90 zł, 

- dotacja na dofinansowanie dożywiania 107 730,00 zł. 

Dział 854   Edukacyjna opieka wychowawcza 

Wykonanie 165 321,37 zł: 

- dotacja celowa na stypendia 89 281,78 zł, 

- odsetki od środków na rachunku bankowym 2,21 zł, 

- dotacja rozwojowa na realizację zadania pn. „Sukces w zasięgu ręki” 76 037,38 zł, realizowanego 

przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Gorzycach. 

Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 Wykonanie 2 013,79 zł, 

Zrealizowane dochody to: 

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2 013,79 zł.  

Dział 926  Kultura fizyczna i sport  

Wykonanie 28,67 zł,- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 28,67 zł. 

 

Zestawienie realizacji  wydatków: 

Dział  

Rozdział 

 

                           Wyszczególnienie 

Plan  

       

  Wykonanie 

 

 

010 Rolnictwo i łowiectwo 68 262      67 982,07 
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01008 

 

 

01030 

 

01095 

 

Melioracje wodne 

         a) wydatki bieżące – składka członkowska do Spółek             

Wodnych 

Izby rolnicze 

a) wydatki bieżące – składka 2% podatku rolnego  

 Pozostała działalność 

         a)  wydatki bieżące – zwrot podatku akcyzowego oraz 

koszty obsługi 

7 497 

 

7 497 

6 740 

6 740 

        54 025 

 

        54 025 

7 496,85 

 

7 496,85 

6 461,90 

6 461,90 

      54 023,32 

 

54 023,32 

020 Leśnictwo 35 000       25 419,32 

02095 

 

Pozostała działalność 

a) wydatki bieżące 

w tym: wynagrodzenia i pochodne 

35 000 

35 000 

15 588 

      25 419,32 

      25 419,32 

      14 851,32 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 

i wodę 

       480 000 

 
26 509,60 

 

  Dostarczanie wody 

b) wydatki majątkowe – budowa wodociągu 

 

       480 000 

       480 000 

26 509,60 

26 509,60 

     600 

 

Transport i łączność 

 

3 981798,16 

 

3 539 903,67 

 

 

   60014 

 

 

 

 

 

60016 

 

 

 

 

60017 

 

 

60095 

 

 

Drogi powiatowe 

          a) wydatki bieżące 

w tym: dotacja celowa 

          b) wydatki majątkowe 

          w tym:  dotacja celowa 

 

Drogi publiczne gminne 

a) wydatki bieżące 

w tym: wynagrodzenia i pochodne 

b) wydatki majątkowe 

 

Drogi wewnętrzne 

           b)wydatki majątkowe 

 

Pozostała działalność 

           b)wydatki majątkowe 

 

       243 000 

         70 000 

         70 000 

       173 000 

       173 000 

 

   3 550 898,16 

      402 910 

 2 280 

  3 147 988,16 

 

       82 000 

       82 000 

 

     105 900 

     105 900 

 

    241 217,26 

      68 217,26 

      68 217,26 

    173 000,00 

    173 000,00 

 

       3 224 004,69 

380 573,02 

0 

       2 843 431,67 

 

            66 145,08 

            66 145,08 

 

             8 536,64 

             8 536,64 

700 Gospodarka mieszkaniowa  1 742 270   1 563 132,31 

 

70005 

 

 

 

    70095 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

a) wydatki bieżące 

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

          b)  wydatki majątkowe 

Pozostała działalność 

a) wydatki bieżące 

b) wydatki majątkowe 

 

    1 638 932 

       520 932 

 50 940 

    1 118 000 

       103 338 

         61 004 

         42 334 

 

   1 459 888,27 

510 606,10 

50 629,,29 

      949 282,17 

103 244,04 

60 910,04 

42 334,00 

 

 710 Działalność   usługowa 
 

      188 540 

 

98 319,96 

71004 

 

 

71013 

 

 

71035 

Plany zagospodarowania przestrzennego 

a) wydatki bieżące 

w tym: wynagrodzenia 

Prace geodezyjne i kartograficzne 

a) wydatki bieżące 

           w tym: wynagrodzenia i pochodne 

Cmentarze 

      108 000 

      108 000 

35 000 

70 000 

70 000 

5 000 

2 000 

68 917,96 

68 917,96 

31 223,96 

29 402,00 

29 402,00 

0 

0 
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71095 

 

a) wydatki bieżące 

Pozostała działalność 

b) wydatki majątkowe 

2 000 

8 540 

8 540 

0 

0 

0 

 

750 Administracja publiczna 
  2 683 475  

 2 491 364,01 

75011 

 

 

 

75022 

 

 

75023 

 

 

 

 

75075 

 

 

   75095 

Urzędy wojewódzkie 

a) wydatki bieżące  

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

 

Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 

wydatki bieżące 

 

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 

a) wydatki bieżące 

w tym: 

wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń 

        b)  wydatki majątkowe 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

        a) wydatki bieżące  

       w tym: dotacja na realizację zadań przez Stowarzyszenie 

Pozostała działalność 

        a) wydatki bieżące 

     105 208 

     105 208 

       96 982 

 

     120 000 

     120 000 

 

 2 391 467 

 2 385 142 

 

1 840 142 

        6 325 

      40 000 

      40 000 

        5 000 

      26 800 

      26 800 

105 208,00 

105 208,00 

 96 982,00 

 

110 250,21 

110 250,21 

 

2 216 520,28 

  2 216 520,28 

 

 1 708 780,82 

0 

      33 000,12 

      33 000,12 

4 999,34 

      26 385,40 

      26 385,40 

751 Urzędy naczelnych organów władzy  państwowej 

kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 

 

     27 443,24 

 

27 443,15 

75101 

 

 

 

 

   75113 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i 

ochrony prawa 

a) wydatki bieżące 

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 

a) wydatki bieżące 

w tym: wynagrodzenia i pochodne 

 

       2 250 

       2 250 

       2 250 

 

   25 193,24 

   25 193,24 

     6 107,51 

 

2 249,91 

2 249,91 

2 249,91 

 

            25 193,24 

            25 193,24 

              6 107,51 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 761 807    659 238,49 

75404 

 

75412 

 

 

 

75414 

 

75421 

 

 

75495 

Komendy wojewódzkie Policji 

       a) wydatki bieżące- wpłata na fundusz celowy 

Ochotnicze straże pożarne  

a) wydatki bieżące  

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

b) wydatki majątkowe  

Obrona cywilna 

a) wydatki bieżące 

 Zarządzanie kryzysowe  

a) wydatki bieżące 

w tym: wynagrodzenia  

Pozostała działalność 

     a)  wydatki bieżące 

    

8 000 

8 000 

     738 872 

     333 872 

       63 325 

    405 000 

         1 235 

         1 235 

         7 648 

         7 648 

         5 000 

         6 052 

         6 052 

 

8 000,00 

8 000,00 

    642 129,71 

    327 907,37 

      62 599,36 

   314 222,34 

       1 234,52 

       1 234,52 

       1 822,58 

       1 822,58 

             0 

       6 051,68 

       6 051,68 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

 

 

       64 100 

 

 

    59 722,73 

75647 Pobór podatków i opłat nie podatkowych należności 

budżetowych 

      a) wydatki bieżące 

      w tym: wynagrodzenia i pochodne 

 

       64 100 

       64 100 

       58 948 

 

    59 722,73 

    59 722,73 

    58 841,01 
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757 Obsługa długu publicznego      120 000     48 096,75 

75702 

 

 

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego 

      a)  wydatki bieżące- wydatki na obsługę długu 

 

     120 000 

     120 000 

 

    48 096,75 

    48 096,75 

758 Różne rozliczenia        48 823     10 776,92 

 

75814 

 

75818 

 

 

Różne rozliczenia finansowe 

       a) wydatki bieżące 

Rezerwy ogólne i celowe 

a) wydatki bieżące 

 

20 000 

20 000 

28 823 

28 823 

 

10 776,92 

10 776,92 

0 

0 

801 Oświata i wychowanie   13 371 145 12 614 831,03 

80101 

 

 

 

 

   80103 

 

 

 

 

80104 

 

 

 

 

 

80110 

 

 

 

 

80113 

 

 

80146 

 

 

80178 

 

 

 

 

 

80195 

Szkoły podstawowe 

a) wydatki bieżące 

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

         

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  

       a)   wydatki bieżące 

            w tym: 

            wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     

  

Przedszkola  

a) wydatki bieżące 

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

b) wydatki majątkowe 

 

Gimnazja  

       a)    wydatki bieżące 

w tym: 

              wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

              

Dowożenie uczniów do szkół 

      a)    wydatki bieżące  

             

 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

a) wydatki bieżące 

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

a) wydatki bieżące-dotacja celowa na pomoc finansową 

udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących 

 

Pozostała d   Pozostała działalność 

a) wydatki bieżące 

w tym: wynagrodzenia i pochodne 

b) wydatki majątkowe 

6 916 742 

6 916 742 

 

5 371 368 

 

320 124 

320 124 

 

277 026 

 

1 841 018 

1 820 648 

 

1 441 900 

    20 370 

 

3 895 002 

3 895 002 

 

3 212 345 

 

148 000 

148 000 

 

62 708 

62 708 

 

10 000 

 

 

10 000 

 

 

177 551 

77 551 

7 668 

100 000 

6 598 750,49 

6 598 750,49 

 

5 160 985,37 

 

296 040,23 

296 040,23 

 

260 723,93 

 

1 777 986,60 

1 757 801,60 

 

      1 402 911,35 

     20 185,00 

 

3 630 740,28 

3 630 740,28 

 

2 995 865,44 

 

130 119,17 

130 119,17 

 

44 498,86 

44 498,86 

 

10 000,00 

 

 

10 000,00 

 

 

126 695,40 

67  623,00 

240,00 

59 072,40 

851 Ochrona zdrowia 136 000       105 727,44 

85153 

 

 

85154 

 Zwalczanie narkomanii 

a) wydatki bieżące 

   w tym:  dotacje 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

   3 500 

   3 500 

   3 500 

132 500 

 3 260,00 

 3 260,00 

 3 260,00 

     102 467,44 
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 a) wydatki bieżące 

    w tym:  dotacje 

    wynagrodzenia i pochodne 

      132 500 

93 000 

18 000 

     102 467,44 

83 480,06 

13 386,00 

852 Pomoc społeczna     4 862 427 4 708 775,66 

  85202 

 

  85212 

 

 

 

 

 

 

85213 

 

 

 

 

 

85214 

 

 

 

85215 

 

 

85219 

 

 

 

85228 

 

 

 

85295 

Domy pomocy społecznej 

       a) wydatki bieżące 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne         

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

a) wydatki bieżące 

w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre    

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej 

a) wydatki bieżące 

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe 

a) wydatki bieżące 

 

Dodatki mieszkaniowe 

wydatki bieżące 

 

Ośrodki pomocy społecznej 

a) wydatki bieżące 

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

a) wydatki bieżące  

w tym: wynagrodzenia i pochodne   

   

Pozostała działalność 

a) wydatki bieżące 

w tym: dotacja na realizację zadań przez Stowarzyszenie 

90 000 

90 000 

 

   3 325 000 

 

   3 325 000 

 

       86 514 

 

 

 

       11 829 

 

       11 829 

 

      267 147 

 

      267 147 

 

      153 172 

      153 172 

 

      615 736 

      615 736 

      503 147 

 

136 258 

136 258 

129 571 

 

263 285 

263 285 

         70 000 

      63 835,36 

      63 835,36 

 

  3 276 796,11 

 

  3 276 796,11 

 

       86 512,36 

 

 

 

11 708,47 

 

11 708,47 

 

     260 815,47 

 

     260 815,47 

 

     152 541,86 

     152 541,86 

 

     588 524,14 

     588 524,14 

 487 709,07 

 

       95 295,88 

       95 295,88 

       90 669,25 

 

     259 258,37 

     259 258,37 

             70 000,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza        310 103,38      284 225,06 

85401 

 

 

 

   85415 

 

 

85446 

 

 

85495 

Świetlice szkolne 

         a) wydatki bieżące 

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

 

Pomoc materialna dla uczniów 

a) wydatki bieżące  

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

a) wydatki bieżące 

 

Pozostała działalność 

         a) wydatki bieżące 

          w tym: wynagrodzenia i pochodne 

123 733 

123 733 

107 486 

 

109 518 

109 518 

 

       815 

       815 

 

         76 037,38 

         76 037,38 

      59 289,25 

     118 246,90 

     118 246,90 

     103 472,79 

 

89 281,78 

89 281,78 

 

    659,00 

    659,00 

 

76 037,38 

76 037,38 

59 289,25 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 529 259 2 486 759,16 

90001 

 

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

       a) wydatki bieżące 

       b) wydatki majątkowe:  

2 609 994 

  450 320 

2 159 674 

        1 656 835,37 

           442 114,40 

 1 214 720,97 
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90002 

 

 

 

90003 

 

 

90004 

 

 

90015 

 

 

90020 

 

 

w tym: budowa kanalizacji  

            zakup oczyszczalni 

 

Gospodarka  odpadami 

        a) wydatki bieżące 

w tym: dotacje przedmiotowe 

  

Oczyszczanie miast i wsi 

a) wydatki bieżące 

            

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

a) wydatki bieżące  

 

Oświetlenie ulic , placów i dróg 

         a)wydatki bieżące 

         

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr4odkow z 

opłat produktowych 

         a) wydatki bieżące 

1 650 000 

  509 674 

 

189 265 

189 265 

189 265 

 

88 000 

88 000 

 

40 000 

40 000 

 

600 000 

600 000 

 

 

           2 000 

           2 000 

705 047,67 

509 673,30 

 

189 265,00 

189 265,00 

189 265,00 

 

83 867,75 

83 867,75 

 

24 348,53 

24 348,53 

 

     532 442,51 

     532 442,51 

 

 

0 

0 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     1 409 100    1 390 750,47 

92109 

 

 

 

 

 

92116 

 

 

 

92195 

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby 

           a)wydatki bieżące 

          w tym : dotacja podmiotowa dla GOK 

           b) wydatki majątkowe 

          w tym: dotacja celowa dla GOK 

 

Biblioteki 

a) wydatki bieżące 

w tym : dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki  

 

Pozostała działalność 

           a) wydatki bieżące 

     1 075 900 

741 900 

741 900 

334 000 

334 000 

 

321 200 

321 200 

       321 200 

 

12 000 

12 000 

   1 065 090,47 

741 900,00 

741 900,00 

323 190,47 

323 190,47 

 

321 200,00 

321 200,00 

321 200,00 

 

   4 460,00 

   4 460,00 

926 Kultura fizyczna i sport 938 000              679 992,50 

92601 

 

 

 

 

92605 

Obiekty sportowe 

 a)wydatki bieżące  

 w tym: wynagrodzenia i pochodne                                                                                                  

             b) wydatki majątkowe 

 

 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  

          a) wydatki bieżące 

 w tym: dotacje na zadania realizowane przez 

Stowarzyszenia             

          b) wydatki majątkowe  

288 000 

279 000 

124 800 

            9 000 

 

       650 000 

275 000 

 

265 000 

        375 000 

260 950,15 

252 151,15 

121 586,80 

                 8 799,00 

 

419 042,35 

272 306,57 

 

             265 000,00 

             146 735,78 

  

Ogółem wydatki 

34 757 552,78        30 888 970,30 

            

           Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił 34 757 552,78 zł, zrealizowano 

zaplanowane zadania na kwotę 30 888 970,30 zł, tj. 88,86 %, planu.   

Wydatki bieżące plan 26 190 421,62 zł, wykonano na kwotę 24 692 805,18 zł, tj. 94,28 %, wydatki 

majątkowe na plan 8 567 131,16 zł, wykonano na kwotę 6 196 165,12 zł, co stanowi 72,32 %. 

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: 
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Dział   010   Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                         

a)wydatki bieżące 67 982,07 zł, z tego: 

- składka członkowska do spółek wodnych 7 496,85 zł, 

- 2 % wpływów z podatku rolnego przekazane na rzecz Izb Rolniczych  6 461,90 zł, 

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 52 964,04 zł, 

- wydatki administracyjne związane z obsługą  zwrotów 1 059,28 zł. 

Dział   020   Leśnictwo 

a)wydatki bieżące  25 419,32 zł, z tego: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika dozorującego lasy mienia komunalnego 

14 851,32 zł, 

- zakup sadzonek drzew (sosny, brzozy)  na kwotę 8 064,20 zł, 

- orka pod zalesienie oraz sadzenie drzewek na kwotę 2 503,80 zł. 

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

b) wydatki majątkowe 26 509,60 zł, z tego: 

- dobudowa wodociągu w Sokolnikach 11 809,60 zł, 

- za dokumentację na budowę wodociągu Przybyłów II  14 700,00 zł. 

Dział   600  Transport i łączność 

a) wydatki bieżące 448 790,28 zł, z tego: 

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnobrzeskiego na remont drogi powiatowej nr 

1094R relacji Furmany-Żupawa - Stale  68 217,26 zł, 

- zakup soli technicznej, piasku do zimowego utrzymaniu dróg 38 587,46 zł, zakup przepustów, 

dziennika budowy 893,31 zł, 

- cząstkowe remonty dróg  na terenie Gminy 55 815,00 zł, 

- zakup usług związanych z odśnieżaniem, niwelowaniem śliskości  27 374,25 zł, dostarczanie 

kamienia, bieżące utrzymanie dróg, oznakowanie dróg, wykonanie przystanków  255 183,00 zł, 

- ubezpieczenie dróg gminnych 2 720,00 zł. 

b)wydatki inwestycyjne 3 091 113,39 zł, z tego: 

- dotacja celowa na pomoc finansową  dla Powiatu Tarnobrzeskiego 173 000,00 zł, z tego: na 

przebudowę drogi powiatowej nr 1093R relacji Tarnobrzeg-stacja kolejowa Grębów w zakresie 

budowy chodnika w Furmanach 45 000,00 zł, na budowę chodnika przy drodze powiatowej w 

Sokolnikach  128 000,00 zł, 

- wydatki na przebudowę, budowę dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych, budowa 

zajezdni  2918 114,11 zł, w tym wydatki na drogę do Specjalnej strefy Ekonomicznej 1 304 707,62 zł., 

całość zapłacona ze środków własnych, refundacja w kwocie 948 118,45 zł. nastąpi w bieżącym roku. 



 17 

Zestawienie rzeczowe realizacji wydatków inwestycyjnych w dziale 600 Transport i łączność, w 

załączeniu. 

Dział 700  Gospodarka mieszkaniowa 

a)wydatki bieżące:  571 517,00 zł, z tego: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługi w budynku komunalnym przy              

ul. 3 Maja 4  50 629,29 zł,  

- zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego funkcjonowania obiektów komunalnych 29 297,06 zł, 

- zakup energii 113 811,66 zł, 

-  odpis na ZFSS i wydatki osobowe sprzątaczki w budynku po przedszkolu  1 001,00 zł,  

- wydatki na pozostałe usługi, ubezpieczenia, rozmowy telefoniczne 251 678,85 zł, 

- remonty  63 844,24 zł, 

- odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej za lokale mieszkalne 60 910,04 zł. 

b)wydatki inwestycyjne 991 616,17 zł, z tego: 

- remont pomnika we Wrzawach   41 920,00 zł, 

- aktualizacja kosztorysów GOK Wrzawy 2 494,50 zł, 

-- budowa budynku socjalnego: wykonanie bilansu energetycznego, aktualizacja kosztorysu, mapy, 

projekt techniczny 9 042,00 zł, 

- zagospodarowanie centrum osiedla – odnowa budynku, zagospodarowanie otoczenia                       

przy ul. 3 Maja   812 875,67 zł, 

- zakup działki 0,43 ha w Gorzycach z przeznaczeniem na działki budowlane i drogi  82 950,00 zł 

- wydatki na budowę placów zabaw 42 334,00 zł. 

Dział 710  Działalność usługowa 

a)wydatki bieżące 98 319,96 zł. 

-  wykonanie  projektów decyzji o warunkach zabudowy (umowa zlecenie) 31 223,96 zł, zł,                

 - opracowanie ekofizjograficzne do zmiany studium, aktualizacja planu ochrony środowiska 

37 694,00 zł, 

- mapy, podziały działek 29 402,00 zł. 

Dział 750   Administracja publiczna 

a) wydatki bieżące   

 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 105 208,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 

wyniosły 96 982,00 zł, 

- zakup materiałów 4 225,00 zł, 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 001,00 zł. 



 18 

 funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy i Komisji stałych 110 m250,21 zł, z tego diety radnych i 

ryczałt przewodniczącego RG. 108 482,11 zł,  zakup materiałów 1 217,86 zł, pozostałe wydatki to  

delegacje, zakup papieru 550,24 zł. 

 urząd gminy 2 216 520,28 zł, 

 z tego; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 708 780,82 zł,  

- zakup materiałów i wyposażenia 107 822,66 zł, 

- zakup energii 38 672,25 zł, 

- zakup usług remontowych 1 229,38 zł, 

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 3 425,00 zł, 

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz śmieci, ogłoszenia, usługi informatyczne, opieka 

autorska, usługi bhp)  170 110,98 zł,  

- zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, prenumerata, 

materiały i akcesoria  komputerowe i kserograficzne, opieka prawna  123 703,89 zł, 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 023,00 zł. 

 promocja gminy 

 – dotacja celowa na realizację zadania przez Towarzystwo Kulturalno-Historyczne we Wrzawach- 

„Promocja Gminy w zakresie twórczości, inicjatyw lokalnych, aktywizacji środowisk lokalnych oraz 

promocja zaangażowania społeczeństwa Gminy Gorzyce” w kwocie 4 999,34 zł, 

 - zakup materiałów i usług 28 000,78 zł, 

 pozostała działalność 

- diety sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy 12 668,40 zł, 

- składka  członkowska - Stowarzyszenie SANŁĘG  13 717,00 zł. 

Dział 751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

a) wydatki bieżące 

- zadania zlecone prowadzenie stałego rejestru wyborców  2 249,91 zł, są to wynagrodzenia i 

pochodne, 

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 25 193,24 zł. 

Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

a) wydatki bieżące  345 016,15 zł, z tego: 

- przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji na sfinansowanie służb ponadnormatywnych 

8 000,00 zł, 

- diety za szkolenia i udział w akcjach  52 487,54 zł, 

- wynagrodzenia i pochodne 62 599,36 zł, 
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- zakup materiałów i wyposażenia 73 254,90 zł, 

- energia 56 594,16 zł, 

-    remonty  14 463,46 zł, 

-    badania okresowe strażaków 2 728,00 zł, 

-   usługi pozostałe: wywóz nieczystości, badania pojazdów 55 344,06 zł, 

-   rozmowy telefoniczne i ubezpieczenie mienia 10 435,89 zł. 

- zakup paliwa dla Posterunku Policji w Gorzycach, zakup akcesoriów podnoszących 

bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 6 051,68 zł.   

-    wydatki na obronę cywilną  1 234,52 zł, 

-     wydatki na zarządzanie kryzysowe 1 822,58 zł. 

b)wydatki inwestycyjne:   

-  rozbudowa remizy OSP Gorzyce 215 537,08 zł, 

- karosacja samochodu OSP Wrzawy 29 800,00 zł,                                                                                                                                                                                           

 - opracowanie dokumentacji, studium, opracowanie wniosku -  remiza w Trześni  58 849,26 zł, 

- zakup agregatu prądotwórczego 8 450,00 OSP Gorzyce oraz modernizacja samochodu OSP Gorzyce 

1 586,00 zł. 

Dział 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

a) wydatki bieżące 

- inkaso sołtysów 46 075,07 zł, 

- zlecenia i pochodne za doręczenie nakazów płatniczych 12 765,94 zł,  

-  zakup druków  881,72 zł. 

Dział 757   Obsługa długu publicznego  

a) wydatki bieżące:  

- odsetki od kredytów i pożyczek  48 096,75 zł . 

Dział 758  Różne rozliczenia 

a) wydatki bieżące 

- prowizje bankowe za prowadzenie i obsługę rachunków budżetu  10 776,92 zł. 

           Planowana rezerwa ogólna w kwocie  225 733,00 zł, została wykorzystana na: 

- remont dróg gminnych 65 000,00 zł, 

- zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg oraz zakup materiałów do cząstkowych remontów 

dróg  61 000,00 zł, 

- wywóz nieczystości stałych z terenów komunalnych  25 000,00 zł, 

- zakup usług –drogi gminne 26 910,00 zł, 
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- gospodarka gruntami 29 000,00 zł, wywóz nieczystości budynki komunalne, 

- zakup energii – Gimnazjum Sokolniki 4 000,00 zł, 

           Pozostało niewykorzystanej rezerwy 28 823,00 zł, z tego celowej (zarządzanie kryzysowe) 

14 000,00 zł. 

Dział 801   Oświata i wychowanie   

a) wydatki bieżące  

1) szkoły podstawowe  6 598 750,49 zł, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 5 160 985,37 zł,  

- wydatki na remonty  353 835,90 zł. 

 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gorzycach przeprowadzono remont –likwidacja barier 

architektonicznych, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych (montaż windy) 237 763,95 zł, z tego 

środki z rezerwy subwencji oświatowej 126 064,00 zł. 

w Szkole podstawowej Nr 2 w Gorzycach 49 976,53 zł,- wymiana podłóg i malowanie sal 39 976,52 

zł, oraz wymiana drzwi frontowych 10 000,01 zł, 

w Szkole podstawowej w Trześni 19 667,71 zł, remont generalny sali lekcyjnej i  szatni głównej, 

w Szkole podstawowe w Furmanach  remont elewacji zewnętrznej, remont Sali gimnastycznej 

20 000,00 zł, 

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 296 040,23 zł, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 260 723,93 zł. 

3) przedszkola 1 777 986,60 zł, z tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 1 402 911,35 zł, 

4) gimnazja 3 630 740,28 zł, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne 2 995 865,44 zł, 

5) dowożenie uczniów 130 119,17 zł, 

6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 44 498,86 zł, 

7) dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Ropczyce 10 000,00 zł, na usuwanie skutków 

powodzi (w obiektach oświatowych), 

8) pozostała działalność 126 695,40 zł, w tym: zapomogi losowe dla nauczycieli 3 500,00 zł,  

b) wydatki majątkowe 

- dokumentacja na termomodernizację kompleksu szkolnego w Gorzycach 59 072,40 zł. 

Dział 851   Ochrona zdrowia 

a) wydatki bieżące 105 727,44 zł, z tego: 

 na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii:  
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- dotacja na realizację zadania pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 

edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów narkomanii” dla 

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie” w Gorzycach 3 260,00 zł. 

 wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi: 

- dotacje na realizację zadań: 

- „Prowadzenie w Gorzycach świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych” – 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie” w Gorzycach  62 980,06 zł, 

- „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z 

zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych” Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży  

„Sami dla Siebie” w Gorzycach  9 000,00,00 zł, 

- „Wspomaganie środowisk  wzajemnej pomocy w ramach  klubów abstynenckich” Klub Abstynenta 

„Arka” w Gorzycach 9 500,00 zł, 

- „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z 

zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych” Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej 

Nr 1 w Gorzycach 2 000,00 zł. 

- diety  Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi     13 386,00 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- zakupy  1 757,00 zł, 

- usługi  208,40 zł, 

-opinie, ekspertyzy 673,38 zł, 

- delegacje     82,60 zł,                                                                                    

- szkolenia   2 880,00 zł.                                                                                 

Dział 852   Pomoc społeczna  

a) wydatki bieżące  

- opłaty za pobyt pensjonariuszy  5 osób, w domach pomocy społecznej 63 835,36 zł, 

- wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne 

3 276 796,11 zł,  w tym wynagrodzenia i pochodne 86 512,36  zł, wypłata świadczeń 3 156 082,95 zł. 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 708,47 zł, z tego: wydatki OPS  9 047,86 zł, wydatki 

świadczeń rodzinnych 2 660,61 zł. 

-  zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki 260 815,47 zł, z tego: 

środki budżetu Gminy  72 138,22 zł, z dotacji  185 820,25 zł.                     

-  dodatki mieszkaniowe 152 541,86 zł. 

- Ośrodki Pomocy Społecznej  588 524,14 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 487 709,07 zł, 

 Ze środków budżetu Gminy 339 832,48 zł, z dotacji 181 288,00 zł, 
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- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  95 295,88 zł, z tego wynagrodzenia i 

pochodne 90 669,25 zł. 

Środki budżetu Gminy 76 117,18 zł, dotacja 19 178,70 zł. 

- w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 259 258,37 zł, w tym: 

- dotacja celowa na realizację zadania – „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w 

Gorzycach” Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta-Koło Gorzyckie 70 000,00 zł. 

- dożywianie w szkołach, przedszkolach oraz wypłata zasiłków celowych na zakup posiłków  

lub żywności  184 412,53 zł, w tym z budżetu Gminy 76 682,53 zł, z dotacji 107 730,00 zł, 

pomocą w formie posiłku objęto 224 osoby, w tym 219 dzieci. 

- koszty dowozu posiłków dla dzieci  w innych miejscowościach  4 845,84 zł. 

Dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza 

a)wydatki bieżące  

-  świetlica przy SP Nr 2 w Gorzycach 118 246,90 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 103 472,79 zł.  

-  stypendia 75 141,06 zł,  

- zakup podręczników 14 140,72 zł,  

- dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicy  659,00 zł. 

- wydatki związane z realizacją programu ”Kapitał Ludzki”, zadanie pn. „Sukces w zasięgu ręki, 

76 037,38 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 59 289,25 zł. 

Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

a) wydatki bieżące 

- odsetki od wpłaty na budowę kanalizacji 264,40 zł, 

- zwroty wpłat na budowę kanalizacji  441 850,00 zł, 

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na wywóz śmieci 189 265,00 zł, 

- wydatki na utrzymanie czystości i porządku w Gminie 83 867,75 zł, 

- wydatki na utrzymanie zieleni 24 348,53 zł, 

- wydatki na oświetlenie uliczne  532 442,51 zł. 

 b) wydatki majątkowe 

-  budowy kanalizacji I etap  Motycze Poduchowne 400 816,90zł, 

- wniosek, mapy, aktualizacja – budowa kanalizacji Orliska, Furmany, Zalesie, Motycze  5 380,27 zł, 

 - dobudowa kanalizacji  Trześń-Błonie, Przybyłów II  298 850,50  zł, 

- zakup oczyszczalni ścieków  509 673,30 zł. 

Dział 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego          

a) wydatki bieżące  

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową 741 900,00 zł, 
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- dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej  321 200,00 zł,   

- pozostała działalność 4 460,00 zł,  wykonanie wieńców dożynkowych, dofinansowanie wydania 

książek rodzimych pisarzy. 

b) wydatki majątkowe  

- dotacja dla GOK Gorzyce na realizację zadania  pn.”Poprawa jakości życia mieszkańców Wrzawach 

poprzez modernizację i adaptację terenów bezużytecznych na cele działalności kulturalnej i 

edukacyjnej oraz stworzenie wiejskiego centrum wypoczynku”, 323 190,47 zł. Refundacja w kwocie 

194 854,00 zł, nastąpiła w 2010 roku. 

Dział 926  Kultura fizyczna i sport 

a) wydatki bieżące 

- obiekty sportowe, utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 252 151,15 zł, w tym 

wynagrodzenia i pochodne 121 586,80 zł, 

 b) wydatki majątkowe   

- modernizacja stadionu w Gorzycach 8 799,00 zł 

a) wydatki bieżące  

-  zadania w zakresie kultury fizycznej: dotacje na realizację zadań przez Stowarzyszenia: 

• Gorzycki Klub Karate „Kyokushin”  -Organizacja i szkolenie w zakresie sportów obronnych 

oraz udział w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży  10 000,00 zł, 

• Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzycach –Organizaccja i 

szkolenie w zakresie akrobatyki sportowej oraz udział w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży 

z Gminy Gorzyce  8 000,00 zł, 

• Uczniowski Klub Sportowy „DONIC” SP- 2 – Organizacja i szkolenie w zakresie tenisa 

stołowego oraz udział w zawodach sportowych dla dzieci ni młodzieży ze szkoły podstawowej i 

gimnazjum w Gorzycach  8 000,00 zł, 

• Ludowy Zespół Sportowy w Furmanach - Działania statutowe i udział w rozgrywkach piłki 

nożnej w sołectwie Furmany 18 500,00 zł,                                                      

• Ludowy Zespół Sportowy  „Sokół Sokolniki” – Działania statutowe  i udział w rozgrywkach 

piłki nożnej w sołectwie Sokolniki  23 500,00 zł,                                                      

• Ludowy Zespół Sportowy „Płomień” Trześń  - Działania statutowe  i udział w rozgrywkach 

piłki nożnej w sołectwie Trześń  19 000,00 zł,                                                      

• Ludowy Klub Sportowy „SAN” Wrzawy  - Działania statutowe  i udział w rozgrywkach piłki 

nożnej w sołectwie Wrzawy  27 500,00 zł,                                                      

• Gorzycki Klub Sportowy „TŁOKI” - Działania statutowe  i udział w rozgrywkach piłki nożnej 

w Gorzycach-Osiedle  122 000,00 zł,                                                      
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• Parafialny Klub Sportowy „EMAUS” - Działania statutowe  i udział w rozgrywkach piłki 

nożnej w sołectwie Gorzyce  18 500,00 zł,                                                      

•         Uczniowski klub sportowy „SET” – Organizacja i szkolenie w zakresie piłki siatkowej oraz 

udział w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży z gimnazjum w Gorzycach  5 500,00 zł, 

•         Uczniowski klub sportowy „ZEUS” - Organizacja i szkolenie w zakresie tenisa stołowego oraz 

udział w zawodach sportowych dla dzieci zew szkoły podstawowej w Trześni 4 500,00 zł. 

- remont boiska w Furmanach 7 306,57 zł. 

b) wydatki inwestycyjne  

- kontynuacja budowy szatni  w Trześni, Furmanach i Wrzawach. 123 677,78 zł, 

- dokumentacja, mapy na boisko w Sokolnikach  23 058,00 zł. 

PRZYCHODY 

- planowane  6 531 897,00 zł. 

- wykonane   4 000 000,00 zł.   

ROZCHODY 

- spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych  727 361,88 zł. 

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009 r wynosi 7 364 200,00 zł, co stanowi      

26,76 % wykonanych w 2009 roku dochodów Gminy. Zobowiązanie wymagalne w kwocie 317,92 zł,  

dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej wobec Urzędu Gminy za rozmowy telefoniczne. 

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2009 roku wyniósł 1 159 273,07 zł, w tym: ZGK 

42 840,74 zł, ( z tytułu sprzedaży towarów i usług). 

Przychody i wydatki zakładów budżetowych   

          Przychody osiągnięte przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach wyniosły 

5 162 188,43 zł, na planowane 4 650 000,00 zł,  pokrycie amortyzacji 689 132,99 zł.                            

W przychodach ogółem kwota 175 887,85 zł, to dotacja do wywozu nieczystości stałych. 

 Wpływy z usług 4 293 781,98 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 3 385,61 zł. 

           Koszty wyniosły 5 115 306,69  zł, odpisy amortyzacji 689 132,99 zł. 

 Wynagrodzenia i pochodne wyniosły  2 404 430,60 zł. 

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 42 840,74 zł.  

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2009 r. wyniósł  263 654,11  zł.   

Przychody i wydatki Funduszy Celowych 

1. Przychody wyniosły 27 724,68 zł, w tym: 

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego   27 717,35 zł, 

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie  7,33  zł. 
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 2.Środki pozostałe z 2008 roku to kwota  354,21 zł. 

Wydatki na dzień 31.12.2009 roku wyniosły 28 000,63  zł. 

Stan środków na koniec 2009 r. 78,26 zł. 

Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiały się 

następująco: 

Prenumerata czasopism o ochronie środowiska 274,39 zł, 

- dofinansowanie wywozu odpadów segregowanych (ZGK) 14 923,82 zł, 

- wywóz odpadów niebezpiecznych 7 350,00 zł, 

- akcja „Sprzątanie świata” 1 960,66 zł, 

- dofinansowanie odbioru materiałów zawierających azbest 1 613,51 zł, 

- dofinansowanie działalności koła „Ekoludek” 600,00 zł, 

- finansowanie konkursu ekologicznego  „Najpiękniejszy ogród 2009”  976,83 zł, 

- prowizje bankowe, likwidacja dzikich wysypisk 301,42 zł. 

 Realizacja zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym pn. „Rozwój infrastruktury 

technicznej Gminy Gorzyce” 

1) budowa sieci kanalizacyjnej obejmującej: Orliska, Furmany, Zalesie Gorzyckie 

i  Motycze Poduchowne,  I etap budowy w Motyczu   406 197,17 zł, 

2) renowacja pomnika w miejscowości Wrzawy  41 920,00zł 

4) zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury we Wrzawach 326 050,97 zł,  

5) zagospodarowanie terenu, termomodernizacja budynku GOK przy ul.3 Maja 

w miejscowości Gorzyce  815 370,17 zł, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ogrodzenie, 

budowa boiska, budowa parkingów, placów i dróg wewnętrznych, 

6) budowa budynku socjalnego w Gorzycach 9 042,00 zł, wykonanie bilansu energetycznego, 

aktualizacji kosztorysu, wykonanie projektu przyłączenia wody i kanalizacji, 

7) budowa drogi gminnej do terenów specjalnej strefy ekonomicznej w Gorzycach  1 304 707,62zł, 

8) budowa sieci wodociągowej Przybyłów II,  26 509,60 zł, 

9) dobudowa kanalizacji w Trześni  121 126,37 zł, 

10) dobudowa kanalizacji Przybyłów II 49 624,13 zł, 

11) rozbudowa i adaptacja budynku strażnicy w Trześni 58 849,26zł,opracowanie projektu, 

ogłoszenie o naborze partnera, opracowanie wniosku aplikacyjnego, opracowanie studium 

wykonalności, 

12) termomodernizacja kompleksu szkolnego w Gorzycach 59 072,40 zł, opracowanie 

dokumentacji.  


