Budzet gminy na2011r. został uchwalony prz?z T?.qę Gminy
w GoŹdzie w dniu 30 grudnia 2010r. uchwałą Nr IV/20l2010.
Ustalono plan d'ochodow w wysokości 23.058.511,04zł
z tego między innymi
w wysokości 3'378' 160zł'
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
na podsiawie uchwał organow gminy był
W trakcie roru ouJzetowego plan
'st dochodów
'12.2011 r wynosił 27 '180'626'46zł'
zmieniany, aktualiżówany I na

_

:

Dochodv budżetowe
przedstawia załącznik nr 1
Realizację dochodów w działach , rozdziałach i paragrafach
budżetovqych w pełnej
do sprawo zaania.-żałącznik przedstawia realizaqę d-ochodow
w|azz podaniem
szczegÓłowości ruaiyr*ac;i budzetowej w układzie plan, wykonanie
wyodrębnione
wskaŹnika reatizacji'pl"ńu'* %. Ponadiow załączniku tabela 1a zostały
dochody majątkowe.
Za 2011 rok osiąsnięto dochody budŹetowe w wysokości27.304'160,60zł tj' 100'45%
wykonania planu.
Realizacja planu przedstawia się następująco:
l. DocnooY MAJĄTKoWE:

Na plan 5'g14.12g,10zł wykonanie wynosi 5.914'316,88zł tj.
(tabela 1a załącznika nr 1) w tym:
dotacje i środkiotrzymane na inwestycje

100o/o

realizacji planu

.

W2o11rokuotrzymanonastępująceśrodkifinansowe.
inwestycji zakończonej w
- kwota t.las;.ąl1zł środkiuźist<ane (refundacja zdziałania
32 1,,Podstawowe
20 1 Or, oraź- zakończonej w 2a11 roku) w ramach
2007-2013 dla
usługi ora óospodarki i ljdności wiejskiej'' o!ję|"go PRoW na lata
pieŃszegó etapu operacji realizowanej w 2010 roku pn. Poprawa stanu

_

i
środowiska naturalnego oraz podniesienie standardow zycia mieszkańców
sanitarnej z
atrakcyjnos.ilń*"stvóyjnej gminy poprzez?Y9o*ę sieci kanali7acji
puyłączań i i ńó' pd*ń i" ń i-*' i"j..o*ości Ka rszÓwka, Klwatka Kró lewska i
z
Małęczyn n" tLi"'łi" gminy Gozd g. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
pzyłącza'i i po' pońn iam i w miejscowości Karszowka kwota 1 .285.864zł, oraz w
kwota 503547 zł'
m ie;sóowości'Klwatka Królewska i Małęczyn
kwota 11g.255złśrodkiuzyskane (refundacja z inwestycji zakończonej w 2010r)
róznicowanie
w ramach ńóg''*u oś3 ''jakośćzycia naobszarach wiejskich i
_
gospodarki wiejskiej'' działanie 313,322,323 ,,odnowa i rozwój WSi'' operacji
i zagospodarowanie placu przy
,,Poprawa wizeiunku wsi poprze z przebudowę
|Jrzędzie Gminy w GoŹdzie,
2010r)
kwota 1g1.nzaśrodki uzyskane (refundacja z inwestycji zak9ńczonejw
i
roznicowanie
w rarnach-próói''u oś3 ,jakośćzycia na obszarach wiejskich
gospodarxi*iói.ri";'' działónie 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
energetyc1ną
wiejskiej"- opeńcji ,,Popr"*a stanu naturalnego i efektywności
Gminy Gózd",
szkolnych
plaćów(ach
przezzastosowanie systemu solarnego w
w 2010r) w
kwota sz.iió^środki uzyskane (refundacja z inwestycji zakończonej
ramach aiiałania4 1 3,,Wd ra Żanie lokalnych strategii rozwoju'' dla
1

_
_
-

samochodowymi i
operacji ,,Niwelacja zagroŻeń związanyc.h z wypadkami
jakościusług tu rystycznych popzez
pop rawa bezpieczeństwa oraz *zr ost
iw miejscowości Klwatka
budowę parkingu i chodnikow w miejsóowościGóżd
Gozd kwota 31'646zł iw
na terenie gńińv Gózd'' w tym: w mió1scowości
miejscowościKlwatka kwota 20'594zł
wodociągu,.
kwota 34.825',i2ił Mułu wpłat ludnościna budowę
' ztl1lułuwpłat ludnościna budowę kanalizacji,
kwota tts.zib,e Eł
Gozd oraz kwota
kwota 65o'584;'aił w tym kwota 157 '521,60zł -PSP
projektu
493.o62,6a po'óo'd to środki uzyskane na dofinansowanie
dostosowanie
poprze_z
terenie gminy Gózd
,,Wyrównyłanie poziomu 191aciińa
potrzeb XXl Wieku''
budynkow itui"Jo* PG i PSP w GoŹdzie dla
Rozwoju Regionalnego W ramach
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu,
dla rozwoju kapitału ludzkiego ,
Priorytetu Vll ,,Tworzenie i popi.*"-*arunkÓw
i'' Reg io n a neg 9 P rog ra m u
działa n ie 7'7"' lnfr astru ktu ra słuząca ed u kacj
aźowieckiego na lata 2007 -20 1 3,
o Ńoju*ództw3_
o peracyj n
l

!

"g
-kwota58.000złtośrodkiodMarszałkaWojewództwaMazowieckiegouzyskanew

ramachpomocyfinansowejzeŚrodkÓwzwiązanychzwyłączeniemzprodukcji
Gruntów Rolnych) na
gruntÓw l"orni"ń i*óiósni"iTerenowy Funduszu ochrony
gminnejw miejscowości
realizację."'o"niu inwestyóyjn"lo pń. Przebudowa drogi
Małęczyn ul. Ziembickiego,
na realizację w
lcwota 1.og4.842zł to dotacja od Wojewody Mazowieckiego
Lokalnych 2008-2011
ramach Narodowego Progrimu Przóbudowy DrÓg
W wrazz infrastrukturą
inwestycji pń. err"óudowl drogi gminnej nr 350102
ci
G zm u n, Wojsławice Kolo n a'
towa zyszą.ą * ńńń.ońościa"cń Małęciyn,
Wojsławice, Kolonia Kłonówek

-

i

.kwota50.000złtośrodkiodMarszałkaWojewodztwaMazowieckiegouzyskanew
specjalistycznego (samochód) dla
ramach po'ó"y}inansowej na iakup
'pr'ętu
OSP Klwatka,
Mazowieckieg.o w ramach
- kwota 267.zo7złto środkiotrzymane od Wojewody
placow zabaw w PSP
Rządoweg" il"il'u,,Radosńa szkoła'' na utworzenie
Góżd, ZSÓ Małęczyni PSP Podg
-kwota864.000złdotacjaotrzyma-nazMinisterstwaSpońuiTurystykinazadanie
ńowych zg od n ie z załoŻenlami
nwestycyj ne p n. B ud owa t<omf le xs y bo l9k..sPo
w Klwatce i ZSo w
programu ,,r''lł" ool'ko -orlik żolz" zlokalizaĄąprzy PSP
i

-

Małęczynie,
finansowej Samorządu
kwota eu.izl,g6zł środki otrzymane z tytułu pomocy
pn' Budowa kompleksu
Wojewodztwa ń/azowieckiego ńa zadanil inwestycyjne
boisksportowychzgodniezzałoŻeniamiprogramu,,Mojeboisko-orlik2012,,z
lokalizacją przy PsP w Klwatce i Zso w Małęczynie '

. Dochody ze sprzedaży majątku
W 2o11 roku Gmina uzyskała następujące dochody^
w GoŻdzie'
- Kwota 1-134zł ztylułu sprzedaŻy złomu UGi materiałów
rozbiórkowych
_ Kwota ł.azl,a'lzłźtńułu' sprzedźzy złomu
.

(parkiet) w

Publicznym Gimnazjum
gdYŻ umowa sprzedaŻy
Zaplanowane docho dy zesprzedaży maj1t|^u nie wpłynęły,
została podpisana na początku stycznia2012rok . --_-^4^w prawo
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
własnościnie wystąpiły'
odchylenia to nalezy
Mimo iŻw realizacji dochodow majątkowych nie wystęPują
wpłynę*y w 2011 roku'
,.pi"-ńóńane docho av żó sprzedaŻy mają[xu nie
dodaÓ,
="
początku stycznia 2012roku'
gdyz umowa sprzed aŻy została'podpisana na

ll'

Docnooy BlEzĄcE

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

Wyszczególnienie
udziały gminy w podatku
dochodowym od osób

oń realizaĄi
planu
101,7

plan

Wykonanie

1,358.764

1.381.929,00

280.280
687.500
19.450
82.200

279.591,22
712.868,01
20.626,50
83.434,00

1.000
25.000
155.000

950,98
24.289,00
147.494,20

97,1 6
95,1 6

4.000

3.066,74

76,67

2613194

2.654.249,65

101.57

fizycznych

2. podatek rolnv
3. podatek od nieruchomości

4. oodatek leśnv
podatek od środkow

5. transpońovwch
6. wpłww z kartv podatkowei
7. opłata skarbowa
8. Podatek od czynności

cvwilno-orawnvch.
9. Udziały gminy we wpływach z
podatku dochodowego od
osób orawnvch
razem

99,75

'103,69

106,04
10'1 ,50

95,10

Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 1A1,57o/o
odchylenia w wykonaniu podstawowych dochodow podatkowych związane są głównie z
udziałami gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które bardzo często nie są
realizowane w 1 OOo/o' Plan dochodow z tego Źródła określaMinisterstwo Finansów i
zastrzega że dochody z tego żrodłamogą być przeszacowane lub niedoszacowane.
Gmina kierując się zasadą ostroŻności nie zwiększała planu podstawowych dochodów
podatkowych realizowanych przezUrząd Gminy w GoŹdzie, z uwagi na przeważnie
niŻsze wykonanie dochodów zudziałÓw gminy w podatku dochodowym od osób
fizycznych.

2.Dochodv z maiatku qminv realizowane były głównie w następujących działach:
w dziale 400- Wyhvarzanie izaopatrywanie w wodę, w dziale 900-Gospodarka
komunalna, w dziale 70O-Gospodarka mieszkaniowa, 750- Administracja publiczna, w
dziale 80 1 -oświata i Wychowanie.
- za pobor wody, ścieki,itp. uzyskano kwotę 434'250,47 zł na plan 397.000zł czyli
1 09,3% wykonania planu.
- za czynsze i opłaty z budynkÓw Urzędu Gminy , budynku byłego pzedszkola w
Klwatce, z DomÓw Nauczyciela, z lokali w szkołach, z wynajmu mieszkań i apteki
orazza centralne ogrzewanie w ośrodkuZdrowia uzyskano dochody w kwocie
'l29.678,88 zł na plan 114'300zł, czyli 113, 5ońrealizacji planu'
- za wynajem autokaru szkolnego wpłynęło 14.980,88zł na plan 10.000zł t1.149,81o/o

-

planu.

uzyskano W UG dochody z tytułu odsetek od środkow na rachunkach bankowych i
lokat w kwocie 81.398,25 zł na plan 80.000 złt].101,75o/o planu, orazZEAS uzyskał
kwotę.6.435,18 na plan 5.000zł czyli 128,7vo realizaĄi planu.

odchylenia w wykonaniu dochodow z majątku gminy wynikają głównie z ostroŻności we
wprowadzaniu niektórych korekt zwiększających plan. Mając na uwadze, że dochody ze
spzedaŻy majątku mogą zostać niezrealizowane nie wprowadzano nowych dochodów.
3. Dotacie

.

na realizowane zadania bieżące
Za 2011 rok otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewodzkiego w Warszawie
następujące dotacje
:

Dotacje na zadania zlecone gminie na plan 3.543.484,89zł wykonanie wynosi
3.542.640,7 4zł tj. 99,98% planu w tym:

a) dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 4.591zł

otrzymano całośćśrodkow z tego wydatkowano kwotę 4.408,56zł czyli 96,03%
wykonania planu. Nieurydatkowaną kwotę środków w wysokości182,44zł zwrócono w
terminie do 31 .12.2011r.

b) Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 34.000zł otzymano kwotę
34.000zł z tego wydatkowano całośćotzymanych środków

.

c) dotacja nazadaniazzakresu

ewidencji ludności, Usc, dowody osobiste, ewidencja
działalnościgospodarczĄ, i inne (rozdział 75011) na plan 47 .895zł otzymano kwotę
47 .895zł, z tego wydatkowano całośćotrzymanych środków, czyli 1a0% wykonania
planu,

d) Dotacja na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego i realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów na plan 3'334.000zł otrzymano kwotę 3.334.000zł , ztego wydatkowano
całoścotzymanych środkÓw czyli 100% wykonania planu'

e)

Dotacja na arurot podatku akcyzowego zawańego W cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 112.698,89Ż otrzymano całoŚć
środkow, natomiast wydatkowano kwotę 112.637 ,18 zł, czyli 99,95% planu.
Niewykorzystane środki zwrócono'

0

Dotacja na obronę cywilną na plan 300zł otzymano kwotę 300zł. z tego
wydatkowano całośćotrzymanych środków'

g) Dotacja na

realizację ządowego programu wspierania osob pobierających
Świadczenie pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 18212011 Rady Ministrów z dnia
27 września 2011roku na plan 10.000zł otrzymano całoŚć środków z tego
wydatkowano kwotę 9.400zł czyli 94% realizacji planu. Niewydatkowaną kwotę
Środków w wysokości 600zł zwrÓcono w terminie do 31 .12.2011r.

Dotacje na zadania bieżące własne gmin
- dotacja na terenowe ośrodki pomocy społecznej na plan 84.267zł otzymano kwotę
84.267zł czyli 100% planu. Wydatkowano całośćotrzymanych środków na
wynagrod zenia i pochodne.
- Dotacja na rłn7płatędodatków dla pracownika socjalnego w ośrodkuPomocy
Społeeznej - na plan 7.162zł otrzymano kwotę 7.162zł z tego wydatkowano całość
otrzymanych Środkow.
- dotacja na realizację Rządowego programu ,,Pomoc państwa w zakresie
dożywiania''(dożyłviane dzieci w szkołach) otrzymano kwotę 138.000zł na plan
:

4

_
_

138.000zł, czyli 100% planowanych środkow z tego wydatkowano 1 00% otrzymanych
środków.
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na plan 62.200zł otrzymano kwotę 62.200zł
czyli 100% planu. Na zasiłki okresowe wydatkowano ogÓłem kwotę 64.380zł w tym
ze środków dotacji wydatkowano 62'200zł, czyli całośóotrzymanych środkÓw.
Dotacja na zasiłki stałe, Plan dotacjiwynosi tu 55.855zł. otrzymano kwotę 55.B55zł.
Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 69.863,27zł, w tym całośćotrzymanych środków
z dotacji czyli kwota 55.855zł oraz 14.008,27zł Środki własne gminy. Wydatki
sfinansowano zgodnie z obowiązującymi przepisami ze środków własnych Gminy
20,05o/o, oraz 79,95% to środkiWojewody.
Dotacja na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające
zasiłek stały na plan 4.068zł otrzymano 4.068zł z tego wydatkowano kwotę 3'982,43zł
czyli 97,9o/o wykonania planu. opłacono tu składki w kwocie 4'978,04zł od
świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały' Wydatki sfinansowano: kwota
3'982,43zł dotacja oraz kwota 995,61zł czyli20% środkiwłasnegminy.
Na dofinansowanie świadczeńpomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym otzymano kwotę 211.067zł na plan 211.067zł. Na wypłaty tej pomocy
wydatkowano kwotę 263'837zł W tym ze środków własnych gminy kwotę 52'770zł. co
stanowi 20% wydatków.
Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów -,,Wyprawka szkolna'' na plan
wydatków kwota 25'200zł otrzymano całośćśrodków z tego wydatkowano kwotę
23'031,91 zł' N iewykorzystane środki zwrócono.
Ponadto w 2011 roku otzymano:
z Krajowego Biura Wyborczego uzyskano kwotę 17 '837zł czyli 100%
planowanych środków w tym:
Dotacje na zadania zlecone grninie w kwocie17 .837zł w tym:
kwota 1.305ż na plan 1.305zł, czyli 100o/o realizacji planu w tym całośćdotacji
dotyczy aktualizacji spisu wyborców gdzie wydatkowano całośćotrzymanych
środków,
kwota 16.532zł na plan 16'532zł, czyli 100o/o realizacji planu to środki na wybory
do Sejmu iSenatu RP
Z Głownego Urzędu Statystycznego w Warszawie na realizację zadania
zleconego w związku ze spisem powszechnym uzyskano dotację w wysokości
24.190zł tj. 100% planu z tego wydatkowano kwotę 24.189,77zł .

o

-

.

Dotacje na realizowane zadania biezące zarÓwno zadania zlecone ustawami, jak tez na
zadania własne Gmina otzymywała zgodnie z planem.
4. Subwencie
- otrzymano subwencję ogolnąw wysokości 13.365 '117zł na plan 13'365.117zł czyli
100o/o planowanej subwencji w budŻecie gminy w tym:
częśÓ oświatowa w kwocie 7.793.468zł na plan 7.793.468zł tj.100 o/o planu,
częśćurylrównawcza subwencji ogolnej to kwota 5'102.209zł na plan 5.102'2a9zł tj.
100,0 % planu.
częśćrównowaząca subwencji ogolnej to kwota 469'440zł na plan 469.440zł
100,0% planu
Ponadto Gmina otrzymała środkina uzupełnienie dochodow gmin w kwocie 97 .882zł tj.
1A0% realizacji planu.

.
.
.

l'

5. opłatv'za pozwolenia na sprzedaż alkoholu
Tytułem opłat za pozwotenia na sprzedaż alkoholu wpłynęłakwota 90'613,67zł na
plan 90.300zł czyli 100,35% wykonania planu,

6.lnne dochodv
Ponadto Gmina uzyskała między innymi następujące dochody:
W dziale 75O_Administracja publiczna Wpływy z roŻnych dochodów uzyskano kwotę
1'113,12zł ,wpływy z usług wpłynęła kwota 1.614,62zł, uzyskanoteŻz
Powiatowego Urzędu Pracy w związku zzatrudnianiem pracownikÓw w ramach prac
intenruencyjnych i publicznych Środki w kwocie 46.359,88zł na plan 48.740zł t1'
99,220/0 realizacji.
W dziale 852_Pomoc społeczna w związku z odzyskaniem wypłaconej zaliczki
alimentacyjnej, orazwypłat z funduszu alimentacyjnego i naleŻnych z tego tytułu
dochodow gminie wpłynęłakwota 20.180,05zł, zPowiatowego Urzędu Pracy w
związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych
uzyskano środkiw kwocie 8.774,82zł na plan 8'980zł tj.97,72% realizaĄi, opłaty za
świadczenie usług opiekuńczych to kwota 1'124,46zł

-

.

-

_
-

dziale 801 uzyskano dochody z opłat stałych oddziału przedszkolnego dzieci
młodszych w szkole podstawowej w kwocie 19.680zł na plan 20'000zł, czyli 98,40ń
realizacji planu,
W dziale 4OO, orazw dziale 900 w zwięku z opłatami określonymiw Regulaminie
dostarczania wody i odbioru ściekÓw wpłynęłakwota 17 '940,57zł,
W

Dochody budzetowe ogolnie zrealizowane zostały w 100,450ń
W realizacji dochodów ogołem nie występują więc odchylenia'
Brak odchyleń moŻna stwierdzić również analizując dochody w podziale na biezące i
majątkowe gdyŻ :
dochody biezące zostały zrealizowane w kwocie 21.389.843,72zł na plan
21'266. 497,36zł tj. 1 00, 58% realizacji p la n u,
dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5'914.316,88zł na plan
5 .9 1 4.129,1 1zł.czyli 1 00o/o
Występujące odchylenia w wykonaniu poszczególnych dochodów zostały wyjaśnione
przy omawianiu tych dochodów.
Plan dochodow budzetowych ogołem według stanu na 31 .12.2011r w porównaniu do
stanu na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 4'122.115,42zł i mają na to WpłyW
zarówno planowane dochody majątkowe jakteŻ planowane dochody bieżące'
Planowane dochody majątkowe, które według stanu na początek roku stanowiły kwotę
2'589.934 ,04zł, a obecnie to kwota 5.914'129,10zł. Uległy więc zwiększeniu o kwotę
3.324.195,06zł. i ma tu WpłyW głownie wprowadzenie do budzetu dotacji w zwięku z
wprowadzeniem do budzetu w trakcie roku budŹetowego nowych zadań inwestycyjnych
np. dwa boiska,,orlik'' kwota 1'479.200zł, zakup sprzętu specjalistycznego (samochod)
dla oSP Klwatka, kwota 50.000zł , utworzenie placów zabaw w PSP Gózd, ZSo
Małęczyn i PSP Podgóra kwota 267.208zł. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn ul. Ziembickiego kwota 58.000zł itp.
W trakcie roku wprowadzono rownież do budzetu otrzymane refundację środków
unijnych z ĘĄułu realizacji projektow w roku ubiegłym.
Planowane dochody bieŻące, które według stanu na początek roku stanowiły kwotę
20'468.577zł, a obecnie to kwota 21.266.497 ,36zł czyli uległy zwiększeniu o kwotę
797.920,36zł i ma na to WpłyW głównie korekta planu dotacji i subwencji, oraz
wprowadzenie ponadplanowych dochodow z tytułu odsetek i z tytułu wpływow za wodę i
ściekiw związku ze wzrostem cen tych usług

_
-

.

Dochody

w 201'l

roku uzyskiwane były w miarę rytmicznie i planowo'

Zaległościz tytułu dochodow budżetowych za 2011 stanowią kwotę 550.395,39zł a
naapńty kwotę 5.271,96zł. WyszczegÓlniona kwota zaległościdotyczy w większej części
działu 852-pomoc społeczna, gdzie zaległościstanowią kwotę 339.492,30zł i ich udział w
zaległościachogółem v'rynosi 6 1,68%
Zaległościte wynikająz przepisów prawa i dotyczą wypłaconych zaliczek
alimóntacyjnycń, wypłat z funduszu alimentacyjnego i naleznych dochodÓw gminie z
tego !Ąułu.

odzyskanie tych naleŻnościjest co najmniej odległe w czasie z uwagi na Samą istotę

tych wypłat.

Następna znacząca pozycja w zaległościachdotyczy działu 756-dochody z tytułu
podaikow i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych, ktore stanowią kwotę
i6s.6go,94zł iich udział w zaległościachogołem wynosi 29,73oń w tym zaległości
dotyczące osób prawnych (głownie jedna firma) -kwota 66'845,90zł. ztego kwota
39'412,90zł zabezpieczona została h ipoteką.
Pozostałe zaległościw płatnościachpodatku dotyczą głownie osób flzycznych.

Zaległościz tytułu wpłat na budowę wodociągu to kwota 3.450zł, na budowę kanalizacji
to kwota 20.173,45zł., ztytułu wpłat za wodę i Ścieki to kwota 20.169,54zł , ztl1tułu
czynszÓw kwota 1.922,98zł
Kwoty udzielonych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy ksŹałtują się
następująco:
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 455.740'76zł w tym kwota
338.746,91zł dotyczy głównie podatku od nieruchomości budynków i budowli
gminnych,
Umozone zaległościpodatkowe to kwota 1Ą.761,65zł w tym umorzone odsetki
kwota 36zł,
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy to kwota
335.795'54zł.
ogołem skutki obniżenia stawek, udzielonych ulg, zwolnień, rozłoŻeń na raty, umorzeń i
wydanych decyzji w 2011 roku to kwota 806.297,95zł , co oznacza w porównaniu do
roku poprzedniego (roczne za rok poprzedni kwota 619 397,28zł ) wzrost o 30,17o/o i
mają na to WpłyW głównie
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, które za caŁy 2010 rok stanowiły
kwotę 350.695,06zł, a obecnie według stanu na 31 .12.2011r to kwota
455'74o,76zł, co oznacza wzrost o 105'045 ,70zł, czyli o 29,95o/o i ma na to
WpłyW głównie wzrost budow]i gminnych związanych z siecią kanalizacyjną,
skutki obnizenia gornych stawek podatku rolnego, ktore za 2010 rok nie wystąpiły
a obecnie za2011 rok stanowiąkwotę30.203zł.

-

_

:

-

Wvdatki budżetowe
Plan wydatkow budzetowych na 2011r. uchwalono W wysokości 23.958.511,04zł
w tym między innymi
wydatki na zadania zlecone w wysokoŚci 3.378.160zł,
wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 4.490.491,26zł
W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organów Gminy plan wydatków na
31 .12.2011 r wynosił 27 .363,042,46zł
W 2o1 1 roku wydatkowano kwotę 26.991.570,09zł czyli 98,64% planu rocznego w tym:
wydatki biezące to kwota 19J67 '643,03 zł na plan 20.067'033,44zł, co stanowi 98,5 %
wykonania planu, a vrrydatki inwestycyjne stanowią kwotę 7.223.927,06zł na plan
7.296'009,02zł czyli 99,01 % wykonania planu.

-

:

Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałaćh i paragrafach przedstawia
załącznik nr 2 do informacji ' Załącznik przedstawia realizację wydatkow budzetowych w
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pełnej szczegółowości klasyfikacji budzetowej wraz z podaniem wskaŹnika realizacji
planu.

Ponizej przedstawia się opis wydatków biezących według poszczegolnych działów.
Wydatki inwestycyjne zostaną opisane odrębnie.

Dział 01 0-RoInictwo i Łowiectwo
W dziale 010-Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowano kwotę 121.914,88zł na plan
125.598,89zł , czyli 97,060/o wykonania planu w tym wydatki na zadania zlecone to kwota
112.637 ,18zł na plan t 12.698,89zł czyli 99,9% realizacji planu a vqydatki na zadania
własne kwota 9 '277 ,7Ozł na plan 12'90Ozł czyli 71 ,92o/o realizacji planu W tym na między
innymi:
wpłaty Gminy na rzecz lzb Rolniczych kwota 5'7O4,94zł na plan 6.000zł, czyli 95,08%
planu,
pozostałe wydatkiw tym dziale dotyczągłównie zakupu strojów dla KGW
karszówka, bluzek dla KGW Kuczki Kolonia, zakupu wyposażenia dla KGW
Kłonówek , KGW Gozdowianki i KGW Gózd, oraz zakupu materiałow spozywczych'
Wydatki na zadania zlecone dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawańego W cenie
oló;u napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i zostaną omówione oddzielnie
W sp rawozd a n u z realizacji zadań zleco nych g m n ie.

_

i

i

Dział 400-Wvtwarzanie i zaopatrvwanie w wode
W dziale 4oo- WyhĄ/ arzaniei zaopatrywanie w wodę wydatkowano kwotę 23o.788,g8zł
na plan 259.085-zł czyli 89,08% planu i są to wydatki zutiązane z dostarczaniem wody
dla odbiorców Gminy. Wydatkowano tu między innymi:
W}na$rodzenia i pochodne od płac w tym : konserwatora hydroforniw Małęczynie,
wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne zwięane z
poborem wody z to kwota 62.657,48 zł na plan 65.020zł czyli 96,4% planu,
na zakup energii elektrycznej głownie w hydroforniach, orazzakup wody z
Gminy śłaryszówdla odbiorców naszej Gminy na plan 109'560zł wydatkowano
kwotę 103.369,65zł czyli 94,35o/o planu,
opłatY W tym głÓwnie za kozystanie ze Środowiska na plan 47.900zł wydatkowano
kwotę 3 1 .266,35 zł, czyli 65,27o/o planu.
Wydatki rzeczowe W tym dziale dotyczą głównie niezbędnych zakupów dla potzeb
eksploatacji sieci i hydroforni to jest między innymi usuwania awarii na sieciach i w
hyd roforniach gminnych, prowadzenia niezbęd nych remontów, badań itp.

o
.

o

Dział 600_Transpoń

i

Łaczność

Na biezące utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 126.632,61 zł na plan 128'390zł
tj:98,6% planu.
Z tego na między innymi:

Robotv ziemne. porzadkowe oraz remontv czastkowe

1' Dostawa

ŻuŻla paleniskowego (szlaki) na teren drog gminnych w

miejscowościach: Niemianowice, Małęczyn Nowy, Klwatka
Zamowienie bez stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych (wańość
poniŻej 14 000 Euro)
I

2.

Wykonawca: F.H.U. ,,MAR-POL'' Marcin Grzywacz,26 _ 634 Gózd, osiedle
Karszówka 8, 26-634 Gozd
20295.00 zł
Wykonano usługę równiarką drogową polegającą na profilowaniu dróg
gruntowych na terenie gminY Gozd
Źamowiónie bez stosowania ustawy - Prawo zamÓwień publicznych (wańośc

ponizej 14 000 Euro)
Wykońawca: MARDROG Marian Choroś,26 - 706 T ezów, Brzezinki Nowe 47
5043.00 zł
3. Wykonano usługę polegającą na wykaszaniu rowów i poboczy pzy drogach
gminnych na terenie gminy Gózd
Źamówienie bez stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych (wańośc
ponizej 14 000 Euro)
Wykonawca: Łukasz Podsiadły, Grzmucin 61,26 - 634 Gózd
3200.00 zł plus pochodne
4. Dostawa ŻuŻla paleniskowego (szlaki) na teren dróg gminnych w
miejscowościach: Niemianowice, Małęczyn Nowy, Klwatka
Zamowienie bez stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych (wańośĆ
ponizej 14 000 Euro)
Wykonawca: F.H.U. ,,MAR-POL" Marcin Grzywacz,26 - 634 Gozd, Osiedle
Karszowka 8, 26-634 Gozd
14913.75 zł
5.

Wykonano remont cząstkowy utwardzonych nawiezchni drog gminnych metodą
powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami
Zamówienie bez stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych (wańośó
ponizej 14 000 Euro)
Wykońawca: Zyko - Drog Sp. z o' o. 26 - 600 Radom, ul' Żelazna3
12232.72 zł

Wykonano remont drogi gminnej nr 350102W polegający na uzupełnieniu
podbudowy betonem klasy B-7,5, wykonaniu 3 przepustow O 500 oraz wykonaniu
niezbędnego poszerzenia drogi.
Zamówieni e bez stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych (wa ńość
ponizej 14 000 Euro)
Wykońawca: PHU TRANSMAR Marek Sasin, ul. Placowa 3811, 26-600 Radom
26906.25 zł
polegającą na profilowaniu dróg
drogową
równiarką
usługę
7. Wykonano
gruntowych na terenie gminy GÓzd
Żamówienie bez stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych (wańośó
ponizej 14 000 Euro)
Wykonawca: F.U'H. Wiesław lwański, 26 _ 600 Radom, ul' Sobieskiego 18, lok.
6.

15

2000.00 zł

lnne
Zakup iwdroŻenie oprogramowania do ewidencji drog gminnych
Zamówienie bez stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych (wańość
poniżej 14 000 Euro)
Wykonawca: Biuro Badawczo Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego
TRANSCOMP, 02- 366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 1 1
3495.05 zł

W tym dziale, rozdział 60004-Lokalny transpoń zbiorowy na zapewnienie lokalnego
transpońu zbiorowego wydatkowano tu kwotę 134.265zł na plan 134.264zł czyli 100%
realizacji planu' w tym między innymi : wydatki dotyczą realizacji przewozów na
podstawie porozumienia zGminąMiasta Radom na odcinku linii komunikacyjnej nr24
kwota 107.888zł , oraz za przewozy na linii G i za wykup ulg dla osób powyżej 70-tego
roku Życia kwota 20.220zł za okres do marca 2a1k-

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Wydatkowano W tym dziale kwotę 14'907,47zł naplan 22'670zł czyli 65,760/o planu w
tym między innymi : opłaty za odpis z księgi wieczystej za opracowanie i aktualizacje
óperatów szacunkowych niezbędnych do sprzedaŻy nieruchomości gminnych, projektow
podziału działek, ogłoszenia o przetargu, za energię elektryczną, za korzystanie ze
Środowiskaw związku z ogrzewaniem budynków gminnych itp.

,

Dział 750 -Administracia publiczna
Na plan wydatkow bieŹących w tym dziale tj. kwota 2.337 '604 zł wydatkowano kwotę
2'277.092,61 zł czyli 97,41% wykonania planu.
ozdziały 7 5a r- U ząd Wojewódzki,7 5023-U rząd Gm ny
ogołem kwota vuydatków biezących w tych rozdziałach wynosi 1.973'053,15zł na plan
2.020.977zł czyli 97,620/o wykonania planu
Sąto koszty funkcjonowania Urzędu Gminy iwypełnianiazadań własnych izleconych
przez adm nistrację ządową.
-r

i

i

-

rozdział -75o22-to wydatki Rady Gminy ' ogołem wydatkowano 148.789,07zł na plan
155.640zł czyli 95,60/o wykonania planu.
Rozdział75075-Promocja jednostki samorządu terytorialnego gdzie na plan 13.700zł
wydatkowano kwotę 12.587 ,04zł czyli 91,88% i są to głównie wydatki na promocję
gminy w związku z zakupem materiałÓw (kalendaze, długopisy ) i usługi promocyjnej,
rozdział 75095 -pozostała działalnośćgdzie na plan wydatków kwota 123'097zł
wydatkowano kwotę 118.473,58zł czyli 96,240/o realizacji planu W tym kwota
48. 35 9, 88 zł została zrefu nd ow ana przez Powiatowy U rząd P racy' Wyd atki
dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnianych w Urzędzie
Gminy w systemie robót interwencyjnych i publicznych w tym składki gminy z
tytułu przynaleŻności do Stowarzyszeń kwota 5'854,24zł na plan 6.500zł t190,07o/o
realizacji planu,
rozdział 75056-spis powszechny i inne gdzie na plan 24.190zł wydatkowano
kwotę 24.189,77złl.100% planowanych środkow i dotyczy w całościzadan
zleconych gminie.

-

-

Dział 751_Urzedv naczelnvch organów władzv
Na plan wydatkow biezących w tym dziale kwota 17 '837zł wydatkowano kwotę 17.837zł,
czyli 100% planu. Wydatki W tym dziale dotycząw całościreallzaĄi zadań zleconych i
zostaną omówione oddzielnie w dalszej częścisprawozdania.

Dział 754

- Bezpieczeństwo pubIiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatkow biezących w tym dziale kwota 124'44Ozł wydatkowano kwotę
118'446,08zł czyli 98,34% realizaĄi planu W tym wydatkowane środki dotyczą:
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rozdziału75412- ochotnicze Straże Pożarne. Wydatkowano w tym między innymi
na:

akcje ratowniczo gaśnicze członkÓw oSP wypłacono kwotę 30'967,70zł na plan
31'000zł czyli 99,9% planu.
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne to kwota 37.631 ,11zł na plan 38'240zł czyli
98,4oń realizacji planu i wydatki te dotyczą głÓwnie utrzymania gotowoŚci bojowej.
W tym celu podpisywane Są umowy zlecenia na konsenlvacje i utrzymanie w stanie
technicznym spzętu poŻarniczego. Konsenłacja i utrzymanie w stanie technicznym
sprzętu poŻarniczego w 2011 roku realizowana była w następujących jednostkach:
Gózd, Kuczki, Klwatka, Grzmucin, Kłonowek, Kiedrzyn.
Pozostałe wydatki biezące to wydatki rzeczowe takie jak : paliwo, energia, remont i
zakup częścldo samochodow straŹackich, akumulatory, ubrania, badania techniczne i
ubezpieczenia samochodów, badania lekarskie straŻaków, opłaty za korzystanie ze
środowiska, itp.
Rozdziału 75414_obrona cywilna, gdzie na plan wydatków 300zł wydatkowano
kwotę 300zł, czyli 100o/o realizacji planu. Wydatki W tym rozdziale dotyczą w
całoŚci realizacji zadań zleconych.
Rozdziału75404-Komendy Wojewódzkie Policji gdzie na plan 4.0o0zł
wydatkowano kwotę 4.000z+ czyli 100% realizacji planu i całośćdotyczy udzielonej
dotacji co zostało omówione w dalszej częścisprawozdania.

Za

.
.

Dział 756_ Dochodv od osób fizvcznvch. prawnvch i innvch iednostek nie
posiadaiacvch osobowościprawnei oraz wvdatki zwiazane z ich poborem.
Wydatki W tym dziale dotyczą w całościrozdziału75647-Pobór podatków, opłat i nie
podatkowych należnościbudzetowych' Na plan 57.840 złwydatkowano 51'624,22zł,
czyli 89,25% wykonania planu, W tym wydatki na prowizje dla sołtysów to kwota 34.556zł
na plan 35'91 Ozł, czyli 96,230/o realizaĄi planu. Pozostałe wydatki to głównie opłaty
pocztowe, komornicze, druki, za konwój gotówki, akcesoria komputerowe, itp.

Dział 757_ obsługa dłuqu publiczneqo
Wydatkowano tu 1 10'048,68zł na plan 1 12.000zł czyli 98,26% i sąto głównie odsetki od
zaciągany.ch przez Gminę poŻyczek na zadania ekologiczne z Wojewodzkiego Funduszu
ochrony Środowiska i GospodarkiWodnejw Warszawie, i kredytów zaciąanych w
Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej. odsetki regulowane były terminowo i zgodnie zzawarĘmi umowami.

- oświataiwychowanie
plan
Na
wydatkow biezących dziale
Dział 801

8o1 tj. 10'528.{89,30 zł wydatkowano

kwotę

10.475.037,72 zł tj. 99,50 % wykonania planu.
Nalezy tu nadmienić, że otrzymana subwencja oświatowa stanowiła kwotę 7.793.468zł i
nie była to kwota wystarczająca na realizowane pzez gminę zadania oświatowe. Z
własnych środkowGmina sfinansowała tu wydatki biezące na kwotę 2.681.569,72zł
Wydatki obejrnują:
- rozdział 80101- szkoły podstawowe
na plan 6.195.775,3o zł została wydatkowana kwota 6.178.592,92 zł czyli 99,73% planu :
z tego między innymi na:
- płace i pochodn
oraz wydatki osobowe i bezosobowe łącznie z wydatkami osobowymi

e

nie zaliczanymi do wynagrodzeń to kwota 5.312.683,46.zł na plan 5.317.851

99,9% planu
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zł czyli

materiałÓw: głównie opał (węgiel oraz
wydatki rze'zowetj. prace remontowe, zakup
energia' gaz' usługi (telefoniczne'
olej opałouvy), sroori lzystości,. artykułu biurowe,
obiektÓw' ubezpieczenia
dostępu do sieci ńi"rnó, Vyywoz ,jJó.oo* , monitororilaniJ
pomoce dydaktyczne i podroze
budynkow szxotnycn- i pr."o*ni kompute'of!Ł : ^
zł tj' 98,20 %'
słuŻbowe t o rwoia esó.gog,ł6 zł na pla n 662.224,30

_

podstawowych
Nadmienia się, ze w ramach wydatkÓw. biezących_w.szkołach
funkcjonowaniem jednostek
realizowane były tylko niezbędne .^uupy związanó'zwygospodarowanych srodków'
W ramach
oświatowych oraz wykonano prace remontowe

PSP w Gożdzie

1'
2.

wykładzinę dywanową na kwotę2'057 '76 zł
oók ,."cz na kwotę 539'99 zł
sŻalugi na kwotę 492'00 zł
zł
zestaw czyszczący rówe1tŁpolD na kwotę2'448'36
pralko_suszarkę na kwotę 1'499'00 zł

3.
4.
5.

Zakupiono
Zakupiono
Zakupiono
Zakupiono
Zakupiono

7.

kwotę 6.1ąą,82
Zakupiono materiały hydrauliczńe i gize'niki na

6.Zakupionomateriałymalarskieielektrycznenakwotę1883,16.złdowykonania
gos]rodarczym'
prac remo.i;*y;ń ń kuchni. Prace wykbnano systemem
zł do wykonania
wymiany grzejnikow

na sali gimńasiycznej Prace wykonano

systemem

gosPodarczYm.

PSP w Kłonówku.

1. Zakupiono wykładzinę na kwotę 474'30 zł
__r l^l-^.'!_.,ah
lekcyjnych i sanitariatów na
sal
2. Zakupiono materiały matarskió do'malowania
gospodarczym'
kwotó 731,8i zł. Prócewykonano systemem
'oo wykońania przyłącza doprowadza1ącego
3. Zakupiono materiały nydraulicżńe
zł' Prace wykonano
ciepłąwodę Jo ."n1t"rLto'

i

kuchni na kwotę

7

'971,18

systemem gosPodarczYm'

PSPw Kqczkach
1'

2.

zł'
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne-1lkryotę 345 '00
Zakupiono kserokopiarkę na kwotę 2'200 zł

i e'
Zes pół Szkoł ogól nokształcących w Małęczyn

1'

na kwotę 882'64 zł
Zakupiono ksiązki i słowniki do biblioteki szkolnej

PSP w Podgórze
przyłąc7a.doprowadzającego
1' Zakupiono materiały hydrauliczne do wykonania3'120,56
A' Prace wykonano
kwotę
ciepłą wodę do kuchni i sanitariatów ni
sYstemem gosPodarczYm'

Świadczeń
Poza tym dla wszystkich szkół dokonano odpisu na 215'600
^Fundusz
A' co stanowi
kwotę
Socjalnych na plan w kwocie - irs.eoo zł odpisano
1

00%.

zadania

tj na dofinansowanie
W rozdziale 80101 otzymano środki z innych żródeł
a^|"l3rodowym Centrum
dmin.a
między.
własnego gminy, w ramach u'nóunv zawartlj
ogólnopótsńiego Programu ńozwoju Chorow Szkolnych w'l
Kultury na realizację
-Program
1.ó"rioiu"ny oył w Publicznej Szkole Podstawowej
Spiewająca Polska';'
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Klwatce w okresie od 01.03.2011 do 1 0.12.2011r. w wymiarze 4 godzin tygodniowo.
Koszt programu to kwota 5.834,94 zł.' Na plan w kwocie 2.335,96zł pozyskano. i
wydatkowino środkiw kwocie 2.333,98 zł. Pozostała kwota - 3.500,96 zł stanowią
środkiwłasne.

Rozdział Eo103

- oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych.

tym rozdziale

tj. 752.110 zł wydatkowano kwotę
750.1 61,29 zł czyli 99,74ó/, planu, w tym głownie na płace i pochodne nauczycieli
zerówek oraz ZFSS.

Na plan wydatkow bieŻących W

- rozdział 80110

- Gimnazja

na plan 2.665.594,o0 złwydatkowano 2.648.015,61 zł czyli 99,34 % planu W tym między
innymi na
- płice i pochodn e orazwydatki osobowe i bezosobowe łącznie z vqydatkami osobowymi nie
zaltczanymi do wynagrodźeń to kwota 2.221.984,22 zł na plan 2,231.924 Ż, czyli 99,56 %
:

pl'anu,

- wydatki rzeczowe, W tym zakup materiałów głownie olej opałowy, zakup usług, energii,
wykonanie wyniosło
śroókow czystości, pomocy dydaktycznych na plan 339.300
planu.
331.761,39 zł czyli 97 ,78%
W Publicznym Gimn aĄum w GoŹdzie zamontowano kamery monitorujące w ilości3 szt.
na kwotę ą.oz2,lo zł. Zamówienia udzielono firmie ,,Zawisza" Agencja ochrony o9o.b i
Mienia ul. Wolności25 B, 26-607 Radom bez stosowania ustawy Prawo Zamówień
Publicznych ań. 4 pkt.8.
W ramaóh wydatkÓw biezących w Gimnazjum realizowane są tylko niezbędne zakupy i
naprawy związane z funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum W GoŹdzie i Publicznego
Gimnazjum w Małęczynie.
Publiczne Gimnazjum w GoŻdzie.
Zakupiono materiały hydrauliczne i grzejniki do wymiany na sali gimnastycznej na
kwotę 12.158,84 zł. Prace wykonano systemem gospodarczym.

zł

.

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych 94.270 zł na plan
94.270,00 zł co stanowi 100 % planu.
- rozdział 8o1{3

- Dowożenie uczniów

do szkoł

Wydatkowano kwotę 298.789,86 zł na plan 300.370,00 zł co stanowi 99,47o/o wykonania
planu.
Na płace i pochodne orazwydatki osobowe i bezosobowe wydatkowano
kwotę 13o.545,o1 zł na plan 131.750 zł, co stanowi 99'09 % planu '

Uczniowie byli dowożeni do szkoł i gimnazjum dwoma autokarami Urzędu Gminy oraz
autokarem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu w związku z podpisaną
umową z dnia 27.0ó'2010. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach
publicznych. Autokarem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej W
Radomiu były dowożone dzieci do 31 marca 2011. Natomiast od 01.04.2u1 do
31.05'2o11podpisano umowę na dowóz dzieci z Przedsiębiorstwem Komunikacji
Samochodowej w Radomiu bez stosowania ustawy o zamÓwieniach publicznych. od
01.06.201 1 zorganizowano dowÓz we własnym zakresie'
Równiez zorganizowany jest we własnym zakresie dowóz dzieci niepełnosprawnych
z terenu gminy oo sźxołspecjalnie przystosowanym samqchodem osobowym Marki Renault
JL Trafic-, którego zakup został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji oso-b Niepełnosprawnych. Było nim dowoŹonych czternaście dzieci.
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remontem dwÓch autobusów
przewozu osob
ń''vsto'o*unego
.do
.;;;;h;d,
szkolnych i
ubezpieczenlem
ńJp'iio*eso it'gsci samóchodowych, podstawovfych
i
niepełnospr"*ny.ń, ;;k'p;ń "l"lu
źa'xresie- oowozu- oiieci do szkoł
w
usług
zakupem
samochodÓw,

Są Z utrzymaniem
Wydatki rzeczowe związane.
'o.ouońjo

99'78%

,85,:na plan !64-100 ł, co stanowi
n'lru:Hx-'Y['=J?l-Ę&Ę:i'r?Tł'Socjalnych
oiói.u'n" r?1ł:go* Fundusz Świadczeń
wykonania planu' óo[on"no rÓwńiez
100% planu'
w wysokości a.szoloó

-

rozdział8o

11

4

-

ł i"plan 4'520'00

zł' czyli

o_ad
zes poły obsłu g i e ko nom i czn

m in

istracyj nej szkół

kwota 528'72o'oo zł za rokZ}11wydatkowano
na plan wydatkow bieŻących *.ryT''o'dziale
r',ię szł.żsa,azzłco śtanowi 98'58 %Ekonomiczno-Administracyjnego
wypełniar'
Arlrninistracvineoo Szkół i wypełniania
funkcjonowania
Są to koszty
1e:P;łu
bezosobowe wydatkowano kwotę

planu'

i"i,:o

i
98'94 % planu'

osobowe

BŁ:5'i"..l'.illtl""3ll!"*o**i
zł co stanowi

podró'
461.912,43'ł n""p'i"n-łsó'ago
oo. usłuq.
usług, podróŻe
materiałÓ*, bt"ju napędowego,
tym,
w
o""żo*",
na
Na wydatki
';k'p
samochobu osobowego i innych opłat
unóińi"gl"lię
pracownikó*,
słuŻbowe, szkoleń
zł' co stanowi 46,54 % planu'
plan 52.79o zł wyjJtńowano kwotęl-o.as,og
zł'na ptan 9.o50,oo zł co stanowi 100%'
Dokonano odpisu na FSS w kwociel-.b1b,bo

.rozdział8o146-dokształcanieidoskonalenienauczycieli.

zł'co
43'52o,oo zł wydatkowano kwotę 37 '17o'02
Na plan wydatkow W tym :9.9=:?|"'l$/ota
głownie *ń"gioozeń i po-chodnych nauczyciela
stanowi 85,41% planu. Wydatki oóiv.ił
za czesne dla studiujących
metodyka wynixanc e zprźysł'g"ń;;i-ń"=iizkigoo'zin,-zwrotu
nauczycie li'oraz.żtoI"n rad pedagogicznych'
rozdział 8o1 95

- pozostała działalnośó

kwocie
socjalnych dla nauczycieli emerytow
świadczeń
wypłatę
na
odpisu
Dokonano
100% planu'
4o.{oo,oo ,ł n"l"n ło'ióo,oó zł ' co stanowi

WypłaconostypendiumWojtaześrodkowwłasnychgminydladzieciszczególnie
1'000 zł
'
sxótnej w kwocie
uzdolniony.n i
regulamin'
określa
uczniów
'iłoaźióiy stypendium dla
Tryb i zakres przyznawania

kwotę 226'571'13d czyli
Na plan wydatkow biezących kwota' 241.34ozłwydatkowano
g3,óv" wyńonania planu isąto. wydatki
gdzie na plan wydatkow kwota
rozdziału 851S4-Przeciwoziałanie aikoholi''owi
5o/o r ealizacj i p la n u'
. 1 41, 63zł tj. 94,
238 3*azł*yd łkofr;;o r*otę 225
W programle
i wyposaŻenie świetlic ujętych
w tej kwocie ujęte jest utzymanle
jak równiez wynagrodzenie i pochodne dla
przeciwdziałanL
"jkoholirmowi,świetlicach'
zatrudnionych.w
bracownixÓw
'ńózoziału 851 S3-Zwalczanie narkomanii
47,65%
wydatkowano kwotę 1429,5Ozł czyli
Gdzie na plan wydatkow kwota o''óoó'ł
pizeciwdziałania narkomani''
planu na wydatki określone p'ogńL'

-

-
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Dział 852_ Pomoc społeczna
Na plan vuydatkow biezących w tym dziale kwota 4.192.521zł v,rydatkowano kwotę
4. 1 58. 958,19zł czyli 99,2o/o wykonan ia.
Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej. Na plan wydatkÓw w tym rozdziale
kwota 49'40Ozł wydatkowano 49.291,44zł czyli 99,780ń realizaĄi planu ijest to
odpłatnośćGminńego ośrodka Pomocy Społecznej w GoŹdzie za pobyt w domu
pomocy społecznej dwóch osób.
itozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatkiw tym rozdziale to.kwota
3.34o'74o,79zł'na plan 3.348.000zł ózyli 99,78% wykonania iw całościdotyczą zadan
zleconych gminie w tym kwota 6'740,79zł to środkizwrócone przez
świadczenńbiorcow wruzzodsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeńi
przekazane do Mazowieckiego Uzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Ńa wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego wydatkowano
kwotę's.lgą.ląl,56zł czyli rco% realizacji planu. W rozdziale tym są równieŻ ujęte
wyoairi związane z kosztami obsługi tych świadczeń. opłacano tez składki
emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

-

-

-

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

opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 9.386,60zł na plan
9.889zł, czyli 94,92% planu w Vm;
_ za osobypobierające zasiłek stały tj. zadanie własne gminy w kwocie 4.978,04złw
tym kwotj 3.g82,4ózł została sfinansowana z dotacji, natomiast 995,61zł czyli 20% to
środkiwłasne gminy' Nalezy nadmienić, Że od 2011 roku Gmina ma tu obowiązek
zadania włas nego.
- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne tj. zadanie zlecone gminy kwota
4.4a8,56zł i całośótej składki została sfinansowana z dotacji.
rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w natuze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
rentowe
Wypłacono tu zasiłki i pomoc w kwocie ogołem 164.200zł na plan 164.200zł, czyli
100 o/o wykonania Planu - w tYm:
na zasiłki okresowe wydatkowano ze środków Wojewody kwotę 62'200 zł na
plan 62'200zł czyli 1oo% realizacji planu, olazze środków własnych gminy na
zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 2.180zł.
Na zasiłki celowe icelowe specjalne ( zakup żywności,leków, opału, obuwia i
odzieŻy d1a dzieci) wydatkowano kwotę 84.857'50zł, oraz na udzielenie pomocy
celowejjako wsparcia dla 16 beneficjentek projektu systemowego realizowanego
przezobps w ramach Programu operacyjnego kapitał Ludzki pod tytułem
,,Reint"gracja społecznai zawodowa ,,Szansa'' wydatkowano kwotę 14.962,50zł
ogółem ze środków własnych gminy na plan 102.000zł wydatkowano kwotę
102.000zł tj. 100% realizacji planu.
sfi na nsow ania 20oń

-

-

-

rozdział 8521S-Dodatki mieszkaniowe

na plan 370zł wydatków nie poczyniono.

rozdział 85216-Zasiłki stałe
na plan 7o.355zł wydatkowano kwotę 69.863,27zł czyli 99,3%.
Wydatki zostały siinansowane W kwocie 55.855zł z {otacji, oraz kwota 14.008,27zł
ze od 2011 roku nałożono na
ęóo/o) to środkiwłasne gminy' Nalezy tu nadmieniÓ,
Gminę obowiązek sfinansowania 20o/o tych wydatkow.
15
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rozdział 8521g-Gminny ośrodekPomocy Społe-cznej
gto o!|zł_tj'93'51% wykonania planu'
Wydatkow.no xJoię )óo.roo,ga'i n. plan
GoPS. Na płace i pochodne, olaz
Wydatkite ooeimJił łó='tvtunxcjonowania
wydatkowano kwotę 267'033'32zł na
wydatki osobowe i wynagrod zeniabezosobowe

pl'an 276.752 A czYli 96,49%Planu'
jest rowniez Wyna'rodzenie i pochodne dwóch
W vrydatkach na wynigrod zenia'ujęte

miesięcy'
pracówniko* grupy zat-rudnionych przez sześć

prenumeraty' telefon' energię' usługi' opłaty
Pozostałe wydatki obejmują: materiały,
w kwocie
'lponroto dokonano odpisu naZakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
planu'
5.465zł na plan 5.465zł, czyli 1a0%
otacja z Mazowieckiego U rzędu
Wydatki sti nansowano:'xwóta s i .izórł
gmin' kwoti 8174'82zł środki
Wojewodzkiego na dofinansowanie zadańwłaśnych
i pozostóła t<wota środkiwłasneGminy'
Powiatowego Urzędu Pracy * n.ońiu

.

ł

t

usługi opiekuńcze
rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
wyoatt<owano kwotę 45'279'75zł
na plan wydatkow w tym rozoziale kwota'łs.zgoźł
l'yii sa,sł% wykonańia planu i wydatki dotyczą:
w ramach realizacji zadań
a) świadczenia specjalisty"rny"h';fió opióxunizych
żlecone kwota 34'000zł
zleconych, gdzie na plan wyoatt<ow ńa zadania
gł oooj ;zyli r oóv" wykonania planu i wydatki te obejmują
wydatkowańo kwotę
(112 etatu) zatrudnionego do
głównie wynagrod zeniai po.r'óa'n" pr".o*ńika
i
op|óńun''ych, podróŻe służbowe' szkolenia
realizacji specjalistycznych
'.ł'g
za świadczenie
odpis na z'rss oraz wynagrodzinia bezosobowe
specjalistycznych usług op.iekuńczych'
róalizowanych w ramach zadaniawłasnego
b) świadcr"ni"
"- u'.Ń ópióx119.yóń
;; p]"; 11'78o;'va"ixó*anokwotę 11'27g,75zł, czyli 95,8%
gminy gdzie

-

l

realizacji Planu.

rozdział85295-Pozostaładziałalnośó-wydatkowanotukwotę184.093,56złnaplan
planu'
187 .84ozł czyli 98,01% wykonania
RealizowanY jest w tym rozdziale
oRządowyProgram"Pomo9PaństwawZakresieDozywiania''.Wydatkiobejmują
na zakup gorącego posiłku
głównie dożywianie dzieci* .źńół".h, zasiłki celowó
tu.kwotę 174'693.'56.'J^* tym środki z
or", ,"t ui"JJńó."i"'i.
kwotę 138'000zł' Pozostała
dotacji na plan 138.000zJ oti.vń"no i Ńo"txoń'no
kwota środkiwłasne gmlny'
świadczenie pielęgnacy1ne
. Rządowy program wspierania osob poo]el{iaiych
z dnia 27 września2011roku
ustanowione Uchwałą Nr 1 aźtźóiliiaoy luińiśtrow
czyli 94o/o realizaĄi planu'
gdzie na plan 10.000zł *vo"Txo*"no kwotę 9.400zł
:

dd.tk;;ł;

wza
853
wydatkowano kwotę
Na pian Wydatków bieżących Y tyT. l
t A,-.)^Ll.i Aałtta=ą.
dotyczą
lói.oźz,.sOzł czyli 94,25ń realizacji planu' Wydatki
s ą wyd a tki zw'iązane z
e
n
js g ;1'-' F;;e;", P r"
zowa
a
re
ó z e
J' oliJi
-' ) - Ll L.., l^i^łaarlnl
"y,'g
'
o/o realizai1i planu z tego między
88,'5

-

l i

i

ffiófi JilfJ;'ó;ń;;socóńt-*'lFlń:'{;|91g*':Ł::':'-3:I':'::*'
-

L"ffffi#'1Jl]L'""*.ti'iz1źi,iaaczyli
i'fi'."nrodzenia

bezosobo*" n"'ń"ń
realizacji

wydatki
wvdatki osobowe' osÓb zatrudnionych i
9ęz
czyli 97 '7o/o
sł.laorłwyoatt<owano kwotę 36'881 '58zł

i pochodne

Planu.
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na plan
odpis na zakładowy fundus z s'wiadczeń socjalnych

1 '130zł wydatkowano

1'1'3ozł czyli 1OOo/o realizacji planu'
głownie olej opałowy' jak równieŻ
Pozostałe wydatki obejmują wvoatrii,""o*u
telefony i internet, ubezpieczenia itp'

Rozdział85395-Pozostaładziałalnośó,gdzienaplanvuydatkÓwkwota
i wydatki w całościdotyczą
127.537,4z'i *v'o.tro'"no rńóti ęą.óos,lzzł.
społecznai zawodowa_
realizacji projektu systemowug" b=oo 'i"?Yu"Reintegiacja
Unii Europejskiej w ramach
SZANSA' współfinan.o*.n"g5 ie środków
EuropejskiegoFunduszuSpoł".,n.goProgram.operacyjnyKapitałLudzki
ie 7' 1 Rozwój i

ńromocja integ raóli ipoL-"1ęi, pziałan
Poddżiała nie 7'1'1 Rozwój i
upowszecnńienń
lnteiracji,
społecznej'
i; "xwn.i i nteó racj1'p'a91 9ś'99ki pomocy 6'280'08zł to środki
u powszecil
środki UE, k*oia
"r't'y"un"j
Wydatki sRnanso'ano kwóta ;ib.óió-,ó4zł
budzetu państwa '

Priorytet vl

l

]

il

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
uczniów'
Rozdział 85415 _ ńó*oi materlalrra dla

jest z dotacji celowej przyznanĄ z budŻetu
W tym rozdzialeczęśćwydatków finansowana

yń':::;1
:?ilłit'ł";a?'i::":'T.r'"oy|1r,l1?^p::::l,T*:1:*3'ffi
zakres udzielania
i zasiłku szkolnego. rryo i:xffi
najuboŻszych w toimie stypendiu'.

;;iil'

Jó;iń'"do'

ń;terialnej oĘy9z1ow określaregulamin'
kwotę 263.837,00 zł
Na plan w kwocie źss.ssz,oo zł wypłacono
ii' Ńy'o*nę dotacji kwota 211'067'0o zł'
Z tego plan dotacjl- ro'ot" 211.06';00
52'770'00 zł'
Ze środków własnych tminy wypłacono kwotę
Z le1
i zgóonie z przeznaczeniem oraz rozliczona'
Dotacja została wykorzystll1W ""ńs"i
formy'pomocy skorzystało 662 uczniow'
w ramach Rządowego Programu
- dofinansowanie zakupu pooręcrnixów dla uczniow
Na plan dotacji'w kwocie 25'200 zł
pomocy uczniom * zcirrr.,,wypr"*x" S'koln''''
Dotację.rorii"rono i wykorzystano zgodnie z
wykonanie dotacji wyniosło 23.o3i,ói zł.
xwóiie 2-168,09 zł zwrocono do budŻetu
przeznaczeniem'''Niewykorzystane ś.oxiw
Wojewody.

środowiska
Dział 9O0-Gospodarka komunalna i ochrona
wydatkow biezących kwota 1'013'434zł'
Wydatkowano kwotę 988'467,41 zł naplan
tj.Ó7,6% planu iwydatki dotyczą:

drog gdzie wydatkowano 335'947 '73zł
Rozdziału 9001S-oświetlenie ulic placow i
planu z tego:
n" ńI"n gsa.zoozł czyli 99,19.o/o realizacji
kwotę 271'742'08zł na plan
na zapłatę ru.ńuntJ* z]a oswietl"ni" uii''ńe'wydano
planu'
274.1'OOzi czyli 99,14% wykonania
to kwota 60.077,35zł na plan 60'100zł
konserwacja ir"ń'ont oświetleni" lii.in"go
innymi:
czyli 99,96'o/, reilizaąi planu w tym między

.
-

Gózd
publicznych (wańośÓ ponizej

1. Konsenłacja oświetlenia ulicznego na lerenie-glP
Prawo zimówień
Zamowieni e bezstosowania uriJ*y -

Jf'l!lj,^[jl^**o
26'634

Gózd

ELEKTRY.ZNY Kzys

ztof Zięba, Niemianowice 35B,

43'779'98zł

2.RemontoświetleniaulicznegonaterenieGminyGozd.
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Zamówienie bez stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych (wańośc ponizej
14 000 Euro)
Wykon awc a: ZAKŁAD E LE KTRYCZNY Kzys ztof Zięba, N iem an owice 35 B,
26-634 Gózd
13197.83 zł
i

3. Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Gzmucin.
Zamówienie bez stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych (wartośc ponizej
14 000 Euro)
Wyko nawca : zRrrRo ELE KTRYCZNY Krzys ńot Zięba, N iem anowice 35 B,
26-634
3099.54zł

Gozd

1'

i

Wykonanie kosztorysów inwestorskich i nadzór nad remontem oświetleniaulicznego W
mĘscowościach:Gzmucin, Kiedzyn, Niemianowice, Gózd, Małęczyn, Wojsławice,
Drożanki oraz nadzor inwestorski nad konserwacją oświetleniaulicznego na terenie
Gminy Gozd.
Zamówienie bez stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych (wańośćponizej
14 000 Euro)
Wykonawca: P'U. ELPRoNS Stanisław Nitek, 26-600 Radom, ul. Konopnickiej 46 A.
3870.00 zł

o

_
-

rozdziału 90095-Pozostała działalnośćgdzie wydatkowano kwotę 652.519,68zł na
plan 673'234zł czyli 97o/o realizacji planu w tym między innymi na
płace i pochodne od płac konsenłatorów i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń wydatkowano kwotę 294.335,51zł na plan 297.185zł czyli 99,1o/o
wykonania planu.
energię dla oczyszczalni ścieków i pzepompowni kwota 151'373,62zł na plan
1il.Zoazł, czyli 93,9% planu,
Remont pomp inaprawa samochodu Lublinek kwota 17.630,12złna plan 18.000zł
czyli 97,95% wykonania,
pozostałe wydatki to materiały i wyposaŹenie w tym zakup gwintownicy, pzecinarki,
kosy spalinowej i innych uuądzeń niezbędnych do robot wykonywanych puez
konśerwatoróworaz zakup materiałów dla potrzeb eksploatacji tych urządzeń jak
rowniez zakup materiałów i usług niezbędnych dla potrzeb eksploatacji i remontu
na oczyszczaini ścieków i kanalizacji, badania Ściekow. zakup usług tj. między
innymi :vrn7wÓz nieczystoŚci, Wywoz i utylizacja osadów z oczyszczalni ścieków, itp.
:

Na ZFSS dokonano odpisu w kwocie 8.100zł na plan 8'100zł, czyli 100% wykonania
planu.
Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 17.000zł na plan 17.000zł, czyli 100% wykonania
planu i wydatki te zwlązane Są z realizacją umowy zlecenia obejmującej nadzÓr
tech n o log iczny nad eksp loatacją oczy szczal n i ścieków'
Rozdziału 9001g-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środkow z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska. Na plan wydatkow kwota 1.500zł wydatków nie
poczyniono' Wydatki dotyczące ochrony środowiskarealizowane są według
rodzajów działalnościktorych dotyczą.

.

Dział 921- Kultura iochrona dziedzictwa narodoweqo
Na plan v-vydatków biezących tj. kwota 140.000zł wydatkowano kwotę 140.000 zł czyli
10O%o wykonania planu iwydatki te obejmują dotację dla inst1Ąucji kultury tj rozdział
921 16-8iblioteki.
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Dział 926_ Kultura Fizvczna i Spoń

'

Na plan wydatków biezących w tym dziale kwota 50.500 zł wydatkowano środkiw kwocie
47.235,84 zł czyli 93,6% planu i wydatki obejmują:
. Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury tizycznej i spońu gdzie na plan kwota
30.000zł wydatkowano kwotę 30.000zł.tj'100o/o realizacji planu na dotację dla
Gminnego Klubu Sportowego,,ISKRA',

o

Rozdział 92695_ pozostała działalność
Na plan wydatkow W tym rozdziale kwota 20.500'00 zł wydatkowano środkiw kwocie
17.235,84 zł czyli 84,08o/o planu'

Wydatki obejmują:

.

.
.
.

kosztY osobowe projektu ,,Animator- Moje Boisko oRLlK 2012" związanych z
prowadzeniem zajęć spońowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieżyw okresie od
01.03.201 1 do 30.1 1.2011r' Za rok 201 1 wydatkowano ze środkowwłasnych kwotę
9.793'80 zł i stanowi 50% kosztów wynagrodzeń bezosobovvych animatorów i

pochodnych od wynagrodzen. Zatrudniono dwóch animatorów od dnia 01.03'2011 r.
kosztY sfinansowania turnieju Piłki Noznej Halowej o Puchar Wojta Gminy Gózd w
kwocie 2.998,95 zł.
koszty ubezpieczenia zawodnikow biorących udział w turniejach gminnych w kwocie
1.000 zł
kosztY sfinansowania Gminnego Turnieju Piłki Noznej o Puchar Pzewodniczącego
Rady Gminy Gozd 2011w kwocie 3.M3,09 zł'

Stan rezerwy na 31.12.2011 rok wynosi 35.994,78zł. w tym rezerwa celowa kwota
35.994'78zł
Stan rezerwy na początek roku budżetowego to kwota 210'094,78zł, w tym rezerwa
ogóina kwota 170'000zł, a rezerwa celowa zprzeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe
kwota 40.094,78zł.w 2011 roku Wójt Gminy rozdysponował całoŚĆ rezerwy ogólnej
oraz kwotę 4.100zł z rezew celowej'
Dyspozycje Wojta Gminy w sprawie rozdysponowania rezeruy ogólnej dotyczyły:
- kwota 28.500zł na wydatki bieŻące drÓg,
- kwota 3.500zł na wydatki związane z promocją gminy,
- kwota 2.a0ozł na remont samochodu straŻackiego oSP Grzmucin,
kwota 1.500zł na wydatki biezące Gminnego Centrum lnformacji,
- kwota 12.100zł na utrzymanie gotowościbojowej oSP,
- kwota 1.500zł na wydatki związane z organizacją Gminnego Turnieju Piłki Noznej o
Puchar Pzewodniczącego Rady Gminy',
- kwota 21'98azł na wydatki biezące urzędu'

-

kwota 14.520zł na pokrycie wydatkow określonychw porozumieniu zawafim ze
Starostwem Powiatowym w Radomiu,
Kwota 4.500zł na vrłydatki ochotniczych Strazy Pozarnych,
Kwota 24.500ż na wydatki hydroforni gminnych,
Kwota 24.000zł na wydatki gminnych oczyszczalni i przepompowni oraz
zobowiązania,
Kwota 15'000zł na wydatki oŚwietlenia ulicznego,
Kwota 16'400zł na wydatki izobowiązania oświaty'

rezeq przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe dyspozycja Wójta dotyczyła:
Kwota 4.100zł na wydatki związane z zabezpieczeńiem wody pitnej dla
mieszkańców gminy Gózd korzystających z wodociągu w Małęczynie.
Z
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Analizując wydatki należy podkreślić:
WydatkiogÓłem zostały zrealizowane w 98,64%, czyli stopniu nieznacznie mniejszym niŻ
zaplanowano. Na mniejsze wykonanie wydatkow mają WpłyW zarówno wykonane w
mniejszym zakresie wydatki biezące jak i wydatki inwestycyjne.
Planowane wydatki inwestycyjne w budŻecie Gminy według stanu na 31 .12.201'lr to
kwota 7.296'oo9,o2złiw strukturze planowanych wydatkow ogołem stanowią26,7%.
Wykonanie wydatkow inwestycyjnych stanowi kwotę 7.223'927,06zł i w strukturze
poczynionych wydatkow ogółem stanowi 26,80/o.Wydatki inwestycyjne zrealizowano W
99,1o/o w związku ztym wykonanie wydatkow inwestycyjnych nie odbiegało od
wykonania wydatków ogółem. Wydatki te zostały oddzielnie szczegÓłowo opisane w
dalszej częŚci sprawozdania.
Wydatki bieżące stanowią kwotę 19.767.643,03zł na plan 20.067.033,44zł czyli 98,5o/o
realizacjiw tym między innymi:

.
o
.
.
o

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (paragraf 4010,4040,4100,
4110, 412a, 4170) na plan 11'354.105,10zł wykonanie wynosi 11.190'121,74zł
czyli 99,3% realizacji planu' PowyŻsze wykonanie obejmuje wypłacony w styczniu
2011 roku jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok poprzedni.
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych(paragraf
3020, 3o3o, 3o4o, 3 1 1 o,3240,3260) na plan 4' 505 .821,06zł wykonan ie wynosi
4.487.a55,45zł czyli 99,6% realizacji planu
Dotacje na zadania biezące ( paragraf 2480,2820) gdzie na plan 170.00ozł
wykonanie wynosi 170.000 czyli 100o/o realizacji planu
wydatki na obsługę długu tj' głownie odsetki od kredytow l poŻyczek na plan
1P.a}lzł wykonanie wynosi 1 10.048,68zł czyli 98,26% realizacji planu,
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o ktorych mowa w ań. 5
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na plan 1 .917.983,26zł
wydatkowano kwotę 1.915.1 55,24zł czyli 99,9% realizacji planu w tym:
wydatki biezące na plan 142.684,47złv,tykonanie stanowi 140.050.,72zł czyli
98,1 żvo realizaĄi plan u,
wydatki majątkowe na plan kwota '1.775.298,79złvlydatkowano kwotę
1'77 5. 1 04'52zł czyl i 9 9, 9 9 o/o realizaĄi p a n u

_

l

.

wydatków biezących ogółem jak równieŻw realizacji wydatków według
poszczególnych działow występują następujące odchylenia .
Analizując poszczególne rodzaje działalnościnalezy stwierdzić Że:
Najmniejsze wykonanie wydatków występuje w działach:

W realizacji

1) w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycznągaz i wodę gdzie
vuydatkowano 89,08o/o zaplanowanych środków i mają na to WpłyW w całości
mniejsze wydatki bieżące,
2) w dziale 70O-Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano tylko 65,76% planowanych
środków, gdyż nie występowała potrzeba wydatkowania większych środków,
3) W dziale 71}-Działalnośćusługowa, zaplanowane środki dotycząw całościzadania
inwestycyjnego co zostanie wyjaśnioneprzy omawianiu tych zadań,
4) W dziale 756_Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
wydatkowano 89,25o/o plZał1aczonych środków gdyz nie występowała potrzeba
wydatkowania większych środkÓw
Największe wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków
występujó:
. 01O-Rolnictwo i łowiectwo - 99,620ń realizaĄi pland,
. 600-Transpoń iłączność-99,73o/o realizacji planu,

.751-Urzędynaczelnychorganówwładzypaństwowej,kontroliiochronyprawa-

o
o
o
o

100% realizacji Planu,

planu,
W dziale zsz_óosługa długu- 98,26a/o realizacji
realizacji planu'
W dziale 801-oświala i wyihowanie -99,55o/o
planu
W dziale 852-Pomoc społeczn a' 99,2o/o realizacji
-100% realizacji planu'
w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zobowiązaniaw2011rokuregulowanebyłynabieŻącoiterminowo.
x*o.ie i.ooa.a12,65zł sązobowiązaniami

Występując ena31-.12.2,011róno*ił.niJń
niewymagalnYmi.

Planowana i wykonana kwota deficytu'
(nadwyżka) i wynosi 312'590,51zł'
Wynik wykonani"'ńułi"tu za zoił'i"'łaoa"tni
ż;pffi;.ny o"R.yt w kwocie 182.416zł nie był realizowany.

Wykonanie ptanu przychodów i rozchody budżetu
i obejmuje spłaty_zaciągniętych
Plan rozchodów budzetu gminy *yr'o=i z.oóg'ogtzł
to kwota 2'512'178złi są
poŻyczek i kredytÓw' ńo'ćnoov nuaietu na 31 '12'2011r
l25,1o/o realizaĄi planu i ksŻałtowałysię
większe od zapurl;;".v"n
następująco:

o óoz.siińł a

i kredytów w tym:
Kwota 2.512178.zł doĘczy spłat poŻyczek
* Wojewódzkim
W 2ot 1 roku oór.oń'yane oyły sp|ary poŻyczek zaciągnięty_9!
gdzie
srooońiśxJ icoipodarkiWodńej w Warszawie

o

.

o

Funduszu ochrony
spłacono kwotę 1'670'399zł w tym:

oczyszczali w Klwatce kwota
poŻyczka na wykonanie kanalizacji s'anitarnej do
180.000zł.
Budy Niemianowskie i
poŻyczka na budowę kanalizacji sanitarnejw miejscowości
Lipiny kwota 200.000zł'
Funduszu ochrony
Spłacono kwotę 1.29o.399 złtj..poŻyc?\ę zWojewodzkiego
z
zwięku plzy..z\aniem pomocy
Środowisk" i ó-o.p-oo"i*i wobńujń w.i.'"wi-e w
dla ludności'' objętego PRoW
finansowej *i"ńa.n działanial'poo't"*ow_e usługi
z
roku [n. Budowakanalizacji sanitarnej
2oo7-2o1s ti na źaoanie realizo*"nó w 2010
KarszÓwka- PoŻyczka ta została
przyłączami i pompowniami *
'iój..owo9ci pomocowych'
spłacona w całościpo otzymaniu środków
,

. zaciągnięty w Banku
2011 roku-spłacono rróayt w kwocie 140.000zł
Eu ropejs kiegó Fu nd uszu Rozwoj u
Mi llen ni um obsług ującym l i nie kredyt9y-"
psp w Małęczynie w tym sala gimnastyczna
Polskiei tj. ;;ló"ńi" ,.orńuJo*i

W

Wsi

.

kwota 140.000zł'
198'232złti'
Yotę
W 2011 roku spłacono w Banku Gospodarstwa Krajoweg9
pn'
inwestycyjnego
zadania
pozyczkę zaciągniętą na *yp'."J'"jąće finansowanie
poprzez
óg o i efeklwn ościene rgeĘcznej
P op rawa sta ńu*s robowiska ńatu ra n
Gózd'
Gminy
zastosowanieiystemu solarneto * pT'.o*kaih szkolnych
503'547zł ti'
W 201 1 roku spłacono w gan'ku Gospodarstw1 xrai.oY-"^g:
zadania
na Wyprzelzające finansowanie
-*-r"'""ń'działania,,Podstawowe
pozyczkę zaciągnięt ąw 2O1r rofu
usługi dla ludności''
inwestycyjnego realizowanego
gudo*" kanalizacji sanitarnej zprzyłączamii
objętego PRóW 2so7-2o13ij p;'
i Małęczyn' PoŻyczkata została
pompowniam] * ńi"j..o*osói'xr'"ixa KróIewska
l

o

y,:Ę

spłaconawcałościpootrzymaniuśrodkówpomocowych'PoŻyczka_t?.i::*.'
żrodła,po otrzymantu

planowana w budŻecie, lecz zaplanowano dochody z lego
zaciągnięta i spłacona była w tym Samym
ktÓrych nastąplła ńj spiata' Pożyczkata
roku budŻetowym.

SpłatydokonywanebyłyterminowozgodniezpodpisanymiumowamikredytÓwi
dzień
ó"ćr:n , _'^
lokowanę :i:9I' nie wystąpiły lq są lokowane
lokaty,
planowane
^.,łv
zuębnJsrodki
W budzecie nte oY
ox*.l'sprawozd"*.r.óo
,Jlł*'ir"n.i"
sorawozdawczy,
;iÓil" ń' lokatach overdaft'
JetrcvtbuoŻetuw 2011
W2o11rokuGminaposiada.:?9.Ż?o.,26złwolnychsrodkowpienięŻnychwynikających
ń1 ,nJgłv.n.'sru';t#;;;
i pozyczek
zrozliczenia t<reoytiw

'
-:- 768'500zł na
t.sóo.gag,7Łzł
,ań^ intrzvmano
Wprzychooacr,i-ń-zótuzaplanowanoiotrzymanokredytywkwocte

.

;d'_l;ń;ia

l

'

JJ-F,};1il;;;nn*"::#":Ł'ffi:$"i['a:z-akresudróo-il,T::uoo*adrogi
m iej scowoś ci a ch

r zy sząJąw
ra.
g s-ó r 02 W wraz. ; ili;;;l',ixty
19wa
ni
ej
g m in n
Jńńrc"' Kb o n ia Kło n ówek'
ff;;i"]Ńoi
cin,
Programu
u
zm
trll ałęczyn, ó
w iamacn Rząd-owego
zabaw
pr".ow
psp r"r"ię''vn' w PSP Podgóra
o kwota 268.500zł na utworz*i"
,,Radosna'śikoł..wtym * P[,|,aiJ, *
na kwotę
Krajowe go poŻyczkę
Gospodarstwa
W
Banku
równiez w
j"alizowanego
,v,typ,rzeazając!
in*".tv.vi!ig9
W 2o11 roku uzyskano
'eń9w
n#3ljil,l*";"9|1i"
-2013 tj pn'
5o3.547złtj. na
107
"lńteń w miejscowości Klwatka
ramach działania ,Fodstawory"- póWami i pomry*hi"ńi
lecz zaplanowano
Budowa kanalizacji sanitarne
oył" rran.ow1n. * ouoz"cie,
samym roku
Królewska ,
i .płalon. ńvł" w tym
T,ai;'ioi"rtr^ó';;jd;;Ęt.
'#;,;ń"i"ać4^t"'nń_dochody z tego
budŻetowym'

*"'*[5

l

i, :'j'''ffiiil'Ń.ci'

.StanzadłużeniaGminyP:],12.2011rokwynosi2.oo8.5oozłi.stanowiągo:
ń'" realizowa n e zadania
1)poĄczki*oóorl"lkY:..i.".9:ó:6ó;itjzaciągnńiuńwoiewódzkimFunduszu
W;I**i"
*
i';l';]
oo=poiirk,

_

-

',

och ro ny Srod'owisk. i
360'000zł'
ekologiczne:
Ęv9ta
d" 9:i]:r.:11'* Klwatce _sanitarnej
Budy Niemianowskie
wykonanie-kanalizacji
*
i=^łł,sanitarńej
xanar
n"luoońć

'iejs;il;a

poŻyczr."

i

Millennium
ńó'wo'u Wsi Polskiej na
Llillxl,":e3ff:i''iĘ].^:j:,',.'^'"'j,!-,1xl?,fiEi".}''ńlxl
F#;=;'
obsługującym linie kredyt"'#;r-"ńJki'ó;

zadanie:

W
-rozbudowaPSPwMałęczyniewtymsalagimnastycznq|wof280.000zł'
ż ńtństrukturątowarzyszącą
*
y#
Wojsławice' Kolonia
pzebuoo*" drogi g-inn"i';ffibł'o'

-

-

mie'scóńościacń

*1ęi,łl'iź".,]._in,'woń"'*i.;-rońni",

500'000zł'

szkoła''
,r1nweoo Proqramu ''Radosna
w ramach 1'1i:Hffi,5;!|#boo
w PSP Poc
6E)ir' *_ pśpMałęczyn'

Kłonowek kwota
na

,*Jiij" ;I'*y'ń;'

* psp

Stan zadłu Żeniawynika:

.

1.01 '2o11r kwota 3'248'631zł
zadłuŻeHie Gminy na
1'272'047zł
xr"ovtv i pozvczki kwota

2. ,u'iłiiiói"
3. spł"$'.;łL;;i; ń"ń'J'.'i|i'''77a'ł'w

tvm na realizację

p.iJilta*;;i;ffi.yq;.io'iJuńlrooxówoktorychmowa

wań'5ust.1pktzusta"ń.o-tinańiachpublicznychkwota

4' !i::::r'3enia

na 31'12.2011rto kwota 2'008.500zł
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dotacji z budżetu Gminy
Plan iwykonanie udzielonych o"t".ia oia instytucji kultury , klubu spońowego'
po*iitowego w Radomiu '
Z budŹetu Gminy ń;ilń;tvł"
n.o'jń', Staróstw"
Policji*
wojewołżxiej
Komendy
140'000zł
gdzie na plan dotacji kwota
Goździe
Dla Gminnej Biblioteki Publi ".\?Łw
bl czn ej w
j:,
E m n n ej B b ote ki P u

yJx' ffit
Hiil:3;

-gr: *x Ł''1

3

;lli3:[:LT

GoŻdziejest odrębna'

i

i

i

l i

Gózd gdzie na plan dotacji

lalvota

z
Klubu 9:9ńo*"go,JSKRA"
zostła w trybie konkursowym
Dotacja dla Gminnego
rfunosi kwot1jó:dóó;i"*awa|a,tu
fizycznĄ,i spońu' WańośÓ
30.000zł wykonanie
ffiffi:..-l-:i9*xuttury
umowa
T: z oudzetu gminy kwota 30'000zł
w/w Klubem spońowym
dota9ia
u
tym
ss.b"'jiiri*
s'od kow włas nych Kl ub
umowy kwota
uoli
Ń
o-blo:
"i
z umową'
Dotacj a została u*yx9'aYsT? :, 1
i rózliczono zgodnie
. Dotację ;r;;;;";o
ii.óooźł
wynosił
,,lsKRA"

d;il;

Dotacja o!-" !19."nov W-.]3l_?jjT?:.?'fi,:iln:i:TxiJ:;53''x1x[3,j,łlllij"'
osobowego marki opel
w.ń"i.i" Policji z przeznaczenlem
,"mont."rno.noou
or"r'n"
2.000zł,
ooelVectr" * ń5"ń
i rozliczono zgodnie z
w 1oo%' Dotację przekazano

*rł'g:'?fi*?liltana
umową.

DotacjadlaStarostwaPowiatowegowRadomiuwkwocie300.000złna

nastęóujące zadania inwestycyjne: nr 3525 y
Słupica
9-i'^d- Pzebudowa drogi powiatowej
i rozliczono zgodnie z
po"ł'"źii'o
r óóv.. óotację
*
Dotacja została vuykorzlsiana
umoWą.

Szczegółowyopisrealizacjizadaniaujętoprzyomawianiuwydatkowmajątkowych.
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rządowej zteconych gminie
Wykonanle zadań z zakresu administracii

za

2011 rok

rządowej na 31 .12'2011r to kwota
Plan zadań zleconyc h z zakresu administracji
całóścŚroókow z tego wydatkowano kwotę
3'585.51 1,ilgzł.Gmina otrzymała
planu'
i.óeł.ooz ,51zł czyli 99,98% realizacji
i'iJo*ej byV finansowane z następujących
Zadaniazlecone J ).xió.u administiJ'"ii
działow budŻetu gminy:
i łowiectwo
Dział 01 O-Rolnictwo

.

rozdział o1o95- Pozostała działalnośĆ
112'637,18zł
xw'ła i1z.oga,a9zł wydatkowano yotę
na plan wydatkow *iv'-ńro.iaIe
zawańego W cenie oleju napędowego
tj. 99,9% planu n"'*iołpooanu "k.vio*"go
ia'
nei oraz lioszty obsług i tego zad a n
wykorzystywanego io p iJo u*{ i rot

o

rozdział 7 5o11-Urzędy Wojewodzkie
kwotę 47.8g5zł- czyli 100% planu' Sąto
na plan 47.895 ,ł Lin.y-*ńo i wvoat[;;;"
płac'
głownie na płice i pochodne od
*yj;iki
' Rózdział 75056-Spis powszechny i inne- ń*oię 24.189,77zł, czyli 1oo% planu na realizację
Na plan dotacji zą.1óozł'wydatxow"ńo

.

zadań spisu

orozdział75101-Urzędynaczelnychorganowwładzyikontroli
kwotę 1'305zł
plan vuydatków 1.goszł - na'aktuali'""ió 'pńu'*yoo"o* '"yo"1'owano
czyli

1'-'JJ#?.108-Wybory
wydatkow;"

do Sejmu i

M"i; ló.sszi'ćrvii

na plan vrrydatkowkwota 16.532zł
tooyo planowanych środków na wybory'
S^919tu.

.

rozdział 75414-obrona cywilna
środkowna zapłatę
na plan dotacji r*oi" soorł wyoatxoi1'9 :?1_"^'^.-otzymanych
ikonserwacja sprzętu oC'
rachunku r. po"p'ro*"oi"nió szkolenia

.

oraz
świad czeniaz funduszu alimentacyjnego
rodzinne,
85212_Świadczenia
rozdział
plan
;;;i"*ezubezpieczenia społecznego na
składki na ubezpieczenie -."łoś
p
n u'
"'"ryt"rn;i
egtzym a nych ś.rodków' czyli 1 00% a
3. 3 34 o 0 o ż *y-j;tk;;; n o
z
zasiłkiwraz
rodzinnych
Wypłacono tu'ń a"i Ęxr.u.t"*t o świad-czeniach alimentacyjnego na kwotę
z funduszu
dodatkami do zasiłkow i oraz s*i"ó"'"nia
tym
g4'74:i,;:;;,
1o9.% realizacji planu' W rozdziale
czvli
3.194.741,56zł na plan 3.1
zatrudnionych ds' vvypłaty
są równie' uięi"'ilnagiogzeni. i'óo.iloJie.o'so!
rówńiez wydaiki na opłacanie składek
świadczeń i koszty obsługitych #;,"źón,jak otzymujące świadczenie
za'ósoby
na ubezpi".'"Ii"',"ń"nrtźm'" i'óntoń.
pielęgnacyjne-napoostawieprzepisÓwoświadczeniachrodzinnych.
l

.

Ż4

plan 4.591zł.wydatkowano
rozdział85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne na
obejmują opłacanie składek
iwydatki
planu
kwotę 4'408,56zł, czyli96,o3% realizacji
świadczenia rodzinne'
na ubezpie czeniazdiowotne za osoby'pobierające niektore
opiekuńcze1a plan
rozdział85228-Usługi opiekuńcze ispecjalistycT.e usługi
wykonania planu' Całość
34'000zł v,rydatxowa'no i<wotę 34'oooił ćzyli 1OOY,
bezosobowych i pochodnych od
vuydatkÓw dotyczy głownie wynagrodzeń ósoboryych,
;ń;ó'.Jzen' osbd świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze'
wydatkowano na
Rozdział 85295-Pozostała działatnoścgdzie na plan 10.000zł
pobierających świadczenie
real izację rządowego p rog ram U wspieró n ia osób
z dnia 27 września
pielęgnacyjne ustaiowioń UcrrwaĘ Nr 182t2o11 Rady Ministrow
zorłioru'i'yo.tt o*ano kwotę 9.400zł czyli94o/o realizacji planu'
zadań zleconych w pełnej
Zestawienie dochodów i wydatk ow związanych z realizaĄą
k n r 3'
śzczegÓłowościt<tasyrixac1 i b ud Żetowej p rzedst awia załączn
i

nłg r'
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Wykonaniezadańzzakresuadministracjirządowejpowierzonychgminie
za 2011 rok
z
gminie na podstawie porozumień
powiezone
Zadaniaz zakresu administracji.rządowej ioru ni" uyły- tinansowane z budŻetu gmlny:
*" iólj
organami aoministrllji i'iJ"*ł
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2011 rok

ZbudzetuGminyw2011rokubyłaudzielanapomoc'Planpomocyobejmował:

lffiffi;'a, W;j;;;*

wdziale75O-Administracjapubliczna,rozdziale7S095-PozostaładziałalnośĆ
y :.:owieckiego n a realizację
celowa
d otacja
rząd ach wojewodztwa
m nistracj i W Samo
icznej'ad
lektron
e
Rozwoj
P rojektu EA
dwudzielności potencjału
";;;;1"źn
*=pb'"gając9j-niiveńwanie
mazowieckiego
o d la samo ząd u mazowieckiego
;
go#.
.'''6 1i'
wojewodztw"
środkow zgodnie z umową'
c'ałose
or^'^iunia
tj. realizat
prr"*v-.io*'" ' * rozdziale 15o11-Rozwoj
W dziale 15o-Przetwórstwo
ŃoJ"*odztwa M-azowieckiego
."to*.'it'i""ś.'#aJu
dotacja
orzedsiębiorczości
acyj n eg o i
narealizacjęProjektuBW.przyspieszeniewzrostukonkurencyjnoscl
p oł""i" n stwi' nf o rm
g o p rr";T;jń;
o
woj ewód ztw. rnlio*i"ckie
zintegrowanych baz wiedzy
poprzezstworzenie
wiedźy
na
o
eg tj'
gospodarki opartł
Jm"o ząd u- m azowiecki
*
il
rJ';;;;"ł.
ó
3
9]: :
i
M azowszu n o r,
"' ćałośćśrodków zgodnie z umową'
"'?
realizatora ,^a^";i
i

;t!l

il'

l

i

il

korekł
SamorządWojewództwaMazowieckiegonle.yvkorzystałw/wśrodkówiw
a"i""i" hrócił io "'y'n dokonano
miesiącu listopaozie obydwie_
inne zadania'
planu , a śroafiiprzezniczono na
owdziale600-TranspońiłącznośÓ,rozdziale6-0014-Drogipublicznep.owiatowe
powiaóńóo w Radomiu na zadanie
przekazan"
wykorzystania
3dó.óoo'ł ti.--óoticla została
ń;.il
*
powiatowych
z zakresu dróg
po rozum ie n ia Starostwo
W
i";il;;;..
i
i"''ł
ie
n
zgod
nwestycy; ne:
"n.' "''n
e
jJńju
= or.iłłłć)i.
następując
iro*uło
iru"l
.zadania
n'"
długości
Powiatow" *
óoźo"- słuńica na odcinku
powiatowe1
drogi
Pzebudowa
"6ózJW
przez
2'562.087,38zł i został sfinansowany
wyniósł
zadania
środki
900'000zł
}:'il*ffTo.rt
kwota
ń..tępllacv
*
Radomiu
w
Drog
'ó"'óu:
Starostwo PŃatowe
Narodoweg'ó ilqgg"u Przebudowy
ramach
w
panstwa
to środki
budŻetu
kwota
z
sro"o'i.ióiiŃv obzó' pozostała
k'"i;iób.óoołto
Lokalnych,
własne powiatu'

p#;"il;ffiGa;'śi;'*ń;

i

_

Zadania bieżące

.organizacjapzewozównaodcinkulinii24GminaGozdpowierzyłagminieMiasta

Radom'
Gminie GÓzd
Radomi u przekazało do realizacji
w
Powiatowe
ia rowów
Ponadto Starostwo
iu
*ykon
n'
in5.
9cltw911'9n
powi"'9'w'n
ńó
"1drodze powiatowej nr 3533W
Ęo
zad a n ie z zakr esud rog
istniejąóycn pzĘ9.ustow'pzy
udroźnieniu
i
g m ny'
odwadniających
ńi;ńońek i Kło now na te re n ie publiczne powiatowe
Kło n owek Rawical',]'ff;j;;;;.a.i,
, rozdzialeoóotł-orogi
i łą;;;śa
wykorzystania zgodnie
Gmina Gózd w dziale Tianspoń
ó"t".ń
3o.bboJze'zaaLnie-k'}.,G
'o.t"ł"
otzymała n" pouui)-,
kwota 43'920zł'
xo'J
i

z

"o'niato

przezna.="n,"r'l1'rj'ri.'".J'-c"łl""i,iiv

l,
\: Ii', i:-
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do realizacji w 2011 roku
Plan wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane
ogółem kwotę
uchwalony przezRadę Gminy * eoió2i"w dniu 30.12.2o10r'obejmował
4.490'491,26zł.
zadania inwestycyjne.był zmienia.ny
W trakcie roku budŻetowego plan wydatkÓw na
zadania inwestycyjne na dzień
uchwałami Rady ó*i;y i"g?łem plań vuydatków.na
2011 rok wyd atkowano kwotę 7 .223.927,06^
31 .12.2o1t r. wynósi ł i''zs6-'oog,ożi. Za'
zóaan inwestycyjnych w układzie plan
czyli 99,1 o/o realizai1i planu' tntormaciĘ olóarizacji
przedstawia załącznik nr 4 do
wykonanie według foszczegolnych łłaininwestycyjnych
zadania wieloletnie.
. ui J.łi.źnk"urÓwniez zostały ujęte
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sToPlEŃ zAAWANsoWANlA PRoGRAMoW WlELoLETNtcH
Budżet gminy na początek roku 2011 rok obejmował również v'tykaz przedsięwzięć do

wPF

.

w

tYm:

TNWESTY.JE

Przewidziane do realizaĄi z udziałem środków o których mowa w ań.5 ust.1 pkt. 2

i3

a) Projekt BW

i projekt

EA 2010-2013 gdzie na plan łącznych nakładów

finansowych kwota 44.468zł (plan na początek roku kwota 38.850zł) wydatkow do
dnia 31 .12'2011r nie poczyniono, gdyŻprzekazana dotacja dla Samorządu
Województwa Mazowieckiego została zwrócona do budzetu gminy' W trakcie roku
zwiększono tu ogólną kwotę nakładów
b) Zagospodarowanie terenu dla potzeb rekreacji i wypoczynku -skwer rodzinny w
Gożdzie -zagospodarowanie terenu 2a10-2012 gdzie na plan kwota 608.434,52zł
wydatki planowane były w 2012 roku ' Zadanie ujęto w budzecie roku2012.
. B udow a kanalizacj i san itarn ej z przyłączami i pom pown iam i w m iejscowości
Kiedrzyn i Małęczyn - skanalizowanie gminy 2012-2013 gdzie plan nakładów
Wynosił 3.630.689,57zł i nie obejmował wydatków w roku 2011.
. lnne
a) Plan zagospodarowania pzestrzennego gminy na lata 2010-2012 z wańością
nakładów kwota 250.000zł. wydatkow do dnia 31.12.2011r nie poczyniono, gdyż
zadanie pzesunięto w okresie realizacji,
b) Przebudowa budynku świetlicy w Wojsławicach z okresem realizaĄi 2010-2012,
gdzie planowane łączne nakłady na powyższym zadaniu stanowiły kwotę
393.562,91zł' Do dnia 1 '01.2011rok poniesione zostały nakłady w lnłocie
52.799,51zł. Nakłady roku 2011 omowione zostały przy omawianiu zadań
.

inwestycyjnych roku 2011

.

W trakcie roku budzetowego wprowadzone zostało dodatkowo jedno przedsięwzięcie
pn. Dokumentacja techniczna rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w GoŹdzie i
dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnejw m. Piskornica, Lipiny etap ll, DroŻanki,
Wojsławice, Kuczki_ skanalizowanie gminy.
Ponadto wprowadzane były równieŻ zmiany, które dotyczyły głównie pzesunięcia
terminu realizacji niektorych pzedsięwzięć.

Ponadto zakończona została rozpoczęta w latach wcześniejszych realizacja

:

1. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej zprzyłączami ipompowniami w miejscowości
Karszówka, Klwatka Królewska iMałęczyn .
2. Wyrownywanie poziomu edukacji na terenie gminy Gozd poprzez dostosowanie
budynków PG i PsP w GoŹdzie do potrzeb XXl wieku.

Szczegółowy opis realizaĄi i stopnia zaawansowania zadań ujęto przy omawianiu
zadań inwestycyjnych tj' w załączniku nr
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jednostek budzetowych i
Przy pomocy wydzielonego rachunku dochodów
jest zywiónie uczniow W szkołach
wydatkow nimi finańsowanycń realizowane

gminy Gozd'.
|óo.tu*o*ych igimnazjum na terenie -budźetowych i wydatków. nimi
.finansowanych
Na rachunku dochodów jednostek
szkoł i gimnazjum w
gromadzone Są równieŻ docńody pochodzące z ńagród za udział

konkursach i PlebiscYtach.
jednostek budzetowych
Jednostki budżetowe, ktÓre utwozyły rachunek dochodow
i wydatkow nimi finansowanYch to:
'1. Publiczna Szkoła Podstawowa W GoŻdzie
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. Publiczne Gimnazjum w Gożdzie
7. Zespoł szr<oiótotnorształcących vr1_M.ałeczynie w skład ktorego wchodzą
- Publiczna Szkóła Podstawowa W Małęczynie
- Publiczne Gimnazjum W Małęczynie

'

budzetowych
Przychody wydzielonego '"ónunru dochodów jednostek
wyniosły
.12.2011
31
wydatków nimi finańsowanycń w ókresie od 01 .o1'2o11 do
i

zł', co stanowi 84'760/o
227.gg2,31 zł w stó.unLu'do planu w kwocie 269.000,0o
sprawozdawczego nie występują'
;a;;. d;or,iiińun.owe na początek okresujednostek
budzetowych i wydatkow nimi
doóhodow

Na przychody rachunku

za.doŻywianie z
finansowanych slłaJają się wpłaty za Żywienie uczniów, wpłaty
odsetki od
. a udziałw konkursach i plebiscytach , atakŻe
GoPSu , dochody i
bankowym.
Środków na rachunku'lóroJ
Wpłaty za Żywienie to kwota _ 224'433,00 zł
Wpływyznagrodzaudziałwkonkursach-kwota3.260'00zł
odsetki od środków na rachunku bankov{ym -kwota 326,77 zł
i wydatków nimi
Na plan wydatków rachunku dochodow iednostek budzetowych
zł, co stanowi
finansowanych kwota 269.000 zł wykonanie vqyniosło 227.992,31

84,77 % planu.
Sąto wydatki
- na .ańup artykułow Żywnościovvych- kwota.224.375,46 zł
zł
- na dopos azćniew pomoce i materiały- kwota 3.256,49
to kwota 27 '46 zł
Stan środkow finansbwych na koniec ókresu sprawozdawczego
to kwota 27 '46
Zobowiązania nie wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego
zł. NaleŻnoŚci na koniei okresu sprawozdawczego nie występują.
:

r;i;łłńsk;
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zMlANY W PLANIE WYDATI(oW N'A REALlzAcJĘ PRo-GRĄItJtoW
FlNANsoWANYcH zvDzlAŁrm ŚnooKow , o KToRYcH MoWA W ART's
W
UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE
TRAKCIE RoKU BUDŻEToWEGo
WYDATKI INWESTYCYJNE

w ań'5 ust'1
W 2011 roku realizowane były przy pomocy środków wymienionych
pkt 2 i 3 ustawy o finansacn pu-blicznych następujące zadania inwestycyjne:
1. Budowa kanalizacji sanitarn ej z pnyłączami i pompowniami w
mie;scowós.i x"'śzówka, Klwatka Królewska i Małęczyn etap ll ti w
miejscowości Klwatka Królewska i Małęczyn'
Zadanie realizowane było w latach 2009-2011r
Plan na 2011 rok
Dział 01o-Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010- lnfrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragraf 605
Plan na i-oczątex roku pówyŻszego zadania to kwota 825.753,32złw tym
kwota l 'rcoa na wydatki nie objęte projektem'
-środkiwymienionów art' 5 ust.1 pkt. 2i 3 ustawyofinansach
publicznych to kwota 507 '677zł,
- środkiwłasnegminy kwota 316'976,32zł
Plan na koniec ńtu po*yŻszego zadania to kwota 825.716,32zł w tym
-środkiwymienionew art.5 ust.1 pkt. 2 i3 ustawyofinansach
publicznych to kwota 503.547zł,
- środkińł".n"gminy kwota 322.169,32zł w tym na wydatki kwalifikowane
:

kwota 321.069,32zł'
Zmiana planu na powyŻszym zadaniu dotyczyła głównie:
ooaaitowego zabózpieczenia środkÓw własnych z uwagi na zmianę
stawki pooitxu WAT z22o/o na23% zmniejszeniemwańości netto

-

umowy,cowpłynęłonazmniejszeniedofinansowania
- zmiana kosŻu dla nadzoru,
i.
Rea izacja zadania zosta n ie o mowio n a przy r ealizacj i nwestycj
powyŹszego
Zaciągnięto tu pozyczkę na wyprzedzĄące finansowanie
zadaniaw Banku Gospódarstwa Krajowego na kwotę 503'547ż
PoĄczka została zaciągnięta i spłacona w tym samym roku budżetovrrym'
i

I

2. Wyrównywanie poziomu edukacji na terenie gminy Gózd popfzez
dóstosowanie budynków PG i PsP dla potrzeb xxlwieku .
jest z Europejskiego
ńouuy='." zadanie ińwestycyjne współfinansowane
Funduszu Rozwoju Regiońa1ńego W ramach priorytetu Vll- Twozenie i
poprawa warunkbw dlJ rozwoju kapitału ludzkiego , Działanie7.2
Reg ional nego P rog ram u o peracyj nego
l nfrastru ktu ra służącaed ukacji
Wojewodztwa Mazowieckiego 2007 -201 3'
planie
Zadanie realizowane było oó zoog roku. Zmiany W trakcie roku
wydatków przedstawia poniższa tabela' Zmiany wynikają z
p rzep rowadzonych p roced u r p zetargowych'

31

Klasyfikacja
budŻetowa
Dział 801oświata i

Plan na początek roku
2011

Plan na 31.12.2011

g',|.4.172,94

wvchowanie

80101 szkoły
podstawowe
s 6057
s6059
s6050
80{10- qimnazia
s 6057
s6059
s6050

958.670,65

195.588'10 zł

225.343,45zł

163.827,23 zł

169.141,90zł
53.351,37zł
2.850,18 zł
733.327'20 zł
515' 1 83,10zł
213.006,10 zł
5.138 zł

28'910'69zł
2.850,18zł
7'.18.584,84

606.429'81zł
107.017,03 zł
5'13Bzł

W 2011 roku Mazowiecka Jednostka Wdrazania Programów Unijnych
zrefundowała nam wydatki poniesione w 2010 roku w wysokości
86.606,09złwtym rozdział 80101 kwota 30.901 ,05złirozdział80110 kwota
55'705,04zł, orazw znacznej częściwydatki roku 2011 tj. w kwocie
564.1 35,01 W tym rozdział 801 01 kwota 126.620,55zł + 55,95zł i rozdział
801 10 kwota 437 .357 ,64zł + 1a0,87zł. Przewidziana do refundacji w 2012
kwota wydatków poniesionych w 2011 roku na powyŻszym zadaniu wynosi
razem 120.190zł

**TE!Eze
w

2011 roku otzymano dotacje z Mazowieckiej JednostkiWdraŻania Projektów
Unijnych na realizowany przez Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe projekt
systemowy pod navllą,,Reintegracja społeczna i zawodowa ,,Szansa'' w ramach Priorytet
Vll. Promocja integracji społecznej, działanle7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, poddziałanie7.1.1 Rozwój iupowszechnianie aktywnej integracji przez
oŚrodki pomocy społecznej.
Zadanie na początek roku nie było ujęte w budŻecie. W trakcie został napisany projekt
przez GOPS w Gożdzie na2011 rok wprowadzony do budzetu. określono plan na
kwotę 142.499,97zł w tym::
- środkiwymienione w ań. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych to kwota 121.124,97zł,
- dotacja z budŻetu państwa kwota 6 412,50zł
- środkiwłasnegminy kwota 14.962,50zł
Plan kwotowo nie uległ zmianie.
Zmiana planu na powyŹszym zadaniu dotyczyła głównie zmiany w
klasyfikacj i, polegającej na dostosowani u parag rafu klasyfikacj i wyd atku.

i

??1R

32

j'

t:l :i'.:.ji i :. ..i ł: ;: ł :;
J

!

J

:s

!<i

