INFORMACJA

Budzet gminy na2014r. został uchwalony przez Radę Gminy
w Gożdzie w dniu 30 grudnia 2013r' uchwałą Nr XXX|ll/20812013
Ustalono plan dochodów w wysokości 25.476.802.00 zł
W trakcie okresu objętego informacją plan dochodów na podstawie uchwał organów
gminy był zmieniany, aktualizowany i na 30.06 '2014r wynosił 27.256.524,27zł.

Dochodv budżetowe
plan

Wykonanie

27 '256.524,27zł

13.836.749,34zł

Lp. wyszczegolnienie

1

Dochody ogółem w tym:

bieżące

maiatkowe

25.110.349,27
2.146.175,00

13.189.643.09
647.106.25

%
Struktura
realizacji
wykonania
w o/o
olanu
50,76
100

52.53
30.1 5

Za pierwsze półrocze 20'l4r'osiągnięto dochody budzetowe w wysokości
1 3.836.749,34zł tj' 50,7 60ń wykona n ia pla n u.
W realizacji dochodów ogółem nie występują więc znaczne odchylenia , \ecz naleŻy
stwierdzió, Że dochody biezące zostały zrealizowane w większym stopniu niz dochody
majątkowe. Dochody majątkowe planowane są głównie do pozyskania w zwięku z
planowaną realizacjązadań inwestycyjnych, a ich uzyskanie następuje przewaznie w
drugim półroczu.
Realizację dochodów w działach , rozdziałach i paragrafach przedstawia załąc7nik nr 1
do informaĄi. Załącznik przedstawia realizację dochodów budzetowych w pełnej t
szczegółowości klasyfikacji budŻetowej w układzie plan, wykonanie wrazz podaniem
wskaźnika realizacji planu'w o/o. Ponadto w załączniku tabela 1a zostały wyodrębnione
dochody majątkowe.
Realizacja planu przedstawia się następująco:
l. DocHooY MAJĄTKoWE:

Na plan 2.146'175zł wykonanie wynosi 647.106,25zł tj. 30,15o/o realizacji planu (tabela
1azałącznika nr 1) w tym:
dotacje i środkiotrzymane na inwestycje na plan 1.382.746zł otzymano kwotę
587 '377,20zł czyli 42,48o/o realizacji planu.
W pienłszym półroczu 2014 roku otrzymano następujące środkifinanscłrłe.
kwota 8'502zł z tytułu wpłat ludnościna budowę wodociągu,
kwota 29.903,20zł ztytułu wpłat ludnościna budowę kanalizacji,
kwota 548.972ż na plan 1.150'000zł czyli 47,74oń realizaĄi planu to dotacja
otrzymana z Ministerstwa Spońu iTurystyki na zadanie inwestycyjne pn.
,,Dokumentacja i budowa Sali gimnastycznej przy PSP Kuczki",

.

_

'95.32

4.68

.

dotacje i środkiotrzymane na inwestycje w związku z realizacją projektów
realizowanych przy pomocy środków UE-na plan 663.429zł otrzymano kwotę
59.633,05zł czyli 8,99% realizaĄi planu w tym:.

kwota 3'287,05zł- zwrot dotacji za2013r. zUrzędu Marszałkowskiegow związku z
rozliczeniem wydatków przy realizacji projektu EA,

kwota 56.346zł środkiuzyskane z inwestycjizakończonej w 2O13r w ramach
programu, osi 4 ,,Leader'' działania 413 ,,Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju'' w
zakresie małych projektów - dla następujących operacji:
a/ ,, KĄCIK MALUCHA'' -wykonanie placu zabaw dla dzieciw miejscowości Kłonów,
Gmina Gózd ,
b/,,RADOSNA KRAINA''- wykonanie placu zabaw dla dzieciw miejscowości
Grzmucin, Gmina GÓzd ,
c/,,WSPÓLNE MIEJSCE ZABAW'- wykonanie placu zabaw dla dzieciw miejscowości
Kiedrzyn, Gmina Gózd ,

-

Dochody ze sprzedaży majątku. Zaplanowano tu kwotę 100'000zł z tytułu
sprzedaŻy nieruchomości gminnych. W pienrrlszym półroczu wykonano operaty
szacunkowe działek. Do budŻetu wpłynęłatylko kwota g6 zł ztytułu sprzedaży
złomu w

-

oSP.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własnościnie wystąpiły .

Na niższe wykonanie planu dochodów majątkowych mają WpłyW głównie zaplanowane
dochody z dotacji na zadania inwestycyjne. W pienłszym półroczu zadanla te były w
trakcie realizacji lub na etapie przygotowania do realizacji.

ll.

Docnooy eleż4ce

1.Podstawowe dochodv podatkowe przedstawiają się następująco:
lp.
1

wyszczegÓlnienie
udziaĘ gminy w podatku
dochodowym od osób flzycznych

oodatek
oodatek
4. oodatek
podatek
2.
3.

rolnv
od nieruchomości
leśnv
od ŚrodkÓw transpońowych

plan

Wykonanie

1.993.828

883.1 70

430.900

259.467

835.000

491.085,58

24.600
151.250

% realizacji planu
44,30

60,22

16.385

58,81
66.61

42-',|08

27,84

5.

6. wpłvwv z karlv podatkowei

950

7. oołata skarbowa

8.

Podatek od czynnoŚci cywi|no-

orawnvch.
9. Udziały gminy we wpływach z
podatku dochodowego od osÓb
orawnvch

razem

270

22.000

:ł_- 10.103

125.880

81.094,6b

28.42
45.92
64,42

2.000

410,15

20,51

3.586.408

1.784.093.33

49,75

Razem podstawowe.dochody podatkowe wykonano w 49;75%
Mimo, iŻ podstawowe dochody podatkowe ogółem zostały wykonane zgodnie ze
wskaŹnikiem upływu czasu to analizując poszczególne dochody występują jednak
2

-

odchylenia. Z punktu widzenia istotnościbudzetu w najmniejszym stopniu zostały
wykonane udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budzetu państwa. Plan
dochodów w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych okreśta
Ministerstwo Finansów i zastrzega Że dochody z tego żródła mogą byó przeszacowane
lub niedoszacowane. W przypadku dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe w
znacznym stopniu został wykonany podatek od czynności cywilno -prawnych -64,420/o
realizacji planu. Nie planuje się jednak korekty tego planu , gdyŻwiększe wykonanie
planu tych dochodów niweluje częściowo skutki niskiej realizacji planu dochodów np.W
udziałach. W przypadku podatków pobieranych przezUrząd Gminy w najmniejszym
stopniu wykonano podatek od środków transpońowych- 27,84oń wykonania planu i ma
na to wphyw głównie jeden podatnik, który przeniósł swoją działalnośćna teren innej
gminy. Pozostałe podatki pobierane przez Gminę posiadają znaczny stopień wykonania,
leczz uwagi na niski stopień realizaĄi dochodów z podatku od środków transpońowych,
Gmina kierując się zasadą ostrozności nie zwiększała planu tych dochodów. Na większe
wykonanie planu podstawovvych dochodów podatkowych mają tez wpływ zwyczĄe
podatników, którzy w przypadku podatków o niewielkim wymiarze opłacają całoŚć
podatku przy pierwszej racie.

2.Dochodv z maiatku gminv realizowane były głównie w następujących działach:
w dziale 400- WyhĄ/arzanie i zaopatrywanie w wodę, w dziale g0O-Gospodarka
komunalna, w dziale 7OO-Gospodarka mieszkaniowa, 750- Administracja publiczna, w
dziale 801-oświata iWychowanie. Uzyskano tu między innymi następujące dochody:
plan

Lp. wyszczegÓlnienie

1

za pobor wody, ścieki

2 za czynsze i opłaty z budynkÓw
Urzędu Gminy , budynku byłego
przedszkolaw Klwatce, z DomÓw
Nauczyciela, z lokaliw szkołach,
z wynajmu mieszkań i aptekioraz
za centralne ogrzewanie w
ośrodkuZdrowia
3 za wynajem autokaru szkolnego
4 z tytułu odsetek od środkÓw na
rachunkach bankowych i lokat w
UG i ZEAS

razem

Wykonanie

o/o

635.000

realizacji
olanu
340.321,20
53,59

161.200

82.885,02

5',1,42

i
10.000
47.598,93

6.577,50
24.843,57

65,78
52,19

853.798.83

454.627,29

53,25

Dochody te wykonano w 53,25o/o.
Na wyŻszy wskaŹnik wykonania planu mają tu wpływ głównie dochody z tytułu
dostawy wody i odbioru ścieków. Cena tych usług nie uległa zmianie, leczzauwaŻa
się wzrost nowych
---:.

przyłączy.

-.

3. Dotacie

.

na realizowane zadania bieżące
Za pienrusze półrocze 2014 roku otrzymano z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie następujące dotacje
Dotacje na zadania zlecone gminie na plan 3.403.498,99zł wykonanie wynosi
1.851 .921,99zł tj' 54,41% planu w tym:
:

a)

Dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 4'400zł
otrzymano kwotę 2.139zł z tego wydatkowano kwotę 1.95'| ,20zł czyll44,35o/o
wykonania planu.
b) Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 25'0o0ż otrzymano kwotę
14.770ż z tego wydatkowano kwotę 14'663,20zł tj.58,65%. Na pełną realizacje tego
zadania moŻe zabraknąć środków,
c) Dotacja na zadaniazzakresu ewidencji ludności,Usc, dowody osobiste, ewidencja
działalnościgospodarczej, i inne (rozdział75011) na plan 58.'t65zł otrzymano kwotę
31.318zł, z tego wydatkowano całośÓ otrzymanych środków, czyli 53,84o/o wykonania
planu,
d) Dotacja na świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan
3. 1 75. 000 ż otzymano kwotę 1 685.400 zł, z tego wydatkowano kwotę
1 .685.365 ,69zł czyli 53,08% wykonania planu. Na pełną realizacje tego zadania moze
zabraknąć środków.
e) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawańego W cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 75.666,99 otrzymano iwydatkowano
całośóśrodków
f) Dodatki 200zł dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan
65'267 zł otrzymano kwotę 42.628zł z tego wydatkowano kwotę 41.400zł czyli 63,430ń
realizacji planu. Na pełną realizacje tego zadania moze zabraknąć środków.
.

W przypadku realizacji w/w zadań brak środków nie stanowi zagroŻenia dla budzetu
gdyŻ zadania zlecone realizowane są do wysokości posiadanych środków.

Dotacje na zadania własne gmin
Dotacja na terenowe ośrodkipomocy społecznej na plan 'l12'200zł otrzymano kwotę
60.500zł czyli 53,92% planu. Wydatkowano całośÓ otrzymanych środków na
wynagrod zenia i pochodne.
- Dotacja na realizację Rządowego programu ,,Pomoc państwa w zakresie '
dozywiania''(dozywiine ożieci ń szkońch) otrzymano kwotę 70'ooozł na pbn1
1 30. 000zł, czyll 53, 857o plan u. Wydatkowano całośóotrzymanych środków.
- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na plan 27 '400ż otrzymano kwotę 18.500zł
czyli 67,52% planu. Na zasiłki okresowe wydatkowano ogółem kwotę 17.745zł w tym
ze środków dotacji wydatkowano 17 '239,77zł.
- Dotacja na zasiłki stałe, Plan dotacji wynosi tu 75.800zł. otrzymano kwotę 66.750zł. z
tego wydatkowano kwotę 65.267,24zł, czyll86,10/o wykonania planu. Zabraknie tu
środków na pełną realizację zadania w wysokości ok' 45.000zł
- na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek staĘ
na plan 6.500zł otrzymano 4.525zł z tego wydatkowano kwotę 4.414,04zł czyli
67 ,91% wykonania planu. Tu równieŻ zabraknie środków w wysokości ok. 1'700zł
- Na dofinansowanie świadczeńpomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym otrzymano kwotę 149.384zł na plan 149'384ż. Wydatkowano kwotę17 '299,20zł nawypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów. Wydane tlrzostały
decyzje na kwotę 186.730zł, w tym ze środków własnych gminy na kwotę

-

:

;

'*-

,

-

.346zł.Wydatki nastąpią W drugim półroczu'
Dotacja na asystenta rodziny na plan 42'812zł otrzymano całośćśrodków z tego
wydatkowano kwotę 15.757,41zł czyli 36,81% wykonania planu.
Dotacja na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na
plan kwota 329.776zł za pienłsze półrocze 2014 otrzymano iwydatkowano kwotę
1 64.887 złczyll 50o/o realizaĄi planu.
37

Ponadto w pierwszym półroczu 2014 roku otrzymano:
zKrąowego Biura Wyborczego
Dotacje na zadania zlecone gminie w kwocie 17 .316zł na plan 18'01 8zł, czyli 96,1 0%
realizaĄi planu w tym kwota 703zł na plan 1.405zł czyli 50,04%o realizaĄi planu dotyczy
aktualizacji spisu wyborców, a kwota 16.61 3zł na plan 16.61 3zł czyli 100o/o realizaĄi
planu dotyczy Wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zarówno na aktualizację spisu
wyborców jak i na Wybory do PE wydatkowano całośćotrzymanych środków.

C

Dotacje na realizowane zadania biezące zarówno zadania zlecone ustawami, jak tez na
zadania własne Gmina otrzymywała zgodnie z planem.
dotacje i środkiotrzymane na zadania bieżące w związku z realizacją

.

projektów realizowanych przy pomocy środków UE
dziale 750, w rozdziale 75095 zaplanowano dochody z tytułu refundacji
wydatków poniesionych na realizację projektu pt. '' |NTERNET w gminie Gózd
-w

-

sz@nsą na lepsze jutro..'' realizowanego W ramach Programu operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 Pzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion. otrzymano kwotę 72.733,35zł w tym środkiUE kwota 61.823,34zł, a środki
krajowe kwota 10.910,01zł ijest to refundacja poniesionych wydatków za lV kwańał 2013
i l kwańał 2014 rok' Wykonanie wynosi tu 10,10% zaplanowanych środków. Mniejsze
wykonanie planu jest związane zprzedłużającymi się procedurami zamówień publicznych
i związaną z ty m zm ia n ą harmo nog ram u wydatków'
dziale 801, rozdziale 80'103 zaplanowano środki z tytułu dotacji na realizację projektu
pt' ,,ModernizaĄa oddziałów pzedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie

-w

Gózd" realizowanego W ramach POKL Priorytet lX Rozwój wykształcenia i kompetencjiw
regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych izapewnienie wysokiej
jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej ze środków EFS.
Na plan kwota 741.140zł w tym środkiUE kwota 629'969zł, środkikrajowe kwota
111.171A w pierwszym półroczu środków nie otzymano. Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych zgodnie z umową ma pzekazać środki bezpośrednio
przed momentem konieczności dokonania płatnościw projekcie.
- w dziale 853, rozdziale 85395 zaplanowano środki z tytułu dotacji na realizaóję }rojektu
systemowego pod tytułem Reintegracja społeczna i zawodowa,,Szansa'' realizouhnego
w ramach priorytet Vll Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez oŚrodki pomocy społecznej realizowanego od 2012 roku. Na
plan dotacji kwota 176.401,17zł otrzymano całośćśrodków , czyli 10oo/o realizaĄi planu.

4. Subwencie

plan

Lp. wyszczegÓlnienie

1

7.955.838

częśĆoświatowa subwencji
ooólnei

2 częścwyrównawcza subwencji
ooólnei
3 częśÓ równow aŻąca su bwencj
ooólnei
Razem subwencja ogÓlna

i

Wykonanie

o/o

realizacji
planu
4.895.904
61,q{

5.408.913

2.704.458

50,0

444.230

222.114

50,0

7.822.476

56.65

13.808.981

Na wyŻsze wykonanie dochodów z tytułu subwencji mają WpłyW głównie przepisy prawa
dotyczące pzekazywania gminie subwencji oświatowej,która przekazryana jest gminie
w 13 ratach w tym siedem rat otrzymuje gmina W pierwszym półroczu.

5. opłatv za pozwolenia na sprzedaż alkoholu
Tytułem opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęłakwota 78.637,36ż na
plan '100.000zł czyli78,64% wykonania planu,
6.lnne dochodv
Ponadto Gmina uzyskała między innymi następujące dochody:
W dziale 75O-Administracja publiczna uzyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w
Radomiu w zwięku zzatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych
publicznych Środkiw kwocie 32'056,27zł na plan 45.000zł t1.71,24o/o realizacji.
W dziale 852-Pomoc społeczna w związku z odzyskaniem wypłaconej za|iczki
alimentacyjnej, orazv,typłat z funduszu alimentacyjnego i naleznych z tego tytułu
dochodów gminie wpłynęłakwota 6'178,63zł. na plan 11.500zł czyli 53,73o/o
realizacji planu.
W dziale 400, oraz w dziale 900 w związku z opłatami określonymiw Regulaminie
dostarczania wody i odbioru ścieków wpłynęłakwota 4.956,40zł,

-

o

-

-

Plan dochodów budżetowych ogółem według stanu na 30.06.2014r w porównaniu do
stanu na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 1 '779.722,27zł a ma na to wpływ
głównie korekta planu dotacji.
Dochody w pierwszym półroczu 2014 roku uzyskiwane były w miarę rytmicznie i
planowo.
Zaległościz tytułu dochodów budzetowych za piennrsze półrocze 2014 stanowią kwotę
664.524,96(rok ubiegły analogiczny okres kwota 621.994,73ż) a nadpłaty kwotę
8.662,61zł Zaległościtew stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o
kwotę 42'530,23ż
Struktura
na
lp.

WyszczegÓlnienie (rok ubiegły)
podatek rolny

(1

zaległość Struktura w
%

7.466,40)

podatek od nieruchomoŚci
(83.275,40) w tym:
-osoby tizy czne (33. 838)
-osoby prawne (49.437,40)

19.955

3,00

38.570,22

5,80

29.449
9.121,22

podatek leśnv (1.076,60)
podatek od środkÓw transpońowych
(31.791.50)
Wpływy z karty podatkowej

1.179

n7.124.60\

Podatek od czynności cywilnoprawnvch (407.80)
Podatek od spadkÓw i darowizn
(464,00)

opłaty z tytułu czynszu itp.

(13.820.83)
Wpłaty na budowę wodociągu
(2.475.00)

opłaty zazuŻycie wody itp.

e5.705.76\

Dochody gminy z tytułu wypłat

zaliczki alimentacyjnej i funduszu
alimentacvin eoo(40 1 .044.92\
opłata za ścieki(14.098'84)
Wpłaty na budowę kanalizacji

(2.744.93\

oołata za śmieci

33.371,70

0,18
5,02

11.074,63

1,67

1.265,80

0,19

1.599,00

0,24

11.456,02

'1,72

5.935,50

0,90

22.201,25

3,34

467.965,08

70,42

13.208.25
18.367,92

2,76

17.581,60

793,9s

lnne 498.15

Razem zaleqłościG21.994.73\

664.524,96
6

't.99

2.65
0.12
100

i

'

ogółem zaległościwzrosły o 6,840/o i ma na to głównie wpływ wzrost zaległościz tytułu wypłat
zaliczki alimentacyjnej ifunduszu alimentacyjnego, które w struktuze zaległościstanowią
największy udział t1. 7 0,42o/o i charakteryzują się 1 6,69% wzrostem.
odzyskanie tych należnościjestczęsto wątpliwe i odległe w czasie z uwagi na samą

istotę

tych wypłat.

,

Następna znacząca pozyĄa w zaległościachdotyczy podatku od nieruchomości które stanowią
kwotę 38.570,222ł i ich udział w zaległościachogółem wynosi 5,8o/o. W stosunku do roku
ubiegłego zaległościte uległy zmniejszeniu o ok. 54%.

Kwoty udzielonych ulg podatkowych za okres sprawozdawczY ksztaftują się

.

następująco:
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 263.617,o1 zł (rok ubiegły
248.865,92 zł) w tym kwota 197 '192,70zł do$czy głównie podatku od nieruchomości
budynków i budowli gminnych,
Udzielone odroczenia terminu płatnoŚci i rozłoŻenia na raty to kwota 20.9{6zł (rok
ubiegły 18.762zł|,
Umorzone zaległościpodatkowe to kwota 9.830z( rok ub. 9.938zł) w tym umorzone
odsetki kwota 440zł,
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy to kwota
264.820,33zł ( rok ubiegły kwota 356.562,57zł.)
ogółem skutki obniżenia stawek, udzielonych ulg, zwolnień, rozłoŻeń na raty, umorzeń i
wydanych decyzji w pierwszym półroczu 2014 roku to kwota 559.183,34zł (rok ubiegły
634.128,49zł ), co oznacza w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego
spadek o 1'1,82o/o.
Skutki te wynikają głównie z łagodnej polityki podatkowej prowadzonej przez Gminę.
Największy WpłyW na ich spadek analizując poszczególne podatki mają :
skutki obniŻenia górnych stawek podatku od środków transpońowych , które w
2013 rok stanowiły kwotę 98.035,46zł a obecnie stanowią kwotę 46.227,82zł'
skutki obniŻenia górnych stawek w podatku rolnym, które w 2013 roku stanowiły
kwotę 100'706zł a obecnie to kwota 73.064zł
W podatku od środków transpońowych WpłyW na zmniejszone skutki ma liczba
pojazdów, a w podatku rolnym średniacena skupu Żyta, gdyz stawki podatkoWe i
obowiązujące W Gminie zostały utrzymane na poziomie roku ubiegłego

-

\_'

-

-

Wvdatki budżetowe

\-

Plan wydatkow budzetowych na2O14r. uchwalono w wysokości 28.878.002,00zł.
W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organów Gminy plan wydatków na
30. 06.20 1 4r wynosił 30.957 .7 24,27 zł.
plan

Lp. wyszczegÓlnienie

1

Wydatki ogółem w tym:

30.957.724,27zł

Wykonanie
12.845.502,13zł

%

realizacji
olanu

Struktura
planu w %

41,49

100

:]-_

1a Wvdatki bieżace z teqo

:

Wvnaqrodzenia i pochodne
Dotacie

obsłuoa dłuqu
Świadczenia na rzecz osÓb
fizvcznvch
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków o ktÓrych

23.861.615,27
12.807.647.64
186.000
135.000
4.351.076,68

1{.703.036,3{
6.953.539,62

49.05

42.328.20
2.171.911,79

31,35
49,92

77.08
41,37
0.60
0.44
14,05

1.703.180,42

156.477,05

9,19

5,50

mowawań.5ust'1 pkt2i3

7

78.000

54,29
41.94

ustawv o finansach oublicznvch
2b Maiatkowe w tvm:
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków o których
mowa w ań. 5 ust.'t pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych

7.096.109.00
4.148.398,00

1.142.466.00

28.565,35

16.10
0,69

Wydatki ogółem zostały zrealizowane W 41 ,49o/o. W wykonaniu wydatku ogółem
uwzględniając wskaŹnik uph7wu czasu Występują Więc znaczne odchylenia.
Mniejsze wykonanie wydatków występuje głównie w wydatkach majątkowych, które
wykonano w 16,10%.
Wydatki bieżące stanowią kwotę 1 1 .703'036,31zł na plan 23.861 .615,27zł czyli
49,05%wykonania.
Planowane wydatki majątkowe w budzecie Gminy według stanu na 30.06.2014r to kwota
7.096.109zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 22,92o/o. Wykonanie
wydatków majątkowych stanowi kwotę 1'1 42'466zł i w struktu rze poczyn ionych
wydatków ogółem stanowią 8,89% .Wydatki majątkowe zrealizowano w 16,10% i w
związku ztym zaniŻyły wykonanie wydatków ogółem. Wydatki te zostały oddzielnie
szczegółowo opisane w dalszej częścisprawozdania.

W największym stopniu w wydatkach biezących zostały zrealizowane wydatki na
wynagrodzenia i mają na to WpłyW obowiązujące przepisy, gdyŻ w pienłszym półroczu
wypłacana jest Źw. ,,13", czyli dodatkowe Wynagrodzenie roczne, oraz dodatek
uzupełniający dla nauczycieli.
W najmniejszym stopniu zrealizowano wydatki na obsługę długu. Niskie wykonanie
planu ma zwlązek z uruchamianiem izaciąganiem w budżecie poŻyczek i kredytów' W
pienruszym półroczu 2014 roku uruchomiono środki kredytu w kwocie 350.000zł na
zadanie,,Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Kuczkach''. Nie było potrzeby
uruchamiania innych kredytów i poŻyczek
Niskie wykonanie charaktery zująteŻwydatki na programy finansowane z udziałem
środkówo których mowawań.5 ust.1 pkt2 i3 ustawyofinansach publicznych imają
na to wpływ głównie przedłuŻĄące się procedury przetargowe.
1

Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia
załącznik nr 2 do informacji . Załącznik przedstawia realizację wydatków budzetowych w
pełnej szczegółowoŚci klasyfikacji budŻetowĄwraz z podaniem wskaŹnika realizacji

planu.

22,92
13,4

Wydatki biezące według poszczególnych działów przedstawia ponizsza tabela' Wydatki
zostana odrebn te
Lp. WyszczegÓln ien ie działu

O-Rolnictwo i Łowiectwo
2 4O0-Wytwarzanie i zaopatrywanie
1

01

w wode

3 600-Transoort i Łaczrrcść

4 700- Gospodarka mieszkaniowa
5 750 -Administracia oubliczna
6 75 1 _U rzędy naczelnych organów

władzv

_Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona orzeciwoożarowa
757- obsłuoa dłuou oubliczneqo
758-Różne rozliczenia
801- oświatai wvchowanie
851-Ochrona zdrowia
852- Pomoc społeczna
853 - Pozostałe zadania w
zakresie oolitvki soołecznei
854-Edukacyjna opieka
wvchowawcza
90O-Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
92'l - Kultura i ochrona dziedzictwa

7 754

8

I

10
11

12
13
14

15
16

narodoweoo
17 926_ Kultura Fizvczna

iSpoń

Razem wvdatki bieżace

plan

Wykonanie

%

realizaĄi
olanu
86.17
47,00

Struktura
planu
w o/o

97.616,99
285.489,00

84.1 19.88

269.205,00
23.060,00
3.359.652,28
18.018,00

117.275.57
9.436.55
1.508.976,87
17.3't6,00

43.56

1.13

40,92
44,91
96,'10

0,10
14.08
0,08

10.080,00

48.370

43,94

0,46

135.000,00
205.500,00
12.497.943.00
273.484,00
4.231.800,'18
258.151,82

42.328.20

31.35

6.324.431.71
194.256,80

50,60
71.03

0,57
0.86
52.38

2.222.156,66

52,51

17,73

111.059,70

43,02

1,08

209.884,00

17.299,20

8,24

0,87

1.618.790,00

768.948,01

47,50

6,78

192.392,00

96.103,56

49,95

0,80

6.785,60
{.703.036.3{

8,98
49,05

{00.00

1

75.549,00
23.861.615.27

134.172

{

0.41
1,20

1.15

0.32

Analizując wydatki należy podkreślić:
Największy udział w strukturze planowanych Wydatków ogółem stanowiąwydatki na
oświatę-52 ,38o/o, oraz na pomoc społeczną 17 ,73o/o
Z punkiu widzenia istotności dla budzetu najwyższy stopień reatizacji planu ryvśtępuje
w dziale oświataiwychowanie, gdzie zreaLzowano 50,60% planu rocznego. Realizacja
wydatków w tym dziale pówinna być pod ciągłym nadzorem, gdyŻzadań gminy W tym
zakresie przybywa i moŻe zabraknąć środków. Planowane wydatki na Wynagrodzenia i
pochodne w tym dziale stanowią kwotę 9.572.066zł czyli76,59oń wydatków biezących
ogółem w tym dziale. Wynagrodzenia nauczycieli winny więc byó pod szczególnym
nadzorem zaróWno pod względem zgodności z przepisami w ich realizacjijak tez pod
względem zapewnienia środków na wypłaty.
Subwencja oŚwiatowa nie wystarcza na wydatki, które powinny być finansowane W
oświacie z tego żrodła.otrzymana kwota subwencji oświatowej za pierwsze półrocze
Wynosi4.895.904zł, otrzymana dotacja na oddziały przedszkolne kwota 164'887zł, a
kwota wydatków biezących w dziale oświata Wynosi 6'324.431 ,71zł w tym wydatki na
dowóz dzieci do szkół kwota 188'752,85zł, wydatki oddziałó* paed.zkol1ych kv1o_ta
669'774,17zł, co oznacza, Że w pierwszym półroczu do biezących zadańoświatowych
ze środków własnych gminy dofinansowano kwotę 570.000,69 zł i kwota ta nie
uwzględnia oddziałów przedszkolnych które sfinansowano z dotacji kwota 164.887zł
środków własnych kwota 504.887,17 zł
a

W realizacji

wydatków biezących ogółem jak równieŻ w realizacjiwydatków według
poszczególnych działów uwzględniając wskaŹnik upływu czasu występują następujące
odchylenia

Analizując poszczególne rodzaje dzlałalnościnalezy stwierdzić ze:
Naimniejsze wykonanie wydatków bieżących występuje w działach:
1) W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza gdzie wydatkowano 8,24o/o
planowanych środkÓw. Na nlŻsze wykonanie planu ma wpływ brak wydatków na
stypendia, Wydane zostały decyzje a wydatki nastąpią w drugim półroczu,
2) W dziale 926-Kulturafizyczna i spoń gdzie wydatkowano 8,98% planowanych
środków. Na niŻsze wykonanie planu ma wpływ brak wydatków z tytułu dotacji dla
Gminnego Klubu Spońowego. Mimo kilkakrotnie ogłaszanego konkursu nie doszło
do podpisania umowy z GKS w GoŹdzie.
3) W dziale 757 _ obsługa długu publicznego wydatkowano 31,35o/o przeznaczonych
środków. Niewielkie wykonanie planu wyjaśnionoprzy omawianiu wydatków na
obsługę długu.

Największe wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków
występuje:

1) W dziale 010-Rolnictwo i Łowiectwo wykonanie wynosi 86,17o/o planu. Na
odchylenia w wykonaniu wydatków w tym dziale mająWpłyW głównie wydatki
związane z realizacjązadania zleconego gminy w zakresie zwrotu podatku

akcyzowego zawartego W cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej. Planowane wydatki na zadania zlecone W tym dziale stanowią 77,51yo
ptanówanych wydatków ogółem i zostały w 100% poniesione

\-'

2) W dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy wydatkowano 96,10% planu
rocznego, lecz wydatkitu w całościdotyczą realizacji zadań zleconych, aznaczna
częśÓ poniesionych wydatków to wydatki związane z Wyborami do Parlamentu
Europejskiego

3) W dziale 851-ochrona zdrowia wydatkowano71,o3o/o pIanu rocznego imajątu
wpływ głównie wydatki zwlązane z działalnościąświetlic działających w ramach
GPP|RPA .W drugim półroczu naleŻy wygospodarować w budżecie i zabezpieczyć
dodatkowe środkina ten cel.

Ponizej przedstawiam charakterystykę niektórych

wydatków:

;

1

Dział 0{ 0-Rolnictwo i Łowiectwo

\-

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą:
Kwota 75.666,99żzadanie zlecone gminie,
Kwota 21.9SO-wydatki na zadania biezące gminy,

o
.

W ramach wydatków na zadanie zlecone otrzymano i wypłacono kwotę 74.183,32zł z
tytułu zwrot podatku akcyzowego zawańego W cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 'sfinansowano koszty obsługi tego zadania,
W ramach wydatków na zadania własne wydatkowane środki dotyczą:
wpłaty Gminy na rzecz lzb Rolniczych kwota 4'737 ,84zł na plał 8.620zł, czyli 54,96%

_
-

planu,

zakupu materiałów spoŻywczych istrojów ludowych dla KGW Grzmucin itp.

Dział 4OO_Wvtwarzanie i zaopatrvwanie w wode
W dziale 400- Wyt\^/arzanie i zaopatrywanie w wodę wydatkowane środkiał,tiązane są z
dostarczaniem wody dla odbiorców Gminy. Wydatkowanę środki dotyczą tu między
innymi:
'10

o

vvynagrodzenia ! składki od nich naliczane w tym : konsenruatora hydroforni w
Małęczynie, Wynagrodzenia bezosobowe iwynagrodzenia agencyjno- prowizyjne
związane z poborem wody to kwota 4't.681 ,84zł na plan 84'85ozł czyli 49,12o/o
planu,
rl? zakup energii elektrycznej głównie w hydroforniach, orazzakup wody z
Gminy Skaryszew dla odbiorców naszej Gminy na plan 117.300zł wydatkowano
kwotę 51.01 1,89zł czy|i 43,49% planu,
opłaty w tym głÓwnie za korzystanie ze środowiska na plan 36'290zł wydatkowano
kwotę 34'906,50zł, czyli 96,19% planu.
Wydatki rzeczowe w tym dziale dotyczą głównie niezbędnych zakupów dla potrzeb
eksploatacji sieci i hydroforni.

o
o

Dział 600-Transpoń i Łacznośó
biezące utrzymanie dróg gminnych obejmuje między innymi:
Robotv ziemne i ponadkowe

1. Profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy GÓzd równiarką drogową
marki CATERP|LLAR - w zakresie do 45 godzin pracy sprzętu
Zamówienie bez stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych (wańość
ponizej 14 000 Euro).
Wykonawca: Zyko-Dróg Sp' z o.o. ul. Żelazna 3, 26-600 Radom
Umowa Nr RU 2212014 z dnia 18.03.2014r. iAneks nr 1 z dnia 03.04.2014r.
8.757.60 zł

Zimowe utrzvmanie dróg

1. Usługa polegająca

na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Gózd
w sezonie zimowym 201312014 następującym sprzętem:
a) pługo-piaskarką marki Mercedes w zakresie usuwania śliskościzimowęj PrzY
pomocy mieszanki piasku i soli- na terenie gminy Gózd wg biezącycll
wskazań Zamawiającego - planowany zakres usługi 840 km,
b) pługiem lemieszowym z nośnikiem w postaci koparkoładowarki w zakresie
odśnieżaniadróg gminnych na terenie gminy Gózd wg biezących wskazań
ZamawiĄącego - planowany zakres usługi 440 godzin.

Wykonawcę wyłoniono W trybie przetargu nieograniczonego

o

wańości
szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niz kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie ań. 11 ust. 8 ustawy.
Wykonawca: F.H.U. MAR-POL Marcin Gzywacz osiedle Karszówka 8, 26-634
Gózd
Umowa Nr RU 7712013 z dnia 05.12:.2013r.
Wańośćumowy _70.632.00 zł
46.315.80
--1-.

zł
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Rozdział 60053-l nfrastruktu ra telekom u n ikacyjna, gdzie na plan 1 3.600zł zapłacono
|yotę 13.600zł czyli 100% planu z tytułu wydatków w związku z wyrokiem Krajowej lzby
odwoławczej i obcląŻeniem Zamawia1ącego kosztami postępowania w zamówieniu
,,lnternet dla wszystkich-umozliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu
mieszkańcom zterenu gminy Gózd"
W tym dziale, rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy na zapewnienie lokalnego
transpońu zbiorowego wydatkowano tu kwotę 38.901 ,25zł na plan '155.605zł czyli 25%
realizacji planu, w tym: wydatki dotyczą realizacji przewozów na podstawie
porozumienia z Gminą Miasta Radom na odcinku linii komunikacyjnej nr 24.
Nalezy zauwaŻyc, Że mimo niskiego wskaŹnika wydatkowania środkÓw w stosunku do
upływu czasu to na pełną realizacje tego zadania zostanie wydatkowane 100o/o ptanu
rocznego, gdyz wydatkowane środkidotyczątylko zapłaty za pierwszy kwańał.

Dział 700_ Gospodarka mieszkaniowa
Wydatkowano W tym dziale kwotę 9'436,55zł na plan 23'060zł czyli 40,92% planu w tym
wydatkowane środki dotyczą między innymi : zakupu materiałów do wykonania remontu
budynku gminnego w Kłonowie, zapłaty za wykonane operaty szacunkowe działek, za
energię elektrycznĄ, za korzystanie ze środowiskaw związku z ogrzewaniem budynków
gminnych, oraz wydatki na zakup benzyny do podkaszarki itp.

Dział 750 -Administracia publiczna
Na plan wydatków biezących w tym dziale tj. kwota 3.359.652,28złwydatkowano kwotę
1.508'976,8lzł czyli 44,9'|% wykonania planu. Wydatki dotyczą:

ozdziaĘ 7 50 1 1 -U rząd WojewÓd zki,7 5023 -U rząd G m ny
ogółem kwota wydatków biezących w tych rozdziałach wynosi 1.248.876,67zł na plan
2.295.997zł czyli 54,39o/o wykonania planu
Są to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy i wypełniania zadań własnych i zleconych
przez administrację
_r

i

rządową'

-

:

rozdział -75022-to wydatki Rady Gminy . ogółem wydatkowano71.800,66zł na plan
165.640ż czyli 43,35% wykonania planu.
Rozdzlał7507S-Promocja jednostki samorządu terytorialnego gdzie na ptan 23.470zł
wydatkowano kwotę 12.004,10zł czyli 51,15o/o i są to głównie wydatki gminy w
związku zzakupem materiałów i usług promocji i reklamy. Zakupiono tu między
innymi dla zawodników z GKS ,,lskra'' stroje spońowe z herbem i logo Gminy.
rozdztał 75095 -pozostała działalnośćgdzie na plan wydatków kwota 874.545,28zł
wydatkowano kwotę 176.295,44zł czyli 20,160ń realizacji planu. W rozdziale tym
realizowany jest projekt pn ,,!NTERNET w gminie Gózd-sz@ansą na lepsze jutro'.. ,,z
Programu operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Pzeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion .Projekt nie Wymaga wkładu własnego ijest w
1 00o/o sf n a n sow any przez Wład zę Wd razaj ąca P ro g ra my E u rr''pej s k ie.
Wydatki związane z reallzaĄą tego projektu w pierwszym półroczu2014 roku to
kwota 72'221,49zł na plan 755.155,28zł czyli g,56% realizacji planu' Mniejsze
wyko n a n ie p la n u ma związek z v,ry dłuŻaj ąca s ię p roced u rą zamówie n ia
publicznego na zakup 150 zestawów komputerowych dla beneficjentów projektu i
koniecznością zmian harmonogramu wydatków. Środki UE przewidziane do
zwrotu z tytułu wydatków poniesionych za pienrsze półrocze to kwota 6'1.388,26zł,
środki kĘowe kwota 10'833,23zł
W pierwszym'półroczu otrzymano kwotę 72.733,35zł w tym środkiUE kwota
61.823,34zł.
i
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Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników
zatrudnianych w Urzędzie Gminy w systemie robót intennrencyjnych i publicznych
kwota 96'223,95zł na plan 105.590zł w tym kwota 32'056,27Ż została
zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Składki gminy z tytułu
przyna|eŻności Gminy do Stowarzyszeń to kwota 7.850zł
Dział 751_Urzedv naczelnvch organów władzv
Na plan wydatków biezących w tym dziale kwota 18.018zł wydatkowano kwotę 17 .316zł,
czyli 96,10% planu. Wydatkiw tym dziale dotycząw całościrealizacji zadań zleconych'

Dział 754

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków biezących w tym dziale kwota 110.080zł wydatkowano kwotę 48.37ozł
czyli 3,9{o/orealizacji planu w tym wydatkowane środki dotyczą w całości:
rozdziału75412- ochotnicze StraŻe Pozarne. Wydatkowano W tym między innymi na:
Za akcje ratowniczo gaśnicze członków oSP wypłacono kwotę 4'892,52zł na plan
10.000zł czyli 48,93% planu.
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne to kwota 24.955zł na plan 43.250zł czyli
57,70oń realizaĄi planu i wydatki te dotyczą głównie utrzymania gotowościbojowej.
W tym celu podpisywane są umowy zlecenia na konsenłacje i utrzymanie w stanie '
technicznym sprzętu poŻarniczego. Konsenruacja i utrzymanie w stanie technicznym
sprzętu poŻarniczego W pierwszym pÓłroczu 2014 roku realizowana była w
następujących jednostkach: Gózd, Kuczki, Klwatka, Grzmucin, Kłonówek, Kiedrzyn.
Pozostałe wydatki biezące to wydatki rzeczowe takie jak : paliwo, energia, remont i
zakup częścido samochodów strazackich, zakup akumulatorów, badania techniczne
samochodów, badania straŻaków, opłaty zakorzystanie ze środowiska, itp.

-

Dział 757_ obsłuqa długu publiczneqo
Wydatkowano tu 42'328,20zł na plan 135.000zł czyli 31 ,35o/o i są to głównie odsetki od
zacląanych przez Gminę kredytów zaciągniętych ze środków Europejskiego'Ftpduszu
Rozwoju Wsi Polskiej na zadania inwestycyjne w oświacie i na zadania inwestyclłne z
zakresu budowy dróg gminnych, oraz odsetki należne EFRWP w związku zpoŻyczkąna
inwestycje zzakresu drog. odsetki regulowane były terminowo izgodnie zzawartymi
umowami' Niskie wykonanie planu ma związek z uruchamianiem i zaciąganiem w
budŻecie poŻyczek i kredytów. W pierwszym półroczu2014 roku uruchomiono tylko
350.000zł kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania
inwestycyjne w oświacie.

Dział 801

- oświata iwvchowanie

Na plan v'rydatków bieżących dziaJe
6.324.431,7'l zł tj. 50,6 % wykonania

801 tj

planu.

12.497.943,00 zł wydatkowano kwotę
:}.-

- rozdział 80{01_ szkoły podstawowe

na plan 6.277 .165,00 zł została wydatkowana kwota 3.463.499 ,76 zł czyli 55,1 8 % planu:
z tego między innymi na:
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 2.871.572,41 zł na plan
5.{26.500,00 z, czyli 56,01% planu
-świadczenia na rzećz osób fizycznych to kwota 136.221,42 zł na plan 278.400,00 zł
czyli 48,93o/o
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zakup materiałów: głównie opał (węgiel oraz
olej opałowy), środkiczystości, ańykuły biurowe, energia, gaz, usługi (telefoniczne,
dostępu do sieci lnternet, wywóz odpadów , monitorowanie obiektów, ubezpieczenia
pracowni komputerovvych ,
pomoce dydaktyczne i podróze słuzbowe to kwota
plan
281.010'93 zł na
639.405'00 zł t1' 43,95 %.
Nadmienia się, Że w ramach wydatków biezących w szkołach podstawowych
realizowane były tylko niezbędne zakupy związane z funkcjonowaniem jednostek
oświatowych oraz wykonano prace remontowe W ramach wygospodarowanych środków.
- wydatki rzeczowe tj. prace remontowe,

ZS w Goździe.
1. Wykonano konserwację i renowację boiska orlik wraz z uzupełnieniem
granulatu na kwotę 851,50 ż' Zamówienia udzielono Firmie LoPENo Daniel
Krześniak , 26-900 Kozienice , ul. Brzozowa 4 bez stosowania ustawy o
zamówieniach publicznych.
2. Zakupiono materiały malarskie, hydrauliczne do wykonania prac remontowych
w salach lekcyjnych i sanitariatach na kwotę 594,87 zł. Prace wykonano
systemem gospodarczym.
PSP w Kłonówku.
1.Wykonano przyłącze elektryczne z przewodu izolowanego zasllającego budynek
szkolny na kwotę 5.412,00 zł. Wykonawca Zakład Elektryczny Krzysztof Zięba
Niemianowice 35 B 26-634 Gózd. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o
zamówieniach publicznych.
,

2.Wykonano posadzkę z wykładziny podłogowej termozgrzewalnej na korytarzu
w budynku Szkoły Podstawowej w Kłonówku na kwotę 12.345,62 zł. Wykonawca
Firma Dzięgielewski Sylwester -,,SYLPOL" Wykładziny Dywany 26-600 Radom,
ul. Słowackiego 73' Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o
zamówieniach publicznych.
3.Zakupiono materiały hydrauliczne, malarskie do prac remontowych'w galach
lekcyjnych, na korytarzu i łazienkach na kwotę 3.460,31 zł. Prace wy]ónano
systemem gospodarczym.

ZSo w Małęczynie
1. Wykonano konsenruację

i

z

renowację boiska orlik wraz
uzupełnieniem
granulatu na kwotę 1.925,20 zł' Zamówienia udzielono Firmie LoPENo Daniel
Krześniak , 26-900 Kozienice , ul' Brzozowa 4 bez stosowania ustawy prawo
zamówień publicznych'

PSP w Podgórze
l.Zakupiono materiały malarskie, elektryczne i hydrauliczne do wykonania prac
remontowych w salach lekcyjnych ,na korytarzu iłazienkach na kwotę
6.414,93 zł .Prace wykonano systemem gospodarczYffi. -'-

'"

PSP w Klwatce
1. Wykonano konserwację i renowację boiska orlik wraz z uzupełnieniem granulatu
na kwotę 2.911,50 zł. Zamówienia udzielono Firmie LoPENo Daniel Krześniak,
26-900 Kozienice , ul. Brzozowa 4 bez stosowania ustawy prawo zamówień
publicznych.
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Zespół Szkół w Kuczkach
1. Zakupiono materiały malarskie, hydrauliczne do wykonania prac remontowych w
salach lekcyjnych , na korytarzu i łazienkach na kwotę 522,72 zł. Prace wykonano
systemem gospodarczym.

szkół

dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń
_
Socjalnych na plan w kwocie 232.860,00 zł odpisano kwotę 174.695,00 zł, co

Poza tym dla wszystkich

stanowi 75%.

Rozdział 80103

..\--

- oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych.

Na plan wydatków biezących w tym rozdziale tj. 2.135.816,00 zł wydatkowano kwotę
669.774,17 zł czyli 31,360/o planu, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli
zerówek oraz ZFSS.
W tym rozdziale częŚó wydatków sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na
dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego.
Plan dotacji w kwocie 329.776,00 zł. Za ! półrocze 2014 wydatkowano środki z dotacji w
kwocie 164.887,00 zł.
W tym rozdziale realizowany jest projekt systemowy
pod nazwą ,,Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w

gminie Gózd'' w ramach
Priorytet lX . Rozwój wykształcenia i kompetencjiw regionach
Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakościusług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności W stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej
na kwotę 956.780 zł z związku z podpisaną umową Mazowiecką Jednostką Wdrażania
Programów Unijnych w Warszawie w dniu 16.01 .2014r.
Projekt jest realizowany od dnia 01.04.2014 do 31
,
i
okreŚlono plan dotacji
-wydatki biezące _ kwota 741.140
W tym: środkieuropejskie- kwota 629.969 zł
budzet krajowy- kwota 111'171 zł
W ramach projektu systemowego realizowane są następujące zadanla bieŻące:
Zadante 1 . Dostosowanie pomieszczeń
Zadanie 2.WyposaŻe n ie.
W l półroczu 2o14r nie poczyniono wydatkow. Natomiast przeprowadzono procedurę
przetargowąw celu udzielenia zamówienia. Wydatki nastąpiąw ll półroczu 20't4 roku.

.10.2014r.

na2O14r
ż

\-

Rozdział 801 04_ Przedszkola

W tym rozdziale zabezpieczono środkiw kwocie '1.4oo,oo ii;^ wydatki zwiĘane z
uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Gózd do niepublicznych przedszkoli na terenie
innej gminy.

rozdział 80110 - Gimnazia

na plan 2.979.260,00

między innymi na

zł wydatkowano

{.630.085'77

:
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Ą czyli

54,71 % planu w tym

Wynagrodzenia iskładki od nich naliczane to kwota 1.323.310,79 zł na plan 2.413.300,00
zł, czyli 54,83 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 66.498,55 zł
na plan 135.660'00 zł, czyli 49,02oń realizacji planu.
- wydatki rzeczowe, w tym zakup materiałów głównie olej opałowy, zakup usług, energii,
środków czystości, pomocy dydaktycznych na plan 323.300
wykonanie wyniosło
{59.976'43 zł czy|i 49,48o/o planu.
-

zł

Zespół Szkół w Goździe

1. Wykonano konserwację i renowację boiska orlik wraz z uzupełnieniem granulatu
na kwotę 1.535'00 zł. Zamówienia udzielono Firmie LoPENo Daniel Krześniak
26-900 Kozienice , ul. Bzozowa 4 bez stosowania ustawy prawo zamówień
,

publicznych.

2.

Zakupiono materiały malarskie, hydrauliczne do wykonania prac remontowych w
salach lekcyjnych i sanitariatach na kwotę 1.072,39 zł. Prace wykonano systemem
gospodarczym

Zespół Szkół w Małęczynie
1. Wykonano konsenruację i renowację boiska orlik wraz z uzupełnieniem
granulatu na kwotę 461,30 ż' Zamówienia udzielono Firmie LoPENo Daniel
Krześniak , 26-900 Kozienice , ul. Brzozowa 4 bez stosowania ustawy prawo
zamówień publicznych.
Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8o.3oo,oo zł na
plan 107.000'00 zł co stanowi 75 % planu.

-rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
Wydatkowano kwotę 188.752,85 zł na plan 374.03o,oo
planu.

ż co stanowi

50,4ilyohrykonania

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 90.224,81 zł na plan
178.160'00 zł, co stanowi 50,64 % planu .
- świadczenia na rzecz osÓb fizycznych to kwota 530'57 zł na plan 1.000,00 zł
Uczniowie byli dowożeni do szkół igimnazjum dwoma autokarami Urzędu Gminy.
RównieŻ zorganizowany jest we własnym zakresie dowóz dzieci niepełnosprawnych'
z terenu gminy do szkół, który odbywa się autobusem specjalnie przystosowanym do
przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodem osobowym Marki Renault JL Trafic,
których zakup został dofinansowany ze'środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
osób Niepełnosprawnych. DowoŻonych jest czternaście osób niepełnosprawnych.
Wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania i remontu trzeęh autobusów szkolnych i
samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnoęrawnych, zakupu
oleju napędowego iczęścisamochodowych .
Wyniosły oneza !półrocze 2014 r. kwotę 93.894,47 złna plan 189.400'00zł,co stanowi
49,57oń wykonania planu.
Dokonano równiez odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości
4.103,00 zł na plan 5.470'00 zł, czyli75o/o planu.
- rozdział B0{ {4

- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
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na plan wydatków biezących w tym rozdziale kwota 637.672,00 zł za l półrocze 2O14roku
wydatkowano kwotę 322.721,97 zł co stanowi 50,61% planu.
Są to koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkoł i wypełniania
zadań powierzonych mu w statucie
- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 283.812,18 zł na plan
552.930'00 zł, co stanowi 51,33 % planu.
Na wydatki rzeczowe w tym, zakup materiałów, oleju napędowego, usług, podróze
słuzbowe, szkoleń pracowników, ubezpieczenie samochodu osobowego i innych opłat na
plan 75.490,00 zł wydatkowano kwotę 32.315,79 zł, co stanowi 42,8 o/o planu.
Dokonano odpisu na FSS w kwocie 6.564,00 zł na plan 8.752,oo zł,
co stanowi 75%.planu.
- rozdział 80146

-

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 47.400,00 zł wydatkowano kwotę 17.147,19 zł,
co stanowi 36,10% planu. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych nauczyciela
metodyka wynikające z przysługującej mu znizki godzin oraz szkoleń rad pedagogicznych.

.\-

rozdział 80195 _ pozostała działalność
Dokonano odpisu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów kwocie
32.250,00 zł na plan 43.000'00 ż , co stanowi 75oń planu.

Wypłacono stypendium Wójta ze środków własnych gminy dla dzieci szczegótnie
uzdolnionych i młodzieŻy szkolnej w kwocie 200,00 zł. Tryb i zakres przyznawania
stypendium dla uczniów określaregulamin.

Dział 851 _ochrona zdrowia
Na plan wydatków biezących kwota 273.484zł wydatkowano kwotę 194.256,80zł
ęzyli
71,03vo wykonania planu isąto
:
rozdziału 851S4-Przeciwdziałanie alkoholizmowi gdzie na plan 270'484zł
wyd atkowa no kwotę 1 92.256,80zł czyli 7 1,08o/o rea izacj i p a n u.
w tej kwocie ujęte jest utrzymanie i V4/posazenie świetlic ujętych w programie
pzeciwdziałania alkoholizmowi, jak również wynagrodzenie i pochodne dla
pracowników zatrudnionych w Świetlicach'
Rozdziału 851 S3-Zwa]czanie narkomanii
Gdzie na plan wydatków kwota 3.000zł wydatkowano kwotę 2.000,00zł czyli 66,670/o
planu na wydatki określone programem pzeciwdziałania narkomani.
W dziale tym będzie należałozabezpieczyó dodatkowe środki głównie na energię w
świetlicachdziałających w ramach GPP|RPA' Moze tezzabraknąÓ środków na
wynagrodzenia i pochodne, dlatego tez wydatki te naleŻy mieć pod ścisłąkontrolą, a w
przypadku braku pracowników z grupy robót intenłencyjnych mqąna liczyć, z tym*Źe nie
':
wszystkie świetlicebędą czynne w pełnym wymiarze

-

wydatki

-

l

\*

l

-

godzin.

Dział 852_ Pomoc społeczna
Na plan wydatków biezących w tym dziale kwota 4.231.800,18zł wydatkowano kwotę
2.222.156,66zł czyli 52,51% wykonania.
Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej. Na plan ryydatków w tym rozdziale
kwota 92'620zł wydatkowano 41.025,35zł czyli 44,29o/o realizacji planu ijest to
odpłatnośóGminnego ośrodka Pomocy Społecznej w GoŹdzie za pobyt w Domu

-
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Pomocy Społecznej czterech osób. Brak 50% realizacji planu mazwiązekze zmianą
w trakcie pierwszego półrocza ilościosób przebywających w DPS o charakterze
publicznym.

Rozdział 85204-Rodziny zastępcze .Na plan wydatków w tym rozdziale kwota
30.500zł wydatkowano 24.610,58zł czyli 80,69% realizacji planu. Wydatki w całości
sfinansowano ze środkÓw własnych gminy i obejmują 10o/o i 3O%kosztów utrzymania
dziecka w rodzinie zastępczej. Na pełną realizację tego zadania nalezy
wygospodarować dodatkowe środki, gdyz w niedługim czasie będzie pokrywane w
niektórych przypadkach 50% kosztów utrzymania.
Rozdział 85206-Wspieranie rodziny . Na plan wydatków kwota 59.369zł w tym środki
własne kwota 16.557zł, środkiz dotacji kwota 42'812zł wydatkowano kwotę
16'168,41zł czyli 27 ,23o/o rea\lzaĄi planu. Wydatki sfinansowano ze Środków dotacji
Wojewody i środkiwłasnegminy. Wydatki obejmująwynagrodzenia i pochodne
asystentów rodzin.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatkiw tym rozdziale to kwota
1.685.625,32zł na plan 3.189.000zł czyli 52,86% wykonania i w całościdotyczą zadań'
zleconych gminie w tym kwota 243zł to środkizwrócone przez świadczeniobiorców
wrazz odsetkami z tytułu nienaleznie pobranych świadczeń i przekazane do
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego wydatkowano
kwotę 1.588'057,90zł na plan 3.024.950zł, czyli 52,5o/o realizacji planu. W rozdziale
tym są równiez ujęte wydatki związane z kosztami obsługitych świadczeń. opłacano
tez składki emerytalne i rentowe w kwocie 39.044,93zł za osoby pobierające
świadczenie pielęg nacyj ne'

-

rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne.

t

opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 6'365,24zł na plań
10.900zł, czyli 58,4o/o planu w tym;
- za osoby pobierające zasiłek staly tj. zadanie własne gminy w kwocie 4.414,04zł,
- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne tj. zadanie zlecone gminy kwota

1'951,20ż

CałośÓskładki została sfinansowana z dotacji. Plan wydatków będzie wymagał
korekty. Nalezy wystąpić do Wojewody o dodatkowe środki, a W przypadku zadania
własnego moŻe zaistn ieć potrzeba wygospodarowan ia dodatkowych środków.

rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

rentowe
Wypłacono tu zasiłki i pomoc w kwocie ogółem 59.025zł na p_lan 142.400zł, c4yli
41,45 % wykonania planu - w
:
na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 17.745zł w tym ze środków Wojewody
kwotę 17 .239,77 zł na plan 27 .400zł czyli 62,920/o rea|izacji planu, oraz ze
środków własnych gminy na zasiłki okresowe wydatkowano 505,23zł.
Na zasiłki celowe ( zakup żywności,leków, opału, obuwia i odzieŻy dla dzieci)
wydatkowano kwotę 33.880zł, oraz na udzielenie pomocy celowejjako wsparcia
dla 11 beneficjentów projektu systemowego realizowanego przez GOPS w
ramach Programu operacyjnego kapitał Ludzki pob tytułem ,,Reintegracja
społeczna i zawodowa ,,Szansa'' wydatkowano kwotę 7.4o0zł
.

-

tym:

-
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i

ogółem ze środków wtrasnych gminy na plan 115.000zł wydatkowano kwotę
41'785,23zł tj. 36,33% realizacji planu.

-

rozdział 8521S_Dodatki mieszkaniowe
na plan 1.600zł wydatków nie poczyniono.
rozdział 85216-Zasiłki stałe
na plan 75.800zł wydatkowano kwotę 65.267,24 zł czyli 86,1o%'
Całośówydatków została sfinansowana z dotacji. Nalezy tu nadmie nić, Że od 2012
roku Gmina nie ma W tym przypadku obowiązku finansowania20% zadanlawłasnego
gminy tj. zasiłków stałych. Plan wydatków będzie wymagał korekty. Nalezy wystąpió
do Wojewody o dodatkowe Środki, lecz jest to zadanie własne gminy i może zaistńieó
potrzeba wygos pod a rowa n ia

-

d

od

atkowych

środ

ków.

rozdział 85219-Gminny ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatkowano kwotę 182'662,80zł na plan 335.822,18żtl.54,39% wykonania ptanu.
Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GoPs.
Na wynagrodzenia iskładki od nich naliczane wydatkowano kwotę 155.'195,18 zł na
plan 290.762,18 zł czyli 53,37%planu.
Pozostałe wydatki obejmują: materiały, prenumeraty, telefon, energię, usługi, opłaty

itp.

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.063zł na
plan 6.750zł, czyli75,01% planu.
Wydatki sfinansowano: kwota 60.500zł łotacja z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin, pozostała kwota środki
własne Gminy.

-

rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
na plan wydatkÓw w tym rozdziale kwota 37.022zł wydatkowano kwotę 14.902,48zł
czyli 40,25% wykonania planu i wydatki dotyczą:
a) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach realizacji za{ań
zleconych, gdzie na plan wydatków na zadania zlecone kwota 25'000zł '.
wydatkowano kwotę 14.663,20zł czyli 58,65% wykonania planu i wydatki te
obejmujągłównie wynagrodzenia i pochodne pracownika (112 etatu)
zatrud n ionego do rea\izaĄi specjalistycznych usłu g opieku ńczych, oraz
wyn ag rod zenla bezosobow e za świadcze n ie specjal istycznych usłu g
opiekuńczych.
b) usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadania własnego gminy gdzie na
plan 12.022zł wydatkowano kwotę 239,28zł, czyli 1,99o/o realizaĄi planu.

-

rozdział 85295-Pozostała działalnośÓ - wydatkowano tu kwotę 125.397 ,64zł na plan
255.267zł czyli 49,12%wykonania planu'w tym:
na zadania zlecone tj. na realizację wypłaty dodatków dla niektórych osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 65.267zł kwtę wydatkowano
kwotę
l
Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale dotyczy reaIizacji Rządowego Programu
,,Pomoc Państwa w Zakresie DoŻywiania'', gdzie wydatkowano kwotę 83.997,64zł i
wydatki obejmują głównie dozywianie dzieci w szkołach. Wydatki te sfinansowano
ze środków dotacji w kwocie 70.000zł, pozostała kwota środkiwłasne gminy.

41.400zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie politvki społecznei
Na pIan wydatkóW bieŻących w tym dziale kwota 258.151,82zł wydatkowano kwotę
111.059,70zł czyli 43,02o/o realizacji planu' Wydatki dotyczą:
19

rozdział 85322-

'

Fu nd

usz Pracy, gdzie realizowane są wyda tki związane z

funkcjonowaniem Gminnego Centrum lnformacji. Plan wydatków biezących kwota
72.384zł wykonanie wynosi 34.204,14zł czyli 47,25oń realizaĄi planu z tógo między

innymi
Vvynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 39.630zł wydatkowano kwotę
20.792,05 czyli 52,470ń realizaĄi planu.
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 1.og4zł
wydatkowano 821zł czyli 75,05%o realizaĄi planu.
Pozostałe wydatki obejmująwydatki rzeczowe głównie olej opałowy, telefony i
internet, ubezpieczenia itp.

-

:

Rozdział 85395-Pozostała działalność,'

Na plan wydatków biezących w tym rozdziale kwota 185.767,82złwydatkowano kwotę
76.855'56zł czyli 41,37o/o realizacji planu.
Wydatki dotyczą projektu systemowego W GoPs realizowanego W ramach
Programu operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem ,,Reintegracja społeczna
zawodowa ,,Szansa" .Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

i

Dział 854_ Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów.
W tym rozdziale częśćwydatków finansowana jest z dotacji celowej przyznanĄ z budzetu
wojewody z przeznaczeniem na
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów z rodzin
najuboŻszych w formie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego. Tryb i zakres udzielania
pomocy materialnej dla uczniów określaregulamin.
:

Na ptan w kwocie 209.884,00 zł. wydatkowano kwotę 17.2gg,2o zł.czyll 8,24o/o realizacji
planu.
W pierwszym półroczu wydano decyzję na kwotę 186.730,00 zł,
z tego:
- z dotacji na kwotę 149.384
:
- środkiwłasne na kwotę 37.346 zł'
Pozostałe wydatki nastąpią w l l pÓłroczu 201 4r'

zł

-

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatkowano kwotę 768.948'01zł na plan wydatków bieŻących kwota 1'618.790zł.
tl'47,5% planu i wydatki dotyczą
:

o

-

Rozdziału 9001S-oświetlenie ulic placÓw i dróg gdzie wydatkowano 151 '388,02zł
na plan 331.810zł czyli 45,620/o realizaĄi planu z tego:
na zapłatę rachunków za oświetlenieuliczne wydano kwotę 1ffi.558,02zł naplen
1
278.760zł czyli 46,84% wykonania
konserwacja i remont oświetleniaulicznego to kwota 2o.830zł na plan 51.350zł czyli
40.560/o realizacji planu.
Rozdziału 90095-Pozostała działalnośćgdzie wydatkowano kwotę 328.758,99zł
na plan 699.480zł czyli 47o/o reallzacjl planu w tym między innymi na
vvynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 177.955,28zł na
plan 344.280zł czyli 51,690ń wykonania planu. Wydatki obejmująwynagrodzenia dla
konserwatorów iwynagrodzenia bezosobowe, które stanowią kwotę 12'250zł na plan
24.000zł, czyli 51,04o/o wykonania planu' Wydatki te związane są głównie z realizaĄą

planu'

o

-

:
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-

umowy zlecenia obejmującej nadzór technologiczny nad eksploatacją oczyszczalni
ścieków, i zapłata za operat wodno prawny.
energię dla oczyszczalni ścieków i przepompowni kwota 58.962,49zł na plan
150.000zł, czyli 39,317o planu,
zakup usług remontowych kwota 5.620,72zł na plan 17'ooozłczyti 33,06%
wykonania,
pozostałe wydatkito materiały iwyposazenie dla potrzeb eksploatacji oczyszczalni
ścieków i sieci kanalizacyjnej itp.

Na ZFŚS dokonano odpisu w kwocie 6.090zł na plan 8.12ozł, czyli7So/owykonania
planu.

.
o

Rozdziału 9001g-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska. Na plan wydatków kwota 1'soozłwydatków w
pienłszym półroczu nie poczyniono. Wydatki dotyczące ochrony środowiska
realizowane są według rodzajów działalnościktórych dotyczą.
Rozdziału 90002- Gospodarka odpadami. Na plan wydatków kwota 586.000zł
wydatkowano W pienruszym półroczu kwotę 288.801zł, czyli 49,28o/o realizacji
planu. Wydatki dotyczące gospodarki odpadami realizowane są zgodnie z
przepisami.
Wydatkowane środki to głÓwnie zapłata firmie ToNsMElER ( ALMAX) kwota
277.668zł za czwarty kwańał 2013r i pierwszy kwańał 2o14r za odbiór i
zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy.
Rozl iczen e zadania p rzedstawia s ię następ ująco
Dochody za2013 rok kwota -'l98.922zł,
Dochody za pienłsze półrocze 2014r- kwota 233.496,20zł
Razem dochody kwota 432.418,20zł
Wydatki za2013 rok kwota -179.326,51zł,
Wydatki za piennrsze półrocze2014r- kwota 288'80'lzł
Razem wydatki kwota 468.127,51zł
ogółem od początku realizacji zadania według stanu na 30.06.2O14r ze środków
własnych gminy sfinansowano kwotę 35.709,31zł plus koszty pracownika vG
i

:

Dział 921_ Kultura i ochrgna dziedzictwa narodoweqo
Na plan wydatków biezących tj. kwota 192'392zł wydatkowano kwotę 96.103,56 zł czyli
49,95o/o wykonan ia plan u i wydatki te obejm ują:
rozdział 92116-Biblioteki w tym dotacja dla instytucji kultury na plan 156.000zł
przekazano środkiw kwocie 78.000złtj 50,00% realizacji planu
o rozdział 921Og-Domy iośrodkikultury, świetlicei kluby gdzie na plan 36.392zł
wydatkowano kwotę 1 8. 1 03, 56 zł czyli 49,7 50ń realizacj i p lan u i są to główn ie
wydatki świetlicy w Wojsławicach.

.

.

Dział 926_ Kultura Fizvczna i Spoń

Na plan wydatków biezących w tym dziale kwota 75.549 zł wydatkowano środkiw kwocie
6.785'60 zł czy|i 8,98% planu iwydatki obejmują:
Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i spońu gdzie na plan kwota
30.000zł w pienłszym półroczu 2014 wydatków nie poczyniono. Zaplanowano tu
środkina dotację dla Gminnego Klubu Spońowego ,,|SKRA",lecz mimo ogłaszanych
konkursów nig doszło do podpisania umowy i nie rnożna było uruchomić dotacji.

o
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Rozdział 92695-Pozostała działalność.Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 45.549zł
wydatkowano środkiw kwocie 6.785,60zł czyli 14,90% planu. Na mniejsze wykonanie planu
mają tu wpływ terminy turniejów i organizowanych zawodów spońowych.
Wydatki obejmują:

1' koszty osobowe

projektu ,,Animator- Moje Boisko oRLlK 2014" związanych z
prowadzeniem zajęć spońowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodziezy w okresie od
01 .03.2014 do 30.11.2o14r' Kwota środków własnych w projekcie wynosi 27.160 zł
i stanowi 50% kosztów wynagrodzeń bezosobovvych animatorów i pochodnych od
wyna g rod zeń. Zatrud n io no sześciu a n mato rów.
i

Stan rezerwy na 30.06.2014 rok wynosi 205.500zł. w tym rezerwa ogólna kwota
{56.900zł' rezerwa celowa kwota 48.600 zł
Stan rezerwy na początek roku budŻetowego to kwota 235.000zł, w tym rezenua ogólna
kwota 186'400zł, a rezenua celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe kwota
48.600zł. W trakcie pienruszego półrocza 2014 Wójt Gminy rozdysponował kwotę
29'500zł '
Dyspozycje Wójta Gminy w sprawie rozdysponowania rezerwy dotyczyły:
- kwota 'l3.600zł na wydatki auiązane z infrastrukturą telekomunikacyjną w związku
z wyrokiem KlO,
- kwota 1'400zł na wydatki zwlązane z zapłatąnoty Gminie Miasta Radom
za przedszkole niepubliczne w związku z pobytem dziecka z naszĄ gminy,
- kwota 4.000zł na wydatki świetlicy w Wojsławicach
- kwota 10.500zł na zapłatę kosztów i wyroku Sądu w związku
z potrąceniem Wykonawcy kar za nieterminowe wykonanie zamówienia,
,

Zobowiązania w pierwszym półroczu 2014 roku regulowane były na bieząco i terminowo.
Występujące na 30.06 '2014 zobowiązania w kwocie 205.621,73zł sązobowięaniami
niewymagalnymi.
Planowana iwykonana kwota deficytu oraz plan przychodów i rozchody bu$żetu
Lp. wyszczególnienie

plan

Wykonanie

Wynik budżetu

-3.701.200,00

991.247,03

4.081.949.00
700.000.00
2.701.200,00

2.348.752.79
350.000,00

680.749.00
380.749,00
186.860.00

1.387.490,00
190.374,48
93.430,00
9$.944,48

1.

2.

Pzvchodv budżetu w tvm:

- kredvtv

- ooŻvczki
NadwvŻka z |at ubieqłvch
Wolne środki
2.

Rozchodv budżetu w tvm:

- kredvtv

- ooŻvczki

6',1'1.262,79

'193.889.00

Wynik wykonania budżetu za pienrsze półrocze 2014jest dodatni (nadwyżka) i
wynosi 991.247 ,}3zł'Zaplanowany deficyt w kwocie 3.701.200 zł nie był realizowany.
Plan rozchodów budzetu gminy obejmuje spłaty zaciągniętych pozyczek i kredytów.
W pienłszym półroczu 2014 roku spłacono kredyty w kwocie 93'430zł .
zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej ti

o

-

'\_

na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg tj. Przebudowa drogi gminnej nr 3501 02
W wraz z infrastrukturą towarzyszącą W miejscowościach Małęczyn, Grzmucin,
Wojsławice Kolonia, Wojsławice, Kotonia Kłonówek kwota 50.0O0zł,
na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła''
w tym w PSP Gózd, w PSP Małęczyn, w PSP Podgóra kwota 26.850ż
na utworzenie placÓw zabaw w ramach Rządowego Programu ''Radosna szkoła''
w tym w PSP Kuczki, w PSP Klwatka, w PSP Kłonówek kwota 16.580zł
W pierwszym półroczu 2014 roku spłacono też pożyczki w kwocie 96.944'48zł .

zaciągnięte z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach
Samorządowego Programu Pożyczkowego na zadania inwestycyjne z zakresu

dróg tj.
Remont drogi gminnej nr 350101 W Budy Niemianowskie _ Lipiny spłacono kwotę

52.500ż,

Remont drogi gminnejw m' Grzmucin i Przebudowa drogi gminnejw m. Małęczyn
ul' Bankowa spłacono kwotę 44.444,48zł
Spłaty dokonywane były terminowo zgodnie z podpisanymi umowami kredytów
poŻyczek'
W budzecie nie były planowane lokaty, lokowane środkinie wystąpiły na dzień
sprawozdawczy,lecz w trakcie okresu sprawozdawczego zbędne środkisą
lokowane głównie na lokatach overdaft.

w 2014 roku Gmina posiada

i

1.387 .490,00zł wolnych środków pienięznych wynikających
zrozliczenia kredytów i poŻyczek z lat ubiegłych w tym kwota 380.749zł planowana jest
na spłaty w roku 2014, a kwota 300.000zł na pokrycie planowanego deficytu budŻetu.
Skumulowana nadrłrylżka z lat ubiegłych to kwota 61 't .262,79zł
W przychodach budzetu zaplanowane są kredyty i poŻyczki w kwocie 3.401 '200ż' na

zadania inwestycyjne z zakresu oświaty,dróg gminnych i. ochrony Środowiska.
W pienłszym półroczu2014 uruchomiono na inwestycje oświatową-sala
gimnastyczna w Kuczkach kredyt w kwocie 350.000zł w Banku Millennium
obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
t

PIan iwykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy
ZbudŻetu Gminy udzielona była dotacja dla instytucji kultury.

\-

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w GoŹdzie gdzie na plan dotacji kwota 156.000zł
wykonanie wynosi 78.000zł, czyli 50o/o realizacji planu.
lnformacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznejw
Gożdziejest odrębna.
Dotacja dla Gminnego Klubu Spońowego,,ISKRA" Gózd gdzie na plan dotacji kwota
30.000zł wydatków nie poczyniono co zostało wyjaśnioneprzy omawianiu wydatków w
dziale 926.

GOZD
abIoński
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Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za pierwsze półrocze 2014 rok
Plan zadań zleconych z zakresu administraĄl rządowej na 30.06.2014r to kwota
3'421.516,99zł. Gmina otrzymała środkiw kwocie 1.869.237,99ż czyli 54,63%
planowanej dotacji. Wykorzystano środkiw kwocie 1.867.681,08zł czyli w 54,59o/o
planowanych wydatków w tym zakresie.
Zestawienie dochodów iwydatków związanych zrealizaĄązadań zleconych w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budzetowej przedstawia załącznik nr 3.

24

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie
za pierwsze półrocze 2014 rok

Zadaniazzakresu administracji rządowej powierzone gminie na podstawie porozumień
z
organami administracji rządowej w pienłszym półroczi zo'tą roku nie były 'finansowane

z budzetu gminy:

WOJT G
rnSr
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Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
za pierwsze półrocze 2014 rok
Z budzetu Gminy w pienłszym półroczu 2014 roku była udzielana pomoc. Plan pomocy
obejmuje:

o

W dziale 1SO-Przetwórstwo przemysłowe , W rozdziale 15011-Rozwój
przedsiębiorczości dotacja celowa dla Samorządu Województwa Ma2owieckiego
na eahzację P rojektu BW- p rzysp ieszen ie wzrośtukon ku rencyj ności
.r
województwa m azowieckiego przez b ud owa n ie społecze ństwó' nfo rm acyj
nego i
gospodarki opańej na wiedzy poprzezstworzenie zintegrowanych bazwlediy
o
Mazowszu gdzie na plan 5.174zł przekazano dla samorządu mazowiecriegJ
U.
realizatora zadania całośćśrodków zgodnie z umową.
W dziale 600-Transpoń iĘznośćplanuje się przekaźać pomoc finansową w
łącznej kwocie 14'000złdla Powiatu Radomskiego zprzeznaczeniem na
i

o

op racowa

n

ie następ ujących

1' Przebudowa
2.

d

oku mentacj i

p

rojektowych

:

drogi powiatowej nr 3526W Piskornica- droga krajowa nr 12,
Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyn_Małęczyn-do drogi krajowej

W pienłvszym półroczu wydatków nie poczyniono, gdyz zgodnie
termin pzekazania środków upływa w drugim półrócżu.

z

nr d

porozumieniem

Zadania bieżące

-

-organlzaĄę
Radom.

przewozow na odcinku linii 24 Gmina Gózd powierzyła gminie Miasta

*

tNY GÓzD

Jablonski
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Real izacja

zadań i nwestycyj nych oraz zamilwień pu bl icznych
w Gminie Gózd za pieruvsze półrocze 2014 rok
Plan wydatków na_ zadania inwestycyjne przewidżi"ń"
do realizaqiń zotł roru
uchwalony przez Radę Gminy w oózóżie w dniu 30.12.2o1sr.obejńńał
ogołem kwotę
6.458.821zł.
W trakcie pienłszego półrocza roku budzetowego plan wydatków
na zadania
inwestycyjne był zmieniany uchwałami Rady Gm-iny i ogółóm pan
*vo"tków na zadania
inwestycyjne na dzień 30.06.2014r. wynosiiz'ogo. losźł.za p;eńszó
połro.."
wydatkowano kwotę
czy\i
16,jo/o
realizacji
planu.
lnrońaóę
o realizacji
.1.142-466zł
zadań inwestycyjnyc! w układzie plin wykonanie
poszczególnych zadań
inwestycyjnych przedstawia załącznik nił oo informacji.-W
'"óług
=ałĘńix"'ńwniez zostały
ujęte zadania wieloletnie.

łn8r
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lnformacja w zakresie wykonania planu finansowego
dochodów rachunku dochodów'jednostek o których mowa w art. 223 ust1
ustawy o finansach publicznych i wydatków nimifinansowanych zat półrocze
2014 roku.
Przy pomocy rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1
ustawy o finansach publicznych reatizowane jest zywienie uczniów w szkołach
podstawowych igimnazjum na terenie gminy Gózd.
Na rachunku dochodów jednostek budzetowych o których mowa w ań. 223 ust.1
ustawy o finansach publicznych gromadzone są równióz dochody pochodzące z
nagród za udział szkół i gimnazjum w konkursach i plebiscytach.

Jednostki budzetowe, które utworzyły rachunek dochodów jednostek budzetowych
iwydatków nimi finansowanych to:
1' Publiczna Szkoła Podstawowa W Gożdzle
2. Publiczna Szkoła Podstawowa W Kuczkach
3. Publiczna Szkoła Podstawowa W Klwatce
4. Publiczna Szkoła Podstawowa W Kłonówku
5. Publiczna Szkoła Podstawowa W Podgórze
6. Publiczna Szkoła Podstawowa W Małęczynie
7. Publiczne Gimnazjum w Gożdzie
8. Publiczne Gimnazjum w Małęczynie
Przychody rachunku dochodów jednostek o których mowa w ań' 223 ust.1
ustawy o finansach publicznych w okresie od 01 .O1.2O44r. do 30.06.2O14r. wyniosły
1'33-873,40 zł w stosunku do planu w kwocie 33o.ooo zł., co stanowi 40,50%'planu.
Środkifinansowe na początek okresu sprawozdawczego to kwota 1g,77 zł.
Na przychody rachunku dochodów jednostek o k1órych mowa w art. 223 ust'1
ustawy o finansach publicznych składają
wpłaty za źywienie uczniów, wpłaty za
dozywianie z GoPS u , a takze odsetki od 9ię
środków ńa racńunku bankovvym.
Wpłaty za Żyv,tienie to kwota - 133.824,00 zł
odsetki od środków na rachunku bankowym -kwota 49,40
i
Na plan wydatków rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. źzs ust.,l
ustawy o finansach publicznych kwota 33o.ooo zł wykońanie wyniosło 131 .178,51
zł, co stanowi 39,7 o/o planu.
Są to wydatki
- na zakup ańykułów zywnościowych - kwota 131.164,74zł
- zwrot środków z2013r do budzetu- kwota 13,77 zł
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 2.708,66 zł
Zobowięania nie wymagalne na początek okresu sprawozdawczego to kwota
13,77 zł. Naleznościna koniec okresu sprawozdawczego nie występują.
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