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SPRAWOZDANIE
WYKoNANIA BUDżETU GM|NY
GOZDZA 2012ROK

Budzet gminy na 2012r. został uchwalony przez Radę Gminy
w Goździe w dniu 29 grudnia 2011r. uchwałą Nr XVl/8912011
Ustalono plan dochodów w wysokości 23.259.324.00 zł
W trakcie roku budżetowego plan dochodow na podstawie uchwał organów gminy był
zmieniany, aktualizowany i na 31 .12'2012r wynosił 23.467.471,52zł.

Dochodv budżetowe
Lp

plan

wyszczegÓlnienie

Wykonanie

Struktura

%

realizacji

wykonania

olanu

1

w

Dochody ogołem w tym:

23.467 .471,52

23.729.052,06zł

101,11

100

biezace

22.683.330,52
784.141,00

22.866.324.28
862.727.78

100,8
110,44

96,36
3,64

maiatkowe

Realizację dochodow w działach , rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1
do sprawozdania' Załącznlk przedstawia realizaĄę dochodów budzetowych w pełnej
szczegołowościklasyfikacji budŻetowej w układzie plan, wykonanie wraz z podaniem
wskaŹnika realizacji planu w %' Ponadto w załączniku tabela 1a zostały wyodrębnione
dochody majątkowe.
Za 2012 rok osiągnięto dochody budzetowe w wysokości23.729.052'06zł tj" 101 ,11o/o
wykonania planu.
Realizacja planu przedstawia się następująco:
l. DocnooY MAJĄTKoWE:
Na plan 784.141,00 zł wykonanie wynosi 862.727,78złt1' 110,02o/o realizacji planu
(tabela 1a załącznika nr 1) w tym:
dotacje iśrodkiotrzymane na inwestycje
W 2012 roku otrzymano ogółem kwotę 758.791 ,25zł w tym:
kwota 195.659zł Środki uzyskane z inwestycji zakonczonej w 2012r w ramach
działania 313,322,323 ,,odnowa i rozwój Wsi'' - operacji ,,Kształtowanie Centrum
wsi poprzez zagospodarowanie terenu na,,SKWER RoDaNNY'' W miejsQowości
Gozd, Gmina
:
kwota 99.280zł w tym kwota 42.465,41zł -PSP Gozd oraz kwota 56.8't4,59 PG
Gozd to środki uzyskane na dofinansowanie zakończonego W 20'l1 roku projektu
pn. ,,Wyrównywanie poziomu edukacji na terenie gminy Gozd poprzez
dostosowanie budynkow i terenow PG i PsP w GoŹdzie dla potzeb XXl Wieku''
wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W ramach
Priorytetu Vll ,,Tworzenie i poprawa warunkow dlą rozwoju kapitału ludzkiego
działanie 7 '2" lnfrastruktura słuŻąca
ed u kacj i" Reg iona neg o Prog ram u Ope racyj nego Wojewodztwa Mazowieckiego
na lata 2407-2013,

..

-

-

o/o

Gózd",

,

I

-

kwota 50.000zł to środkiod Marszałka Województwa Mazowieckiego uzyskane w
ramach pomocy finansowej ze Środków związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntow rolnych (wcześniej Terenowy Funduszu ochrony Gruntów Rolnych) na
realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowoŚci

Klwatka,
kwota 38.350zł z tytułu wpłat ludnościna budowę wodociągu,
kwota 92.513,22zł ztytułu wpłat ludnościna budowę kanalizacji,

kwota 64.284,18zł to środki od Marszałka WojewódŻwa Mazowieckiego
uzyskane w ramach pomocy finansowej na zakup sprzętu specjalistycznego w tym
(samochód) dla oSP Grzmucin,
kwota 168.704'85złto środki otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w ramach
Rządowego programu ,,Radosna szkoła'' na utworzenie placÓw zabaw w PSP
Kłonówek, PSP Kuczki iPSP Klwatka,
kwota 50.000zł dotacja otrzymana z Ministerstwa Spońu i Turystyki na zadanie
inwestycyjne pn. Dokumentacja ibudowa Sali gimnastycznej przy PSP Kuczki
,

.

Dochody ze sprzedaży majątku
W 201 2 roku Gmina uzyskała ze sprzed aŻy majątku kwotę 103'936,53zł w tym:
Kwota 94.738'21zł w tym z tytułu sprzedaży w drodze przetargu lokalu
mieszkalnego W ośrodkuZdrowia w GoŹdzie przy ul. Lekarskiej kwota g3.000zł, oraz
sprzedaŻy bezprzetargowej z udzieleniem bonifikaty działki zabudowanej w
Drozankach na któĘ znajduje się kaplica za kwotę 1.738,21zł.
Kwota 4.178,86 zł ztytułu sprzedaŻy samochodu marki Jelcz w oSP Klwatka,
Kwota 304zł z tytułu sprzedaŻy składników majątku (złom) w Zespole Szkół w
GoŹdzie'
Kwota 4.715,46zł z tytułu sprzedaŻy kontenerow.
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego W prawo
własnościnie wystąpiły.
Dochody ze sprzedazy majątku Gmina zrealizowała zgodnie z planem.

.

Il.

DocHoov BtEącE

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

udziaĘ gminy w podatku
dochodowym od osób
fizycznych

2. podatek rolny
3. podatek od nieruchomości

4. podatek leśnv
5.

o.
7.
8.

L

podatek od środków
transpońowvch
wpłvwv z kartv podatkowei
opłata skarbowa
Podatek od czynności
cvwilno-orawnvch.
Udziały gminy we wpĘwach z
podatku dochodowego od
osób orawnvch
razern
2

plan

Wykonanie

1.678.041

1.631 .474,00

400.600
707.753
22.600
78.000

427.708,70
861.1 12,70
25.364,60
'/8.813,90

106,76
121,67
112,23
101,04

950
25.000
135.000

979.30
23.263,00
117.511

103.08
93.05
87,04

4.000

2.303,92

57,60

3.051.944

3.168.530,22

103,81

%;o

realizaĄi
Planu
97,22

'

Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 103,81o/o
odchylenia w wykonaniu podstawowych dochodÓw podatkowych zwięane są głównie z
udziałami gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które bardzo często nie są
realizowane w 100%. Plan dochodów z tego Źrodła określaMinisterstwo Finansów i
zastrzega ze dochody ztego Źrodła mogą być przeszacowane lub niedoszacowane.
Dochody realizowan e przez Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w 86,3 1o/o t1 rÓwnieŻ
w niŻszym stopniu niŻ zakładano' Gmina kierując się zasadą ostrozności nie zwiększała
planu podstawowych dochodow podatkowych realizowanych przezUrząd Gminy w
GoŹdzie, z uwagi na spodziewane niŻsze wykonanie dochodów zudziałow gminy w
podatku dochodowym od osob fizycznych i przez Urzędy Skarbowe.

2.Dochodv z maiatku qminv realizowane były głównie w następujących działach:
w dziale 400- Wfuarzanie i zaopatrywanie w wodę, w dziale 9O0-Gospodarka
komunalna, w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, 750- Administracja publiczna, w
daale 801-OŚwtata
nte
wyszczegÓlnienie
plan
Lp.
Wykonanie
%
realizacji
1

497.020

544.094,93

planu
109,47

127.60A

155.859,71

122,14

10.000
69.995

17.573.24
72.537,12

175,73
103,63

5.000

6.513,22

130,26

709.615

796.578.22

112,25

za pobÓrwody, Ścieki

2 za czynsze i opłaty z budynkow
Uzędu Gminy , budynku byłego
przedszkolaw Klwatce, z Domow
Nauczyciela, z lokali w szkołach,
z wynajmu mieszkań i aptekioraz
za centralne ogeewanie w
ośrodkuZdrowia
3 za wynajem autokaru szkolnego
4 z tytułu odsetek od ŚrodkÓw na
rachunkach bankowych i lokat w
UG (d2.750 i d2.801)
z tytułu odsetek od Środków na
rachunkach bankowych i lokat w

ZEAS

razem

ogołem dochody z majątku wykonano w 112,25o/o
odchylenia w wykonaniu dochodów z majątku gminy wynikają głównie z ostrozności we
wprowadzaniu niektórych korekt zwiększających plan dochodow' Na wyzsze wykonanie
planu mają WpłyW głównie dochody uzyskane za pobór wody i ścieki,olaz z tytułu
Ćzynszow, opłat i usług.
3. Dotacie

.

na realizowane zadania bieżące
Za 2012 rok otrzym ano z Mazowieckiego Urzędu Wojerłóó'zkiegalł Warsżawie
następujące dotacje
:

Dotacje na zadanla zlecone gminie na plan 3.639.521 ,02złwykonanie wynosi

3.591.039,53zł tj. 98'66% planu w tym:

a) dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 5.838zł

otrzymano całośćśrodków z tego wydatkowano kwotę 5.807,90zł czyli 99,48o/o
wykonania planu. Niewydatkowaną kwotę środków w wysokości 30,10Ż zwrocono W
terminie do 31 .12.2012r.

specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 34.000zł otrzyrnano kwotę
34.000zł z tego wydatkowano kwotę 28'607,83zł czyli 84,14oh realizacji planu..
Niewydatkowaną kwotę środków w wysokosci 5'392,17zł zwrocono W terminie do
31.12.2012r.

b) Dotacja na

c) dotacja na zadania zzakresu ewidencji ludności, USc, dowody osobiste, ewidencja

działalnościgospodarczĄ, iinne (rozdział75011) na plan 48.528zł otrzymano kwotę
48.528zł, z tego wydatkowano całośĆotrzymanych środkow, czyli 10o% wykonania
planu,

Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne irentowe z
ubezpieczenia społecznego i realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentow na plan 3.384'923zł otrzymano kwotę 3.345'000zł, w tym kwota 232.000zł
d otyczy f u nd uszu a mentacyj nego. Wyd atkowa no kwotę 3 .341 .863,7 8zł czyli 98,7 3o/o
wykonania planu w tym kwota 228.863,78zł doĘczy wydatków związanych z wypłatą
funduszu alimentacyjnego. Niewydatkowana kwota środków w wysokości 3.136,22zł
w całościdotyczy funduszu alimentacyjnego i została zwrócona w terminie do
31.12.2012r.

d) Dotacja na

l i

e)

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego W cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 130.732,02zł otrzymano i
wydatkowano całośÓ środkow'
Dotacja na obronę cywilną na plan 300zł otrzymano kwotę 300zł' z tego
wydatkowano całośóotrzymanych środkÓw.

s) Dotacja na realizację rządowego programu wspierania osob pobierających
świadczenie pielęgnacyjne na plan 35.200zł otrzymano iwydatkowano całośó
środkow.

Dotacje na zadania bieżące własne gmin

-

-

:

dotacja na terenowe ośrodki pomocy społecznej na plan 81.900zł otrzymano i
wydatkowano całośćśrodków'
Dotacja na wypłatę dodatkow dla pracownika socjalnego w ośrodku Pomocy
Społecznej- na plan 8.470zł otrzymano całośóŚrodkow z tego wydatkowano kwotę
8'302zł. Niewydatkowaną kwotę Środków w wysokości 168zł zwrócono w terminie do
31.12.2012r
dotacja na realizację Rządowego programu ,,Pomoc państwa w zakresie
dozywiania''(dozywiane dzieci w szkołach) otrzymano i wydatkowano kwotę
135'000zł na plan 135'000zł, czyli 100% planu.
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na'plan 60.000zł otrzymano kwotę 60.000zł
czyli 100% planu.
Dotacja na zasiłki stałe, Plan dotacji wynosi tu 80.182zł. otrzyq_ano kwotę 80*782zł,
czyli 100% planu' Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 78.792,75zł. \ĄĘdatki w całości
sfinansowano zgodnie z obowiązującymi przepisami ze środków Wojewody.
Niewykorzystaną kwotę 1.389,25ż zwrÓcono do dysponenta.
Dotacja na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające
zasiłek stały na plan 5'528zł otrzymano całośćŚrodków z tego wydatkowano kwotę
5'462,67zł czyli 98,82% wykonania planu. Wydatki sfinansowano: W całościze
środków dotacji'
Dotacja na sfinansowanie wydatkow związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny
na plan 23.000zł otrzymano całośóŚrodków z tego wydatkowano kwotę 22.568,83zł
Niewykorzystane Środki zwrócono.

_
-

Dotacja na dofinansowanie świadczeńpomocy materialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym otrzymano kwotę 176'964zł na plan 176.964zł. Na wypłaty tej
pomocy wydatkowano kwotę 222'339,19zł w tym ze środkow dotacji całoŚć
otrzymanych środków'
Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów _,,Wyprawka szkolna''
na plan wydatkow kwota 23.100zł otrzymano całośÓ środków z tego wydatkowano
kwotę 23.094,24zł. Niewykorzystane środkizwrócono.
Dotacja na utworzenie w ramach Rządowego programu wspierania w latach 20092014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opiekiw klasach l_lll szkół podstawowych ,,Radosna szkoła'' na plan
kwota 89.680zł otrzymano i wydatkowano całośÓ środkÓw.

o

w 2012 roku otrzymano:
zKrajowego Biura Wyborczego uzyskano kwotę 1.365zł czyli 100% planowanych

_

Dotacje na zadania zIecone gminie w kwocie 1.365zł w tym:
kwota 1'365zł na plan 1.365zł, czyli 1000ń realizacji planu w tym całośćdotacji
dotyczy aktualizacji spisu wyborców gdzie wydatkowano całośćotrzymanych

Ponadto

'.

Środków w tym:

rodków,

Dotacje na realizowane zadania biezące zarÓwno zadania zlecone ustawami, jak też na
zadania własne Gmina otrzymywała zgodnie z planem.
4. Subwencie

plan

Lp. wyszczegolnienie

1

częŚc oŚwiatowa subwencji
ooÓlnei

2 częścwyrownawcza

su

bwencj

ooólnei
częŚĆ
rownowaŻąca su bwencj
3
ooólnei

4. środkina uzupełnienie
dochodów omin
Razem subwencja ogÓlna

i

i

Wykonanie

%o

realizaĄi

8.205.236 zł

8.205.236

planu
100

5.330.551 zł

5'330.551zł

100

460.115 zł

460.115zł

100

't6.863zł

16.863zł

100

14.012'765zł

14'012.765zł

100

otrzymano subwencję ogÓlną pełnej wysokości.
5. opłaW za pozwolenia na sprzedaż alkoholu
Tytułem opłat za ponvolenia na sprzedaż alkohoIu wpłynęłakwota 't05.955,55zł na
plan 102.a00zł czy\i 103,88% wykonania planu,

6.lnne

-

dochodv

.->
Ponadto Gmina uzyskała między innymi następujące dochody: 1
W dziale 750-Administracja publiczna Wpływy zróŻnych dochodów uzyskano kwotę
700,98zł, uzyskanoteŻz Powiatowego Urzędu Pracy w związku zzatrudnianiem
pracownikÓw w ramach prac intenuencyjnych i publicznych środki w kwocie
48. 976, 8 1 zł na p la n 49'4o0zł tj. 99,1 4o/o realizacj i.
W dziale 852-Pomoc społeczna w zwięku z odzyskaniem wypłaconej zaliczki
alimentacyjnej, oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego i naleŻnych z tego tytułu
dochodów gminie wpłynęłakwota 11'414,73zł, opłaty za świadczenie usług
opiekuńczych to kwota 1.773,58zł

.

-

dziale 801 uzyskano dochody z opłaty stałej oddziału przedszkolnego dzieci
młodszych w szkole podstawowej w kwocie 16.979zł na plan 20'000zł, czyli 84,900ń
realizaĄi planu,
W dziale 400, oraz w dziale 900 w związku z opłatami określonymiw
dostarczania wody i odbioru ścieków wpłynęłakwota 14.036,12zł na plan 12.7a0zł,
czyli 110,52o/o realizaĄi planu.
W

Regulaminie

Dochody budŹetowe ogÓlnie zrealizowane zostały w 101 ,11o/o
W realizacji dochodow ogółem nie występują więc znaczne odchylenia.
Braku odchyleń nie mozna jednak stwierdzić analizując dochody w podziale na
biezące i majątkowe gdyŻ :
dochody biezące zostały zrealizowane w 100,8% realizacji planu'
dochody majątkowe zostały zrealizowane w 110,40ń
Na wyzsze wykonanie dochodów majątkowych mają WpłyW głownie dochody z tytułu
WPłat ludnościna budowę wodociągu i kanalizacji' Nie było tu potrzeby dodatkowych
środkow i nie korygowano planu w tym zakresie'
Występujące odchylenia w wykonaniu poszczególnych dochodÓw zostały wyjaśnione
przy omawianiu tych dochodów.

..

Plan dochodów budzetowych ogółem według stanu na 31 .12.2012r w porównaniu do
stanu na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 208'147,52zł , czyli ogółem w
planowanych dochodach zauwaza się niewielki wzrost'
Planowane dochody majątkowe, które według stanu na początek roku stanowiły kwotę
1.737.772zł, a obecnie to kwota 781.141,00' Uległy więc zmniejszeniu o kwotę ogółem
956.631zł. W trakcie roku dochody te były korygowane .Na zmiany mają tu wpływ
głownie korekty budzetu w związku z ustaleniem wańoŚci zadania po przetargu, lecz
wystąpiły tez korekty zwięane z Wprowadzaniem do budzetu nowych zadań, oraz
wprowadzeniem do budzetu w trakcie roku dochodów ze sprzedazy majątku'
W trakcie roku wprowadzono rowniez do budzetu otrzymaną refundację środków
unijnych z tytułu realizaĄi projektow w roku ubiegłym.
Planowane dochody bieŻące' które według stanu na początek roku stanowiły kwotę
21'521 .552zł, a obecnie to kwota 22.683'330,52zł czyli uległy zwiększeniu o kwotę
1'161.778,52zł i ma na to wpływ głównie korekta planu dotacji isubwencji, oraz
wprowadzenie ponadplanowych dochodow z tytułu odsetek i z tytułu wpływów za wodę
Ścieki w związku ze wzrostem cen tych usług
.

Dochody

w 2012 roku uzyskiwane

były w miarę rytmicznie i planowo.

ZaległoŚci z tfiułu dochodów budzetowych za 2012 stanowią kwotę 577.657,15zł (rok
ubiegły- 550.395'39zł) a nadpłaty kwotę 5.208,62zł (r' u. kwota 5.271,96zł).
Zestawienie zaległościza 2012 rok stanowi ponizsza tabela. W tabeli w celach
porównawczych przedstawiono dane za 2011
---

rok.

i

I

lp.

Wyszczególnien ie (rok ubiegły)

podatek rolnv
2 podatek od nieruchomoŚci w tym:
-osoby tizyczne
-osoby prawne
1

3 oodatek leśnv

4 oodatek od środków transoońowvch
5 wpłvwv z kańv oodatkowei

b Podatek od czynności cywilno-

orawnvch
7 Podatek od spadkÓw

i

darowizn

8 oołatv z tvtułu czvnszu itp
9 Wpłatv na budowe wodociaqu
'10
11

oołatv zazuŻvcie wodv ito.
Dochody gminy z tytułu wypłat
zaliczki alimentacyjnej i fu nduszu

Zaległość

20'11 rok w

ZaległoŚć

2012rokw zł

Struktura
w o/o za

Struktura
w%oza

Dynamika

2.45

3,12

19,62

16,28

zmian
2012t2011
133,83
87,02

1.005,60
20.915,70
18.137,60
627,80

0.23
3,15
3.68
0,08

0,17
3,62
3,14

120.78
89.62

0,11

149,1 9

0,53
0,35
0.63
2.64
61,68

0.95

187.42
353,20

339.492,30

5.516,00
6.792.07
2.125.00
21.772.91
367.093,'t7

5.635,23
20.173.45
1 .500,18

10.306,08
8.771.94
2.539,98

3.67
0.27

550.395,39

577.657.15

100

zł

13.482,10
108.028,60
41.218,70
66.809,90

18.044.40
94.008,90
46.381,00
47.627.90

1258.20
17.316,70
20.237,54
420,80

2.943
1.922.98
3.450
14.534.31

2011 rok

2012 rok

79,93

1.18

61,59

0,37
3,77
63.55

149,80
r08.r3

1,78
1,52

182,89
43,48

o'4Ą

r69,31

100

104,95

alimentacvineoo

12 oołata za ścieki
13 Wpłatv na budowe kanalizacii
14 Pozostałe (opłaty za plombowanie

wodomierzy , za przystanki, odsetki

1.02

ito.)

Razem zaleqłoŚci

Struktura zaległościnie uległa więc większej zmianie w porównaniu do roku
poprzedniego' Nadal największa częŚć zaległoŚci dotyczy działu 852-pomoc społeczna,
ich udział W zaległościachogołem Wynosi 63,54%
Za ległościte wyn kaj ą z przepisow p rawa i d otyczą wypłaco ny ch zaliczek
alimentacyjnych, Wypłat z funduszu alimentacyjnego i naleznych dochodóW gminie z
tego tytułu' odzyskanie tych naleznoŚcijest co najmniej odległe W czasie z uwagi na
samą istotę tych wypłat'
W dynamice zmian zaległościogółem Wzrosły o 4,95o/o i ma tu WpłyW równiez głównie
Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Następna znacząca pozYąa W zaległościachdotyczy podatku od nieruchomości kwota
94.008,90zł w tym zaległościdotyczące osób prawnych (głownie jedna firma) _kwota
47.627,90zł ( rok ubiegły-66.809,90zł)' z tego kwota 37.891 ,90zł zabezpieczona została
hipoteką. Pozostałe zaległościw płatnościachpodatku dotyczą głownie osób fizycznych'
W dynamice zmian zauwaŻa się spadek tych zaległości.
Mimo, iz w strukturze zaległościstanowią niewielki procent to zauwaza się Wzrost
zaległościsię z tytułu wpłat za Wodę i ścieki. Wzrost ten związany jest częściowo ze
wzrostem cen tych usług, lecz równieŻprzybywaprzyłączy głównie kanalizacyjnych
Kwoty udzielonych ulg podatkowych za bkres sprawozdawczY kształtują się
następująco:
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 483.ffF,64zł (tok ubregły
kwota 455.740,76zł) w tym kwota 359.743,37zł dotyczy głównie pod$tku od
nieruchomości budynkow i budowli gminnych,
Umorzone zaległościpodatkowe to kwota 11.437zł ( rok ubieghy 14.761,65zł) w tym
umorzone odsetki kwota 2.258zł,
Skutki obnizenia górnych stawek podatkowych Wzez Radę Gminy to kwota
530.935'53zł ( rok ubiegĘ kwota 335.795,54zł.)
ogołem skutki obnizenia stawek, udzielonych ulg, zwolnień, rozłoŻen na raty, umorzeń i
wydanych decyzji w 2012 roku to kwota 1.028.813 ,17zł , co oznacza w porównaniu do
roku poprzedniego (roczne za rok poprzedni kwota 806.297,95zł) wzrost o 27,59oń i
mają na to Wpłyvv głównie
i

.

-

-

'.
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skutki obnizenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych, ktore za 2011
rok stanowiły kwotę 335.795,54zł natomiast w 2012 roku to kwota 530.935,53zł i
mają tu głównie WpłyW skutki obnizenia gornych stawek podatku rolnego, które za
2011 rok stanowiły kwotę 30'203zł' natomiast za2012rokto kwota 186.916zł.

Wvdatki budżetowe
Plan wydatkow budzetowych na 2012r. uchwalono w wysokości 23-.259.'324,00zŁ
W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organÓw Gminy plan wydatków na
31' 12.2012r wynosił 24.1 42.243,522ł.
plan

Lp. wyszczegÓlnienie

1

Wydatki ogołem w tym:

1a Wvdatki bieżace z teoo

Wvnaqrodzenia
Dotacie

i

:

oochodne

obsłuoa dłuou
świadczenia na rzecz osÓb
fizvcznvch

wydatki na programy finansowane
z udziałem Środkow o ktÓrych
rnowa w ań' 5 ust.1 pkt2 i 3
ustawv o finansach oublicznvch
2b Malatkowe w tvm:
wydatki na programy finansowane
z udziałem Środkow o których
rnowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawv o finansach publicznvch

24.142.243,52zł

Wykonanie
23.340.119,27

%

realizacji

olanu
96,69

Struktura
w o/o

21.378.173.36
11.939.045.37
165.000
95.000
4.543.553,53

20.796.450.39
11.823.945,67
157.662
88.147,38
4.458.327,36

97.27
99,03
95,55
92.79
98,12

89,10
50,65

340.265,97

330.819,04

97,22

1.41

2.764.070,16
853.056,26

2.543.6s8.88

92,02

10,90

726.736,25

85,1 9

3,11

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 96,68%. Na mniejsze wykonanie wydatków ma
WpłyW zarówno mniejsze wykonanie wydatków biezĄcych jak iwydatków majątkowych.
Planowane wydatki majątkowe w budzecie Gminy według stanu na 31 .12'2012r to kwota
2.764.070,16zł i w strukturze planowanych wydatków ogołem stanowią11,44o/o.
Wykonanie wydatkow majątkowych stanowi kwotę 2.543.658,B8żi w strukturze
poczynionych wydatkow ogołem stanowią 't0,90% .Wydatki majątkowe zrealizowano w
92,02o/o w związku ztym zaniŻyĘ wykonanie wydatków ogółem. Wydatki te zostały
oddzielnie szczegółowo opisane w dalszej częścisprawozdania.
Wydatki bieżące stanowią kwotę 20.796.'460,39zł na plan 21'378'173,36zł czyli gi,27oń'
wykonania. Nie występują tu więc znaczne odchylenia .W największym stopniu w
wydatkach biezących zostały zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz
wydatki na Świadczenia na rzecz osob fizyiznych.
W najmniejszym stopniu zrealizowano wydatki na obsługę długu i dotacje' Wydatki te
w strukturze wydatkow nie stanowią znaczącej pozycji w związktrztym iqh mniejsze
wykonanie nie wpływa znacząco na realizacje wydatków ogołem. Nalezy'tu dodać, ze
dotacje Gmina pzekazała w całościnatomiast nastąpił jej zwrot i w związku z tym
mniejsze wykonanie..

Szczegołowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia
załącznik nr 2 do informacji . Załącznik przedstawia realizację wydatkow budzetowych w
pełnej szczegółowości klasyfikacji budzetowej wraz z podan iem wskaŹnika realizacji

planu.

100

0.67
0.37
1 9.10

Wydatki biezące według poszczegolnych działów przedstawia ponizsza tabela. Wydatki
m
oorsane zostan odrebnite
Lp. WyszczegÓlnien

1

2

01

plan

ie działu

O-Rolnictwo i Łowiectwo

400-Wytwazanie i zaopatrywanie
w wode

3 ó00-Transport i Łączność
4 700- Gosoodarka mieszkaniowa
5 750 -Administracia publiczna
o 7 51 -Urzędy naczelnych organÓw
władzv
7 754 _ Bezpieczeństwo publiczne

i

ochrona ozeciwooŹarowa
8 757- obsłuoa dłuqu publiczneqo
I 758-RÓzne rozliczenia
10 B01- oświata i wychowanie
11 851-Ochrona zdrowia
12 852- Pomoc soołeczna
13 853 - Pozostałe zadania w

zakresie politvki społecznei

14 854-Edukacyjna opieka

wvchowawcza
15 900-Gospodarka komunalna
ochrona środowiska
16 921- Kultura iochrona dziedzictwa
i

narodoweqo
17 926- Kultura Fizvczna i Spoń

Razem wydatkl bieżące

Wykonanie

o/o

realizacji
olanu
96.65
89,58

Struktura

wykonania

w o/o
0,68

145.432.02
298.035,00

140.557,98
266.992,58

277.290.42
32.100,00
2.606,138,00

98.1 6

1,31

84,96
94.83

0,13

'1.365,00

272189.98
27.270,76
2.471.519.40
1.365,00

11,88

100

0,01

150.360,00

135.926,85

90,40

0,65

95.000.00
41.005.42
11.514.348.50
252.824,00

88.147.38

92.79

0,42

11.432.709.97
212.476,03

99,29
84,04

54,97
1,0Ż

4.310.391,00
211.240,00

4.198.172.96
202.153,75

97.40
95,70

20,19
0,97

260.564,00

245.433,43

94,19

1,'18

970.890,00

947.217,71

93,44

4,36

140.000,00

132.662,00

94,76

0,65

71 .190,00
21.378.173.36

61.664.61
20.796.460.39

86.62
97.27

0,30
100

1,28

Analizując wydatki należy podkreślić:
Największy udział w strukturze wykonanych wydatków ogołem stanowiąwydatki na
oświatę-S4 ,97o/o, oraz na pomoc społeczną 20,19o/o .
Z punktu widzenia istotnoŚci dla budzetu najwyższy stopień realizacji planu występuje:
W dziale oświatai wychowanie, gdzie zrealizowano 99,29o/o planu rocznego.
Subwencja oświatowa nie wystarczyła na wydatki, ktÓre powinny być finansowane
w oŚwiacie z tego Żrodła' otrzymana kwota subwencji oświatowej za 2012 rok
wynosi 8'205.236zł, a kwota wydatków biezących w dziale oświata wynosi
11'432'709,97zł w tym wydatki na dowoz dzieci do szkoł kwota 304.336,93zł i
wydatki oddziałów przedszkolnych kwota 887.320,01zł, co oznacza, ze do zadan
oŚwiatowych ze środkow własnych gminy dofinansowano kwotę 2.035.817 ,03 zł',
orazze środków własnych Gmina sfinansowała w całościdowożenie dzieci do
szkół i oddziały przedszkolne'
w dziale 852-Pomoc społeczna, gdzie zrealizowano 97,4o/o planu rocznego.
Wydatki stanowią tu kwotę 4. 1 98. 172,96zł i zostały sfinaiiBbwane*płownidże
środkow dotacji na zadania własne i zadania zlecone gminie która stanowi kwotę
3.803.505,76zł, natomiast środkiwłasne gminy stanowią tu kwotę 392.967,75zł.
Ze środków własnych sfinansowano:
umieszczenie podopiecznych w domu pomocy społecznej kwota 51'635,37zł
zasiłki i pomoc w naturze kwota 101'9g9,97zł,
Usługi opiekuńcze kwota 9.362,96zł,
Dozywianie dzieci w szkołach 33'925,12zł
Rodziny zastępcze kwota 7893,11zł
Koszty funkcjonowania GOPS kwota 't88.1 51 ,22zł

.

'
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Najnizszy stopień realizacji budzetu występuje w dziale 700_ Gospodarka mieszkaniowa
gdzie zrealizowano 84,96% planu rocznego, w dziale 851-Ochrona zdrowia gdzie
zrealizowano 84,04o/o planu i w dziale 926- Kultura Fizyczna i Spoń gdzie zrealizowano
86,620/o planu rocznego, leczz punktu widzenia istotności dla budzetu nie ma to
większego znaczenia gdyz planowane wydatki w tych działach w strukturze wydatkow
ogółem charakteryzują się nieznacznym udziałem, a poza tym nie było potrzeby
wydatkowania tam większych środków '
Ponizej przedstawiam charakterystykę niektórych wydatkow:
Dział 01 0_Rolnictwo

,.

i

Łowiectwo

W dziale 01O-Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowano kwotę 140.557 ,98zł na plan
145.432,02zł , czyli 96,640/o wykonania planu w tym wydatki na zadania zlecone to kwota
130.732,02zł na plan 1 30.732,02zł czyli 100% realizaĄi planu a wydatki na zadania
własne kwota 9'825,96zł na plan 14'700zł czyli 66,840ń realizaĄi planu w tym na między
innymi:
wpłaty Gminy na rzecz lzb Rolniczych kwota 8.430,81zł na plan 8.500zł, czyli 99,19%
planu,
pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą głównie wydatkow na zakup materiałów

'
-

spozywczych dla KGW
Wydatki na zadania zlecone dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawańego W cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i zostaną omowione oddzielnie
w sprawozdaniu z realizaili zadan zleconych gminie.
Dział 40O-Wvtwarzanie i zaopatrrrwanie w energie elektrvczna gaz i wode

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę wydatkowano kwotę 266.992,58zł
na plan 298.035 zł czyli 89,58% planu i są to wydatki związane z dostarczaniem wody
dla odbiorców Gminy. Wydatkowano tu między innymi:
Wynagrodzenia i pochodne od płac w tym : konsenłatora hydroforni w Małęczynie,
wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne związane z
poborem wody to kwota 74'377,97zł na plan 77 '9502ł czyli 95,417o planu,
na zakup energii elektrycznej głównie w hydroforniach, orazzakup wody z
Gminy Skaryszew dla odbiorcow naszej Gminy na plan 121.010zł wydatkowano
kwotę 1 14.169,46zł czyli 94,35% planu,
opłatY w tym głównie za kouystanie ze środowiska na plan 43.920zł wydatkowano
kwotę 29.072,47zł, czyli 66,19o/o planu.
Wydatki rzeczowe w tym dziale dotyczą głównie niezbędnych zakupow dla potrzeb
eksploatacji sieci i hydroforni to jest między innymi usuwania awarii na sieciach i w
hydroforniach gminnych, prowadzenia niezbędnych remontow, badań itp.

.
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Dział 600_Transport

:->r

iŁaczność

1]

Na biezące utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 132.971,50 zł na plan 138.040,42zł
t1:96,32o/o planu.

Ztego na między innymi:
1. Usługa polegająca na profilowaniu dróg gruntowych na terenie Gminy Gozd
rowniarką drogową marki XCMG'
Zamowienie bez stosowania ustawy _ Prawo zamowień publicznych (wartoŚć
ponizej 14 000 Euro).

1o

Wykonawca Zyko-Dróg Sp. z o.o. ul' Żelazna 3, 26-600 Radom
7.527,60 zł

2.

Dostawa:

a) kruszywa drogowego

wraz z

wyładunkiem

i

rozplantowaniem z

przeznaczeniem na remonty nieutwardzonych nawierzchni drog gminnych na
terenie Gminy Gózd (Wojsławice, Klwatka, Niemianowice i Małęczyn Nowy ) w
ilości644 ton,
b) piachu wraz zwyładunkiem i rozplantowaniem z przeznaczeniem na remonty
nieutwardzonych nawierzchni drog gminnych na terenie Gminy Gozd w iloŚci

420ton.
Zamówienie bez stosowania Ustawy - Prawo zamówień publicznych,
Wykonawca: F.H.U. ,,MAR-POL'' Marcin Grzywacz, osiedle Karszówka B, 26-634
Gózd
49.938.00 zł

''

3. Wykonanie usługi ciągnikiem marki URSUS z kosiarką rotacyjną w zakresie 40
godzin pracy sprzętu.
zamówienie bez stosowania Ustawy - Prawo zamówień publicznych,
Wykonawca: Jozef Domagała, Niemianowice 18A, 26-634 Gozd

'

3.200.00 zł

4.

Usługa polegająca na wykaszaniu rowów oraz poboczy przy drogach gminnych na
terenie gminy Gozd ciągnikiem marki ZETOR z kosiarką rotacyjną.
ZamÓwienie bez stosowania Ustawy - Prawo zamowień publicznych (wańość
ponizej 14 000 Euro).
Wykonawca: Marek Nadolski, Budy Niemianowskie 20, 26-634 Gozd
3.200.00 zł

Zimowe utrzvmanie dróq

5'

odśnieŹanie drog gminnych na terenie Gminy Gozd wykonane zostało
następującym sprzętem
a) koparko ładowarką JCB 3CX w zakresie 37 godzin pracy sprzętu,
Zamówienie bez stosowania Ustawy _ Prawo zamowień publicznych,
Wykonawca: F.H.U. ,,MAR-POL'' Marcin Grzywacz, osiedle Karszówka 8, 26-634
:

.

Gozd

4.7g5"2o zł

km.

b) pługo-piaskarką marki KAMAZ

w zakresie 116
-:-F
publicznych,
Zamówienie bez stosowania Ustawy - Prawo zamówień
Wykonawca : Przeds iębiorstwo Prod u kcyj no-Hand lowo-U sługowe,,SAC H Po
Goralski Leszek, ul. Bursztynowa 8, 26-600 Radom.

L'

2.505.60 zł

W tym

rozdziale wydatkowano równiez środkina opracowanie projektu

podstawowej wersji systemu referencyjnego, wykonanie inwentaryzacji danych
11

drogowych do komputerowej ewidencji dróg, dla wytypowanych drog gminnych
znajdujących się na terenie Gminy Gózd.
Zamówienie bez stosowania Ustawy _ Prawo zamowień publicznych,
Wykonawca : B u ro Badawczo-Projektowe B udown ictwa Kom u n ikacyj nego
TRANSCOMP Sp. zo.o. ul. BitwyWarszawskiej 1920 roku nr 11,02-366
i

Warszawa

27'060.00 zł

W tym dziale, rozdział 60004-Lokalny transpoń zbiorowy na zapewnienie lokalnego
transportu zbiorowego wydatkowano tu kwotę 139.218,48zł na plan 139.250zł czyli
99,98% realizaĄi planu, w tym między innymi : wydatki dotyczą realizaĄi przewozów na
podstawie porozumienia z Gminą Miasta Radom na odcinku linii komunikacyjnej nr 24
kwota 132'738,48zł, oraz na dofinansowanie kursów Drozanki, Kłonowek kwota 6.480zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Wydatkowano W tym dziale kwotę 27.270,76zł na plan 32.100zł czyli 84,960/o planu w
tym między innymi : opłaty za odpis z księgi wieczystej, za opracowanie operatów
szacunkowych niezbędnych do sprzedazy nieruchomości gminnych, projektow podziału
działek, ogłoszenia o przetargu,za energię elektryczną, zakorzystanie ze środowiska w
związku z ogrzewaniem budynków gminnych. Największą częśćwydatków stanowi tu
zakup materiałow za kwotę 17 '822,49 w celu wykonania remontu pzystankow
autobusowych. Prace wykonano systemem gospodarczym przy pomocy pracowników
Urzędu
.

Dział 750 _Administracia publiczna
Na plan wydatkow biezących w tym dzialetj. kwota 2.606. 138 złwydatkowano kwotę
2.471.519,40 zł czyli 94,83o/o wykonania planu.

ozdziaĘ 7 50 1 1 -U 'ząd Woj ewód z ki,7 5023 -U rząd G m ny
ogołem kwota wydatkÓw biezących w tych rozdziałach wynosi 2'155.389,51zł na plan
2'276'028zł czyli 94,690/o wykonania planu
Są to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy i wypełniania zadań własnych i zleconych
przez administrację rządową.
-r

-

i

rozdział -75022-to wydatki Rady Gminy . ogołem wydatkowano 149'776,53zł na plan
156'640zł czyli 95,62% wykonania planu'
Rozdział7507S-Promocja jednostki samorządu terytorialnego gdzie na plan 21'200zł
wydatkowano kwotę 15'843zł czyli74,73% isąto głównie wydatki na promocję
gminy w związku zzakupem materiałów (dyplomy ) i usługi promocyjnej, promocji
gminy przez okręgowy Związek Piłki Noznej oraz za wykonanie zdjęć gminy.
rozdział 75095 -pozostała działalnośćgdzie na plan wydatków kwota 152.270zł
wydatkowano kwotę 150.510,36zł czyli 98,84o/o realizacji pĘnu w tyrn kwolą
48.976,81zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy' łfuydatki
dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla pracownikow zatrudnianych w Urzędzie
Gminy w systemie robót intenłencyjnych i publicznych w tym składki gminy z
tytułu przynaleŻności do Stowarzyszeń kwota 13.536,08zł na plan 13.550zł tj
99,89% realizacji planu,

-

_

Dział 75'| -|"!rzedv naczelnvch orqanów władzv
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Na plan wydatkÓw biezących w tym dziale kwota 1.365zł wydatkowano kwotę 1.365zł,
czyli 100% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą w całościrealizaĄi zadan zleconych i
zostaną omówione oddzielnie w dalszej częŚci sprawozdania.
Dział 754 _ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na plan wydatków biezących w tym dziale kwota 150.360zł wydatkowano kwotę
135.926,85zł czyli 90,4o/o realizacji planu w tym wydatkowane środkidotyczą:
rozdziału 75412- ochotnicze Straże PoŻarne' Wydatkowano w tym między innymi

.

-

Za

na:

akcje ratowniczo gaśnicze i szkolenia członków oSP wypłacono kwotę
33.520,38zł na plan 33.710zł czyli 99,44o/o planu.
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne to kwota 47'163,68zł na plan 55.560zł czyli
84,88o/o realizacji planu i wydatki te dotyczą głownie utrzymania gotowościbojowej
jednostek OSP.
W tym celu podpisywane są umowy zlecenia na konserulacje i utrzymanie w stanie
technicznym sprzętu poŻarniczego. Konsenruacja i utrzymanie w stanie technicznym
sprzętu pożarniczego w 2012 roku realizowana była w następujących jednostkach:
Gozd, Kuczki, Klwatka, Grzmucin, Kłonówek, Kiedrzyn'
Pozostałe wydatki biezące to wydatki rzeczowe takie jak : paliwo, energia, remont i
zakup częścido samochodów straŻackich, akumulatory, hełmy , badania techniczne i
ubezpieczenia samochodów, opłaty za korzystanie ze środowiska, itp'
Rozdziału 75414-obrona cywilna, gdzie na plan wydatków 300zł wydatkowano
kwotę 300zł, czyli 100o/o rea|izacji planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą w
całoŚci realizai1l zadan zleconych.

.

Dział 757_ obsłuqa dłuqu publiczneqo
Wydatkowano tu 88'147,38zł na plan 95.000zł czyll92,79% i sąto głównie odsetki od
zaciągany.ch przez Gminę poŻyczek na zadania ekologiczne z Wojewódzkiego Funduszu
ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytow zaciąganych w
Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej i poŻyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. odsetki regulowane
były terminowo i zgodnie zzawartymi umowami'

- oświata iwychowanie
Na plan wydatkow biezących dziale 801
Dział 801

11.432.709,97 zł tj. 99'29 % wykonania planu'

- rozdział 8o1

01 _

szkoły podstawowe

tj

11.514.348,50 zł wydatkowano kwotę

na plan 6.521.586'00 zł została wydatkowana kwota 6.506'212,22 zł czyli g9,76 % planu
z tego między innymi na:
- płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe łącznie;-wydatkąmi oso.'bowymi
nie zaliczanymi do wynagrodzeń to kwota 5.371.957,02 zł na plan 5.374E20,o0 zł czyli
99,96% planu
- wydatki rzeczowe tj. prace remontowe, zakup materiałów: głownie opał (węgiel oraz
olej opałowy), środki czystoŚci, ańykułu biurowe, energia, gaz, usługi (telefoniczne,
dostępu do sieci lnternet, Wywoz odpadów , monitorowanie obiektÓw, ubezpieczenia
pracowni komputerovuych , pomoce dydaktyczne i podroze słuzbowe to kwota
908.263'20 zł na plan 921 .274,00 zł a. 98,59 %.
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Nadmienia się, ze w ramach wydatkow biezących w szkołach podstawowych
realizowane były tylko niezbędne zakupy związane z funkcjonowaniem jednostek
oświatowych oraz wykonano prace remontowe W ramach wygospodarowanych środkow.

Zespół Szkół w Goździe

..
'

1'Wykonano prace budowlano-remontowe w salach lekcyjnych na kwotę 9.178,78 zł
Wykonawca,,Usługi remontowo-budowlane'' Piotr Kamiński Kuczki Kolonia 39. 26-634
Gozd. ZamÓwienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Zakupiono gabloty na puchary i sztandar na kwotę 1.053,27 zł
3' Zakupiono meble do gabinetu dyrektora szkoły na kwotę 4.388,64 zł
4. Zakupiono rolety do sal lekcyjnych na kwotę 2.020,31 zł
5. Zakupiono litery na budynek szkolny na kwotę 1.230,96 zł
6. Rozbudowano system telewizji dozorowej na kwotę 1.426,31 zł.
Wykonawca Firma ,,Zawisza" Agencja Ochrony Osob iMienia ,26-607 Radom, ul.
Wernera 9111. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach
publicznych.
7 ' Zakup materiałow malarskich i budowlanych do wykonania malowania sal lekcyjnych
korytarza , łącznikow , pokoju nauczycielskiego na kwotę 2.521,93 zł. Prace wykonano
systemem gospodarczym.
8. Zakup materiałów elektrycznych do wykonania podłączenia czujników światła
'
montazu wyłącznikow w salach lekcyjnych oraz wymiany zapłonnikow i świetlówek na
kwotę 2.147,88 zł'
Prace wykonano systemem gospodarczym.
9. Wykonano remont placu pod sztuczne lodowisko na kwotę 27.306,07 zł. Wykonawca
,,Mar-Pol'' Marcin Grzl1wacz, osiedle Karszowka 8' 26-634 Gózd'
Zamowienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

,

PSP w Kłonówku.

1. Zakupiono

materiały do naprawy ogrodzenia wokół szkoły na kwotę 1.854,00 zł.
Prace wykonano systemem gospodarczym.

ZSo w Małęczynie

1. Zamontowano kamery wizyjne na budynku

w

ZSo w Małęczynie na kwotę

2,409,95 zł' Wykonawca Firma ,,Zawisza" Agencja ochrony osob i Mienia ,26-607
Radom, ul. Wernera 9111 . Zamowienia udzielono bez stosowania ustawy o
zamówieniach publicznych

PSP w Podgórze

1.

Zamontowano kamery wizyjne i lampy oświetleniowe na budynku szkolnym
PSP w Podgórze na kwotę 8.720;70 zł
Wykonawca Firma ,,Wielektryk'' Jan Strzębała Podgóra 26,26-634 Gozd.

Zamowienia udzielono bez stosowania ustawy o zamórłLeniach publicz.pych.
PSP w
:l
1. Zamontowano cztery kamery wizyjne na budynku szkolnym na kwotę
12.600 zł. Wykonawca MAR -coM ul. Godowska 75A, 26-600 Radom.
Zamowienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach
publicznych.

Klwatce

Poza tym dla wszystkich szkoł dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń
Socjalnych na plan w kwocie _ 225.992,0o zł odpisano kwotę 225.992,00 zł, co
stanowi 100o/o.
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W tym rozdziale realizowany był w Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce
Rządowy Program rozwijania kompetencji uczniow i nauczycieli W zakresie
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych ,,Cyfrowa szkoła''.
Całkowity koszt programu to kwota 116.488,78 zł. Kwota z dotacji- 89.680 zł'
Pozostała kwota- 26.808,78 zł stanowią środkiwłasne. Dotacja została
wykorzystana W całościzgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona' W ramach
programu zakupiono pomoce dydaktyczne i inny sprzęt niezbędny do realizacji
Rządowego Programu,,Cyfrowa szkoła''.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
Na plan wydatkow biezących w tym rozdziale tj. 891.910'00 zł wydatkowano kwotę
887.320'0'| zł czyli 99,48o/o planu, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli
zerowek oraz ZFSS.
- rozdział 80110

- Gimnazja

na plan 2.915.362,00 zł wydatkowano 2.894.489'68 zł czyli 99,28 % planu w tym między
innymi na
- płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe łącznie z wydatkami osobowymi nie
zaliczanymi do wynagrodzeń to kwota 2.324.991,91 zł na plan 2.329.560,00 zł, czyli 99,80
% planu,
- wydatki rzeczowe, w tym zakup materiałow głównie olej opałowy, zakup usług, energii,
środkÓw czystości'pomocy dydaktycznych na plan 476.092,00
wykonanie wyniosło
planu.
465.620,77 zł czyli 97,80o/o
W ramach wydatków biezących w gimnazjum realizowane są tylko niezbędne zakupy i
naprawy.
:

zł

ZS w Goździe

1.Wykonano prace budowlano-remontowe w salach lekcyjnych na kwotę 16.546,51 zł
Wykonawca ,,Usługi remontowo-budowlane'' Piotr Kamiński Kuczki Kolonia 39' 26-634
Gozd' Zamowienia udzielono bez stosowania ustawy o zamÓwieniach publicznych.
2. Zakupiono gabloty na puchary i sztandar na kwotę 1.898,73 zł
3. Zakupiono meble do gabinetu dyrektora szkoły na kwotę 7.911,36 zł
4. Zakupiono rolety do sal lekcyjnych na kwotę - 3.642,00 zł
5. Zakupiono litery na budynek szkolny na kwotę 2.219,04 zł
6. Rozbudowano system telewizji dozorowej na kwotę 2.571,19 zł.
Wykonawca Firma ,,Zawisza" Agencja Ochrony Osob i Mienia , 26-607 Radom, ul.
Wernera 9111. Zamowienia udzielono bez stosowania ustawy
zamowieniach
publicznych.

o

ZSo w Małęczynie
1. Zamontowano kamery wizyjne na budynku w ZSo w lrllałpynie ea twot{tza,ss
zł. Wykonawca Firma ,,Zawisza" Agencja ochrony osob i Mienia ,26-607 Radom,
ul. Wernera 9l11' Zamowienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach
publicznych.

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych 101 .40a zł na plan
101.400 zł co stanowi 100 % planu'
Zapłacono rownież odsetki od dotacji UE w kwocie 2.477zŁ
- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
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Wydatkowano kwotę 304.336'93 zł na plan 314.747,00 zł co stanowi 96,700ń wykonania
planu.

Na płace i pochodne oraz wydatki osobowe i bezosobowe wydatkowano
kwotę 135.608'83 zł na plan 142.971,00 zł, co stanowi 94,85 % planu
Uczniowie byli dowożeni do szkół igimnazjum dwoma autokarami Urzędu Gminy'
Równiez zorganizowany jest we własnym zakresie dowoz dzieci niepełnosprawnych
z terenu gminy do szkół specjalnie przystosowanym samochodem osobowym Marki Renault
JL Trafic, którego zakup został dofinansowany ze środkowPaństwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych. W roku 2a12 było nim dowozonych czternaścioro
osób.
Wydatki rze:zowe związane są z utrzymaniem i remontem dwóch autobusów
szkolnych
przewozu osob
samochodu osobowego przystosowanego
niepełnosprawnych, zakupem oleju napędowego i częścisamochodowych.
Wyniosły one za rok 2012 kwotę 164.352,10 zł na plan 167.400 zł, co stanowi g8,20o/o
wykonania planu. Dokonano równiez odpisu na Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych
w wysokości 4.376'00 zł na plan 4.376,00 zł, czyli 100% planu.
.

i

do

- rozdział 80114

- zespoły obsługi ekonomiczno_administracyjnej szkół

na plan wydatkow biezących W tym rozdziale kwota 588.o52,oo zł za rok

2012

wydatkowano kwotę 577.174,42 zł co stanowi 98,15% planu.
Są to koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkoł i wypełniania
zadan powierzonych mu w statucie.
- Na płace pochodne oraz wydatki osobowe bezosobowe wydatkowano kwotę
509.226,17 zł na plan 515.400,00 zł, co stanowi 98,80 % planu.
Na wydatki rzeczowe'' w tym, zakup materiałow, oleju napędowego, usług, podroze
słuzbowe, szkoleń pracowników, ubezpieczenie samochodu osobowego i innych opłat na
plan 63.900 złwydatkowano kwotę 59.196,25 zł, co stanowi 92,63 % planu.
Dokonano odpisu na FSS w kwocie 8.752,0a zł na plan 8.752,0a zł co stanowi 100%.

i

i

- rozdział 80146

-

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan wydatkow w tym rozdziale kwota 46.440,00 zł wydatkowano kwotę 33.057,21 zł co
stanowi 71,18o/o planu. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzen i pochodnych nauczyciela
metodyka wynikającezprzysługującej mu znizki godzin oraz szkoleń rad pedagogicznych.

rozdział 80195

- pozostała działalnośó

Dokonano odpisu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytow kwocie
41.300'00 zł na plan 41 .300'00 zł , co stanowi 100o/o planu.

Wypłacono stypendium Wojta ze Środkow własnych gminy dla dzieci szczegolnie
uzdolnionych i młodziezy szkolnej W kwocie 2.000 zł. TryĘ i zakres prąyznawania

stypendium dla uczniow określa

regulamin.

:]

W rozdziale tym realizowany był projekt pod nazwą'' Realizujemy Wymagania i stawiamy
na nowoczesne metody nauczania iwychowania uczniów klas l-lll w szkołach z terenu
gminy Gózd" w ramach Priorytet lX. Rozwójwykształcenia i kompetencjiw regionach,
działanie 9'1 Wyrównywanie Szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiejjakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
poddziałanie 9.1'2 Wyrównywanie Szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie rÓŻnic w jakościusług edukacyjnych.
określonoplan na 2012 rok na kwotę: 192.95'|,50 zł w tym:
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-środkiwymienione w art. 5 ust'1pkt.2 i3 ustawy o finansach publicznych to kwota
164.008,77 zł
- dotacja z budŻetu państwa kwota 28.942,73 zł
W ramach projektu otrzymano i rozliczono środkina kwotę 186.819'50 zł
W tym: środkieuropejskie _ kwota 158.796,57 zł
budzet krajowy- kwota 28.022,93 zł
W ramach projektu zrealizowano w 6 szkołach 480 godzin zajęc dodatkowych dla dzieci
ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym takŻe zagroŻonych ryzykiem
dyslekcji- 180 godzin , zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych-180 godzin, zajęc logopedycznych z zaburzeniami mowy- 60 godzin,
zajęć gimnastyki korekcyjnych -60 godzin. ogołem w projekcie wzięło udział 334
uczniów.
Doposazono bazę dydaktyczną . Do wszystkich szkół zakupiono gry i pomoce
edukacyjne do przeprowadzenia w/w zajęć oraz specjalistyczne oprogramowania
multimedialne.
Udzielono zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Firmie ,,Biur-Pol Zbigniew
Sobień. 26-600 Radom, ul. 1905 Roku 60 . WańośÓ zamówienia kwota 186.819,50 zł
Dział 851 _ochrona zdrowia
Na plan wydatkow biezących kwota zgz.ilz4złwydatkowano kwotę 252.476,03zł czyli
86,220ń wykonania planu i są to wydatki
rozdziału 851S4-Przeciwdziałanie alkoholizmowi gdzie na plan wydatków kwota
249 .824,00zł wydatkowan o kwotę 2 1'l 936, 03zł tj. 84, 83 oń realizacji plan u.
w tej kwocie ujęte jest utrzymanie i wyposaŹenie świetlic ujętych w programie
przeciwdziałania alkoholizmowi, jak rowniez wynagrodzenie i pochodne dla
pracownikow zatrudnionych w świetlicach.
Rozdziału 851 53-Zwalczanie narkomanii
Gdzie na plan wydatkow kwota 3.000zł wydatkowano kwotę 540zł czyli 18% planu na
wydatki określoneprogramem przeciwdziałania narkornani'
ogołern zwpłatzazezwolenia na sprzedaz alkoholu wpłynęłakwota 105.955,55zł,
natomiast wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i na anvalczanie narkomanii to kwota
212'476,03zł
Dział 852_ Pomoc społeczna

-

.

-

Na plan wydatkow biezących w tym dziale kwota 4.310.391zł wydatkowano kwotę
4' 1 98.17 2,96zł czyli 97,4o/o wykonania.
Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej. Na plan wydatkow w tym rozdziale
kwota 51.700z+ wydatkowano 51 .635,37zł czyli 99,870ń realizaĄi planu ijest to
odpłatnośćGminnego oŚrodka Pomocy Społecznej w GoŻdzie za pobyt w domu
pomocy społecznej dwóch osób.
Rozdział 85204-Rodziny zastępcze. Na plan wydatków 8.600zł wydatkowano kwotę
7'893,11zł czyli 91,78o/o realizacji planu. Wydatki w całościsfinansowano ze środków
własnych gminy iobejmują 10% kosztow utrzymania dziecka,41rodzinip zastępczej'
Rozdział 85206-Wspieranie rodziny . Na plan wydatków kwota 23'00@zł
wydatkowano kwotę 22.568,83zł czyli 98,13o/o realizaĄl planu. Wydatki w całości
sfinansowano ze środków dotacji Wojewody. Wydatki obejmują wynagrodzenia i
pochodne asystentów rodzin.

-

-

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z.ubezpieczenia społecznego.
Wydatki w tym rozdziale to kwota 3.343'563,23zł na plan 3.398.923zł czyli g8,37oń
wykonania i w całościdotyczą zadan zleconych gminie w tym kwota 1.699,45zł to
środki zwrócone przez świadczeniobiorców wrazz odsetkami z tytułu nienaleznie
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pobranych Świadczeń i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewodzkiego w
Warszawie.
Na wypłatę świadczeń rodzinnych iwypłat z funduszu alimentacyjnego wydatkowano
kwotę 3'341'863,78zł czyli 98,73o/o realizacji planu. w tym kwota 228'863,78zł
wydatków związanych z wypłatąfunduszu alimentacyjnego. W rozdziale tym są
równiez ujęte wydatki związane z kosztami obsługi tych świadczeń'opłacano tez
składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

dotyczy

-

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 11.270,57zł na plan
12.866zł, czyli 87,60/o planu w tym;
- za osoby pobierające zasiłek stały tj' zadanie własne gminy w kwocie 5.462,67zł
r za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne tj. zadanie zlecone gminy kwota
5.807,90zł.
Całośótej składki została sfinansowana z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego
Urzędu Wojewodzkiego w Warszawie.

|.
-

rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe. Wypłacono tu zasiłki i pomoc w kwocie ogółem 161.999,97zł na plan
162'000zł, czyli 100 % wykonania planu - w tym:
na zasiłki okresowe wydatkowano ze środkow Wojewody kwotę 61.725 zł na
plan 6'l .725zł czyli 1000ń realizacji planu, w tym ze środków własnych gminy na
zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 1.725zł.

-

-

Na zasiłki celowe i celowe specjalne ( zakup Źywności, leków, opału, obuwia i
odzieŻy dla dzieci) wydatkowano kwotę 85'070,50, oraz na udzielenie pomocy
celowejjako wsparcia dla 16 beneficjentek projektu systemowego realizowanego
przez GOPS w ramach Programu operacyjnego kapitał Ludzki pod tytułem
,,Reintegracja społecznai zawodowa ,,Szansa'' wydatkowano kwotę 15'204,47zł
ogołem ze środków własnych gminy na plan 102.000zł wydatkowano kwotę
101 .999,97zł t1' 100% realizaĄi planu'

.
-

rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe
na plan 1.600ż wydatkow nie poczyniono.
rozdział 85216-Zasiłki stałe
na plan 84.432z+ wydatkowano kwotę 78.792,75zł czyli 93,32%.
Wydatki zostały sfinansowane W całościze środków dotacji otrzymanej z
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
rozdział 85219-Gminny ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatkowano kwotę 278.353,22zł na plan 299.240zł tj.93,02o/o v'tykonania planu'
Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GOPS'
-:.:::Wydatki sfinansowano: kwota 90.202zł _dotacja z Mazowieckiego Urędu
Wojewodzkiego w Warszawie na dofinansowanie zadan własnych gmin, pozostała
kwota środkiwłasne gminy.
ozdział 85228-Usług i op ieku ńcze i specjalistyczne usług i op iekuńcze
na plan wydatkow w tym rozdziale kwota 45.430zł wydatkowano kwotę 37.970,79zł
czyli83,58o/o wykonania planu i wydatki dotyczą:
a) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach realizacji zadań
zleconych, gdzie na plan wydatków na zadania zlecone kwota 34.000zł
wydatkowano kwotę 28.607,83zł czyli 84'120ń wykonania planu i wydatki te
r
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obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne pracownika (112 etatu)
zatrud nionego do realizaĄi specjalistycznych usług opieku ńczych, pod roze
służbowe,szkolenia i odpis na ZFŚS orazwynagrodzenia bezosobowe za
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
b) świadczenie usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadania własnego
gminy gdzie na plan 11.430zł wydatkowano kwotę 9'362'96zł, czyli 81,91oń realizaĄi
planu.

łozdział 85295-Pozostała działalnośó - wydatkowano tu kwotę 204J25,12zł na plan

222.600zł czyli 91,7% wykonania planu.
Realizowany jest w tym rozdziale
Rządowy Program ,,Pomoc Państwa w Zakresie Dozywiania''. Wydatki obejmują
głownie doŻywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na zakup gorącego posiłku
Qrazzakup doposazenia. Wydatkowano tu kwotę 168.925,12zł w tym środkiz
dotacji na plan 135'000zł otrzymano iwydatkowano kwotę 135.000zł. Pozostała
kwota środkiwłasne gminy.
Rządowy programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
(100zł) ustanowione Uchwałami Rady Ministrow gdzie na plan 35.200zł
otrzymano i wydatkowano całośÓ otrzymanych środków.

.
'

.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie politvki społecznei
Na plan wydatkow biezących w tym dziale kwota 211 .240zł wydatkowano kwotę
202'153,75zł czyli 95,7o/o realizaĄi planu. Wydatki dotyczą:
rozdział 85322- Fundusz Pracy, gdzie realizowane są wydatki zwięane z
funkcjonowaniem Gminnego Centrum lnformacji. Plan wydatkow biezących kwota
81'640zł wykonanie wynosi 73.358,67zł czyli 89,86% realizaĄi planu z tego między
innymi
wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe osob zatrudnionych iwydatki
bezosobowe na plan 39.450zł wydatkowano kwotę 37.088,51zł czyli 94,01o/o
realizaĄi planu.
odpis na zakładowy funduszświadczeń socjalnych na plan 1 '094zł wydatkowano
1'094zł czyli 1000ń realizacji planu.
Pozostałe wydatki obejmują wydatki rzeczowe głownie olej opałowy, jak rowniez
telefony i internet, ubezpieczenia itp.

-

:

-

.

Rozdział 85395_Pozostała działalność,gdzie na plan wydatkow kwota 129.600zł
wydatkowano kwotę 128'795,08zł. i wydatki w całościdotyczą realizacji projektu
systemowego pod nazwą,,Reintegracja społeczna i zawodowa-SZANSA"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Program operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet Vll.
Promocja integracji społecznej , Działanie 7'1 Rozwoj i upowszechnienie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7 .1 .1 Rozwój i upowszechnienie a,&tywnej iłtegraeji przez
:]
ośrodki pomocy
Wydatki sfinansowano kwota 122.319,35zł środkiUE, kwota 6'475,73zł to środki
budżetu państwa

społecznej.
.

Dział 854_ Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów.
W tym rozdziale częŚć wydatków finansowana jest z ootacji celowej przyznanej
wojewody z przeznaczeniem na
:
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z

budŻetu

pokrycie kosztow udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów z rodzin
najubozszych w formie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego. Tryb i zakres udzielania
pomocy materialnej dla uczniow określaregulamin'
Wydatkowano tu kwotę 222.339,'19 zł
Ztego plan dotacji - kwota 176.964 zł' Wykonanie dotacji kwota 176.964 zł.
Ze Środkow własnych gminy wypłacono kwotę - 45.375,19 zł', czyli 20% wydatkow zgodnie
z obowiązującymi przepisami sfinansowano ze środków własnych gminy.
Dotacja została wykorzystana W całościi zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona. Z tej
formy pomocy skorzystało 681 uczniów.
- dofinansowanie zakupu podręcznikow dla ucznióW W ramach Rządowego Programu
pomocy uczniom w 2012 r . ,,Wyprawka Szkolna"' Na plan dotacji w kwocie 23.100 zł
wykonanie dotacji wyniosło 23.094,24 zł. Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z
przeznaczeniem Niewykorzystane Środki W kwocie 5,76 zł zwrócono do budzetu
Wojewody.

-

Dział 90O-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatkowano kwotę 907.217,71 zł na plan wydatkow biezących kwota 970.890zł.
t1.93,44o/o planu i wydatki dotyczą

.

-

Rozdziału 9001S-oświetlenie ulic placów idrog gdzie wydatkowano 308.363,83zł
na plan 330.760zł czyli 93,23o/o realizai1i planu z tego:
na zapłatę rachunków za oŚwietlenie uliczne wydano kwotę 256.989,63zł na plan
279.150zł czyli 92,060ń wykonania planu,
konsenruacja i remont oświetlenia ulicznego to kwota 49'992zł na plan 50'000zł czyli
99,98% realizaĄi planu w tym między innymi:
Konsenvacja oŚwietlenia ulicznego na terenie Gminy Gozd.
Zamowienie bez stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych (wartośó
ponizej 14 000 Euro).
Wykonawca: Zakład Elektryczny Krzysztof Zięba, Niemianowice 35B, 26-634
Gozd.
49.992.00 zł

.

-

rozdziału 90095-Pozostała działalnośćgdzie wydatkowano kwotę 598.853,88zł na
plan 638.630zł czyli 93,77o/o realizacji planu w tym między innymi na
płace i pochodne od płac konsenvatorów i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń wydatkowano kwotę 300'399,61zł na plan 309.760zł czyli 96,97o/o
wykonania planu.
energię dla oczyszczalni ściekowi przepompowni kwota 125'572,17zł na plan
142.100zł, czyli 88,37o/o planu,
Remont pomp i innych urządzen na oczyszczalniach i przepompowniach kwota
23.623,95zł na plan 24.362zł czyli 96,97% wykonania,
pozostałe wydatki to materiały i wyposazenie w tym zakup PąIwa i częścidlą-.
samochodu Lublinek, zakup młota udarowego, oraz zakup materiałÓw dla potrzeb
eksploatacji narzędzi i uządzeń uŻywanych pzez konsenłatorów , jak rowniez
zakup materiałów i usług niezbędnych dla potrzeb eksploatacji i remontów na
oczyszczalniach ściekow, przepompowniach isieci kanalizacji, badania ścieków.
zakup usług tj. między innymi :wywóz nieczystości, wywóz i utylizacja osadow z
oczYszczalni ścieków, itp.
:

Na ZFSS dokonano odpisu w kwocie 7.658zł na plan 7.658zł, czyli 100% wykonania
planu.

Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 16.860zł na plan 17 '000zł, czyli 99,18o/o
wykonania planu i wydatki te związane Są z realizacjąumowy zlecenia obejmującej
nadzor tech n o log iczny n ad eksp loata cj ą oczy szcza n i Ś cie ków.
Rozdziału 9001g-Wpłwvy i wydatki zwięane z gromadzeniem Środków z opłat
kar za korzystanie ze środowiska.Na plan wydatkow kwota 1.500zł wydatkow nie
poczyniono. Mimo, iz wykonanie wydatkow jest zerowe to naleŻy tu dodać, ze
dochody otrzymane z tego tytułu zostały w całoŚci wykorzystane, na realizowane
zadania z zakresu ochrony Srodowiska. Wydatki dotyczące ochrony środowiska
realizowane sąwedług rodzajów działalnościktorych dotyczą. otrzymane środkiz
opłat i kar za korzystanie ze Srodowiska to kwota 9.107 ,4Bzł i w całościzostały
wydatkowane.

.

i

l

Dział 921_ Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweqo

..

Na plan wydatkow biezących tj. kwota 140.000zł wydatkowano kwotę 132.662zł czyli
94,760/o wykonania planu i wydatki te obejmują dotację dla instytucji kultury tj rozdział
921 16-8iblioteki.

Dział 926- Kultura Fizvczna i Spoń

Na plan wydatkow biezących w tym dziale kwota 71.190zł wydatkowano środki w kwocie
61.664'61 zł czyli 86,61% planu iwydatki obejmują:
Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury lizycznei i sportu gdzie na plan kwota
25.000zł wydatkowano kwotę 25.000zł.tj.100% realizacji planu na dotację dla
Gminnego Klubu Sportowego,,lSKRA",

.

.

Rozdział 92695- pozostała działa|ność

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 46.190'00 zł wydatkowano środkiw kwocie

36.664'61 zł czyli79,37oń planu.
Wydatki obejmują:
1. koszty osobowe projektu ,,Animator- Moje Boisko oRLlK 2012" związanych z
prowadzeniem zajęÓ spońowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŻy w okresie od
01.03.2012 do 30.11.2012r. Za rok 2012 wydatkowano ze środków własnych
kwotę 30.535'20 zł stanowi 50% kosztów wynagrodzeń bezosobowych
animatorow i pochodnych od wynagrodzeń' Zatrudniono sześciuanimatorów.
2. koszty sfinansowania przewozu zawodników na kwotę 2.900,01 zł.

i

. 3'
4'

Koszty ubezpieczenia zawodników biorących udział w turniejach gminnych w kwocie
1.000 zł.
Koszty sfinansowania Gminnego Turnieju Piłki Noznej o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Gozd 2012 w kwocie 2.229,40

zł

-;->

:]

Stan rezerwy na 31.12.2012 rokwynosi 41.005,42zł. w tym rezetwa celowa kwota

41.a05,42zł
Stan rezenły na początek roku budzetowego to kwota 217'865,42zł,w tym rezerwa
ogolna kwota 176.860zł, arezenva celowa zprzeznaczeniem nazarządzanie kryzysowe
kwota 41'005,42ż. w 2012 roku Wojt Gminy rozdysponował całośćrezenły ogólnej
natomiast rezeflNa celowa nie była rozdysponowana.
Dyspozycje Wojta Gminy w sprawie rozdysponowania rezerwy ogolnej dotyczyły:
- kwota 23'300zł na wydatki biezące dróg,
- kwota 38.600zł na wydatki związane z poborem wody
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- kwota
- kwota
- kwota
- kwota
- kwota
- kwota
- kwota
- Kwota

6.000zł na remont przystankow.
50.800zł na wydatki biezące urzędu,
14.200zł na utrzymanie gotowości bojowej oSP,
7 .500zł na wydatki biezące Gminnego Centrum lnformacji,
10.1002+ na wydatki oczyszczalni i przepompowni,
3'200zł na wydatki GOPS,
15.000zł na wydatki oświaty,
8.160zł na wydatki oświetlenia ulicznego,

Zobowiązania w 2012 roku regulowane były na bieząco iterminowo.
Występujące na 31.12.2012zobowiązania w kwocie 958'138,25zł sązobowiązaniami
niewymagalnymi.

Planowana iwykonana kwota deficytu oraz plan przychodów i rozchody budżetu
Lp.

wyszczególnienie

plan

1.

Wynik budżetu
dotąd

-674772,00

388.932,79

'1.258.472.00

1.885.398.77
165.800,00
978.898,00

149.81
87.26

740.700,77
808.754.00
293.700,00
515.054.00

267.16
138,55
100
177,60

2.

Przvchodv budżetu w tvm:
- kredvtv
- oożvczki

Nadwvzka z lat ubieqłvch
Wolne środki
5. Rozchodv budżetu w tvm:
- kredvtv

- oożvczki

190.000,00
791.225,00

277 -247,00

583.700,00
293.700
290.000

Wykonanie

%

realizacji
olanu

123.71

Wynik wykonania budżetu za 2012jest dodatni (nadwyżka) i wynosi 388.932,79zł.
Zaplanowany deficyt w kwocie 674'772zł nie był realizowany.
W przychodach budzetu zaplanowane były poŻyczki i kredyty w kwocie g81 .225zł. w
tym:

-

poŻyczka kwota 525.000zł na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg tj. Remont drogi
gminnej nr 350101 W Budy Niemianowskie - Lipiny, Faktyczna kwota zaciągniętej
poŻyczki wynosiła tu 525.000zł, czyli 100% realizacji planu.
-poŻyczka kwota 266'225zł na Wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.
Nowoczesna wieś-budowa Świetlicy wiejskiej wrazz Wyposazeniem i
zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego w miejscowości
Wojsławice .Na plan przychodow z tego żrodłakwota 266.225zł faktyczne wykonanie to
kwota 255.094zł. czyli 95,82o/o realizacji planu i mają na to WpłyW mniejsze od
planowanych wydatki w tym zakresie.
- kredyt kwota 190'000zł na Utworzenie placów zabaw w ramach*ządowago Programu
''Radosna szkoła'' w tym w PSP Kłonówek, w PSP Kuczki Kolonia, w PSF Klwatka'
Faktyczna kwota zaciągniętego kredytuw związku z ustaleniem wańości zadania po
przetargu wynosiła 165.800zł czyli 87,260ń realizacji planu.
Na większe wykonanie planu i roznice pomiędzy planowanymi a wykonanymi
przychodami ma głÓwnie wpływ:
?oŻyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa KĘowego na kwotę
198.804zł ti. na WyprzedzĄące finansowanie zadania inwestycyjnego pn'
Kształtowanie centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu na ''SKWER
RoDZlNNY'' w miejscowościGózd, gmina Gozd'

.

PoŻyczka ta nie była ujęta w planie przychodów, gdyz została spłacona ze
środków pomocowych otrzymanych w ramach płatnościw tym Samym roku w
ktorym została zaciągnięta.
Plan rozchodow budŻetu gminy obejrnuje spłaty zaciągniętych pozyczek i kredytow.
W 2012 roku dokonywane były spłaty poŻyczek zaciągniętych w Wojewódzkim
Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gdzie spłacono
kwotę 290.000zł w tym:
poŻyczka na wykonanie kanalizacji sanitarnej do oczyszczali w Klwatce kwota
90.000zł.
poŻyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowoŚci Budy Niemianowskie i
Lipiny kwota 200.000zł,
W 2012 roku spłacono kredyt w kwocie 293.700zł . zaciągnięty w Banku
Millen n ium obsługującym l inie kredytowe Eu ropejskiego Fu nduszu Rozwoj u

o
.'

,

Wsi Polskiej

-

tj.

na zadanie rozbudowa PSP w Małęczynie w tym sala gimnastyczna kwota
't40.000zł,
na zadanie inwestycyjne zzakresu dróg tj. Przebudowa drogi gminnej nr 350102
W wraz z infrastrukturą towarzyszącą W miejscowoŚciach Małęczyn, Grzmucin,
Wojsławice Kolonia, Wojsławice, Kolonia Kłonówek kwota 100.000zł'
na utworzenie placow zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła''
w tym w PSP Gózd, w PSP Małęczyn, w PSP Podgóra kwota 53'700zł
Na większe wykonanie rozchodÓw ma WpłyW spłata zaciągniętej poŻyczki w Banku
Gospodarstwa Krajowego na kwotę 198.804zł tj. na Wyprzedzające finansowanie
zadania inwestycyjnego pn. Ksztaftowanie centrum wsi poprzez zagospodarowanie
terenu na ''SKWER RoDZlNNY'' W miejscowoŚci Gózd, gmina Gozd, oraz spłata
pienłszej raty pozyczki zaciąniętej w 2012 roku w kwocie 26.250zł na zadanie
inwestycyjne z zakresu dróg tj. Remont drogi gminnej nr 350101 W Budy Niemianowskie
- Lipiny, Faktyczna kwota zaciągniętej poŻyczki wynosiła tu 525.000zł, lecz kwotę
26.250zł spłacono w tym samym roku w którym zaciągnięto'
W związku ztym nie było konieczności aktualizowania planu.
Spłaty dokonywane były terminowo zgodnie z podpisanymi umowami kredytow i
poŻyczek'
W budzecie nie były planowane lokaty, lokowane środki nie wystąpiły na dzień
sprawozdawczy,lecz w trakcie okresu sprawozdawczego zbędne Środki są
lokowane głownie na lokatach overdaft.

-

W 201 2 raku Gmina posiadała 740.700,77zł wolnych środkowpienięznych wynikających
z rozliczenia kredytów i poŻyczek z lat ubiegłych w tym kwota 277 .247zł planowana była
na spłaty'

o

Stan zadłużenia Gminy na 31 .'l2.2012'rok wynosa 2.074.444zł i stanowią go:
1) poŻyczki w ogólnej kwocie 1.153.844zł tj' w tym:
- kwota 255'094zł zaciągnięta w BGK na Wyprzedzające finacsowanię zadania
inwestycyjnego pn. Nowoczesna wieŚ-budowa świetlicy wiejskiej1vvraz z
Wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska
wielofunkcyjnego w miejscowościWojsławice
- kwota 400.000zł w Wojewodzkim Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na realizowane zadania ekologiczne: tj. na budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Budy Niemianowskie i Lipiny,
- kwota 498.750zł poŻyczka zaciągnięta w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg tj. Remont drogi gminnej nr 350101
W Budy Niemianowskie - Lipiny,
,
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2)

kredyty w ogolnej kwocie 920.600zł tj. zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym
linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie:
rozbudowa PSP w Małęczynie w tym sala gimnastyczna kwota 14O'000zł,
przebudowa drogi gminnej nr 350102 W wrazz infrastrukturątowarzyszącąW
miejscowościach Małęczyn, Grzmucin, Wojsławice Kolonia, Wojsławice, Kolonia
Kłonowek kwota 400'000zł,
na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła''
w PSP Gózd, w PSP Małęczyn, w PSP Podgora kwota 214.B0Ozł,
na utworzenie placow zabaw w ramach Rządowego Programu ''Radosna szkoła''
w PSP Kuczki, w PSP Klwatka, w PSP Kłonówek kwota '165.800zł,
Ponadto w 2012 roku Gmina uzyskała umorzenie poŻyczki w kwocie 270'000zł
zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.
Stan zadłuŻenia wynika:
1. zadłuŻenie Gminy na 1.0'1 .2012r kwota 2.008.500zł
2. zaciągnięte kredyty i poŻyczki kwota 1.144.698zł
3. Spłaty zadłuŻenia to kwota 808.754zł.w tym na realizację
projektow realizowanych z udziałem srodków o ktorych mowa
w art.S ust.'l pkt 2 ustawy o finansach publicznych kwota
198.804zł
4' Umorzenie poŻyczki kwota 270'00azł
5. Stan zadłuŻenia na 31 .12.2012rto kwota2.074.444zł

-

-

Plan iwykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy

Z budzetu Gminy udzielona była dotacja dla instytucji kultury, klubu spońowego,
Komendy Państwowej Strazy PoŻarnej, oraz Gminnego ośrodka Zdrowia w GoŹdzie

.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe gdzie na plan dotacji kwota 140.000zł
wykonanie wynosi 132.662zł, czyli 94,760/0 realizaqi planu. Przekazano tu dotację w
całoŚci, lecz biblioteka zwrÓciła jej niewykorzystaną częśćw kwocie 7.338zł
lnformacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Gożdziejest odrębna.

Dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego,,ISKRA'' Gózd gdzie na plan dotacji kwota
25.000zł wykonanie wynosi kwota 25.000zł. Zawarta tu została w trybie konkursowym z
w/w Klubem sportowym umowa na upowszechnianie kultury fizyczne1isportu' Wartość
umowy kwota 30'000zł w tym dotacja z budzetu gminy kwota 25.000zł
Dotacja została wykorzystana W 100%' Dotację przekazano i rozliczono zgodnie z
umoWą.

Dotacja dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu przekazana na
Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup specjalnego samochodu dla KM PSP w
Radomiu w kwocie
:-:}Dotacja została wykorzystana W 1000ń. Dotację przekazano i rozliczono 4odnie z

6.000zł

umoWą.

Szczegółowy opis realizaĄi zadania ujęto przy omawianiu wydatków majątkowych.

Dotacja dla Gminnego ośrodkaZdrowia w Goździe w kwocie 40'000zł na
następujące zadania inwestycyjne:
Wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Goździe.
Doiacja została wykorzystana W ioo'lr. Óotację przekazano i rozliczono zgodnie z

umową.

Szczegółowy opis realizaĄi zadania ujęto przy omawianiu wydatków

\

l*

majątkowych.
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Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

za

2012rok

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31 12 ?912r to kwota
planu.
3.640.886,o2zł.ztegowydatkowano kwotę 3.592'404,53złczyli 98,66% realizacji
Zadaniazlecone z zikreśuadministracji rządowej były finansowane z następujących
działów budzetu gminy:
Dział 0 1 0-Rolnictwo

i

łowiectwo

.

rozdział 01o95- Pozostała działalność
130'732,02zł
na plan wydatków w tym rozdziale kwota 13O.732,O2złwydatkowano.kwotę
napędowego
oleju.
W
cenie
tj. io0% planu na zwiot podatku akcyzowego zawańego
wykorzystywanego do produkcji rolnej orazkoszty obsługi tego zadania,
Dział 750-Administracja publiczna'

.

rozdział 7 5011 -Urzędy Wojewodzkie
planu. Sąto
na plan 48.528 zł otrzymańoi wydatkowano kwotę 48.528zł' czyli 100%
wydatki głownie na płace i pochodne od płac.
Dział 751- Urzedv Naczelnvch oroanow władzy'

.

rozdział75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
ochrony prawa. Planwydatkow 1.365zł - na aktualizację spisu wyborców
wydatkowano kwotę 1.365zł czyli 100% planu'

i

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŻarowa

.

rozdział 75414-obrona cywilna
plan
dotacji kwota 3OOzłwydatkowano całośćotrzymanych środkowna zapłatę
na
raci'runku za przeprowadzenie szkolenia i konserwacja sprzętu oC.
Dział 852- Pomoc Społeczna
rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
plan
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na
w
3.384.923zł wydatkowano kwotę 3'341.863,78zł, czyli 98,72% planu. Wypłacono tu
związkuz ustawąo świadczenijch rodzinnych zasiłki wrazzdodatkami do zasiłkow,
o'"' ś*iadczenia zfunduszu alimentacyjnego W rozdziale tym są równieŻ ujęte
wynagrod zenia i pochodne osób zatrudnionych ds. wypłaty świadczeń. i koszty
ońsłuói tych świadczeń,jak równiez wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia
emerr}alne i rentowe za_osoby otrzymujące świadczenie pieŁpnacyjne na podstawie
przepisów
-rozdział o świadczeniach
85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 5.838zł wydatkowano
kwotę 5.807,90zł , czyli gg,48o/o realizacji planu i wydatki obejmują opłacanie składek
na ubezpieczeniazdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
rozdział85228-Usługi opiekunczeispecjalistyczne usługi opiekuńcze na plan
34.o1ozłwydatkowa-no i<wotę 28.607,83zł czyli 84,14o/o wykonania planu. Całość
głównie wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od
wydatkow óotyczy
wyn ag rodzen osbo świadczących specjalistyczne usług i op ieku ńcze'

rodzinnych

:]

.

Rozdział 85295-Pozostała działalnoścgdzie na plan 35.2a0zł wydatkowano na
rea lizację rząd owego program u wsp ieran ia osób pob ierających Świadczen ie
pielęgnaóyjne wydatkowano kwotę 35'200zł czyli 100o/o realizacji planu.

Zestawienie dochodów iwydatk ow związanych z realizację zadańzleconych w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budzetowej przedstawia załącznik nr 3'
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powierzonych gminie
Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
za 2012 rok

powiezone. g m in ie na podstawie porozu m ień z
Zadania z zakresuadm in istracj i rządowej
były finansowane z budŻetu gminy:
organami administńcji rząoowbj *- 2012 roku nie

\
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Wykonaniezadańrealizowanychnapodstawieporozumieńmiedzyjednostkami
samorządu terytorialnego

za

Z budzetu Gminy

w

2012rok

pomocy obejmował:
2012 roku była udzielana pomoc' Plan

rozdziale 75095-Pozostała działalność
w dziale 750-Administracja publiczna,
Mazowieckiego na realizację
dotacja celowa dń śń;r'ąduWojewództwa
administracji W samorządach województwa
Projektu EA nozvloJ
pote ncj ału
"i"ńńńi".nej
n rwelowa n ie dwu dziel ności
m azowieckieg o *;ń;;g;|ącej
ł 317P7ł przekazano dla samorządu mazowieckiego
goriJń"

wojewodztw"

ii' i".ri'"t

ol"ń

z umor^/ą'
ora źadania całoŚÓ środków zgodnie
przemysłoń , * rozdziale 1501 1-Rozwoj

W dziale 1 S6-Przetworstwo
Województwa Mazowieckiego
przedsiębiorczosci Jotacja celowa- Jl" S.'o'ządu
konkurencyjności
na realizację proietiu ńw- pr'y.pieszenie wzrostu
informacyjnego i
społeczeństwa
wojewodztwa mazowieckiego prru' uuoowanie
zintegrowanych baz wiedzy o
gospodarki opartej na wiedźy. ??pr"rstworzenie
dla sambrządu mazowieckiego tj'
Mazowszu gdzie na plan 10.155zł przekazano
z umową'
r:ealizatoraźadania całoścśrodków zgodnie

SamorządWojewództtlaMazowieckiegoniewykorzystałcałościW/w
częśó dotacji zwrócił do
środków i w miesffi-giuJniu niewykórzy_sta!1
tym kwota 4.3.46'29
budżetu Gminy. Ź"iiot-"t"nowił torotę tł.sgg,zozł-w dotyczyła projektu EA
dotyczyła p.oi"rtu ań, natomiast kwota 9.992,91zł

'

Zadania bieżące

_

Gmina GÓzd powierzyła gminie Miasta
organ izacjaprzewozów na odcinku linii24
132'738,48zł
Radom. zouazeiucminy wydatkowano tu kwotę

ia-..
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Real izacja zadań i nwestycyj nych oraz zamówień pu bl i cznyc h
w Gminie Gózd za 2012 rok
Plan wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 20'12 roku
uchwalony przez Radę Gminy w GoŹdzie w dniu 29.12.2011r'obejmował ogółem kwotę
2.837 .159'58zł.
W trakcie roku budŻetowego plan wydatkow na zadania inwestycyjne był zmieniany
uchwałami Rady Gminy i ogółem plan wydatków na zadania inwestycyjne na dzień
31.12.2o12r' wynosił 2'764.o7o,16zł.Za2012rok wydatkowano kwotę 2.543.658'88zł
czyli 92,O2o/o realizai1i planu. lnformację o realizacji zadań inwestycyjnych w układzie
jn wyko na n ie według poszczególnych zadań nwestycyj nych p rzedstawia załącznik nr
p
4 do sprawozdania .W załączniku rownieŻzostaĘ ujęte zadania wieloletnie'
i
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1'
2.
3.
4.
5.

6'

7.

Przy pomocy rachunku dochodow jednostek o których mowa w art. 223 ust.I
ustawy ó fi.'u.'śuchpublicznych realizowane jest żywienie uczniów w szkołach
podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Gózd'
Na rachunku óochodów jednostek budżetowych o których mowa w art. Ż23
ust.l ustawy o finansach publicznych gromadzone są równiez dochody
pochodząc e znagrodzaudział szkół i gimnazjum w konkursach i plebiscytach.
Jednostki bridzetowe, które utworzyły rachunek dochodów jednostek
budżetowych i wydatków nimi finansowanych to:
Publiczna Szkoła Podstawowa W GoŻdzie,
Publiczna Szkoła Podstawowa W Kuczkach,
Publiczna Szkoła Podstawowa W Klwatce,
Publiczna Szkoła Podstawowa W Kłonówku,
Publiczna Szkoła Podstawowa W Podgorze
Publiczne Gimnazjum w GoŹdzie,
Zespoł SzkÓł ogoinokształcących w Małęczynie w skład ktorego wchodzą:
- Publiczna Szkoła Podstawowa W Małęczynie,
- Publiczne Gimnazjum W Małęczynie

Przychody rachunku dochodow jednostek o których mowa w art. 223 ust-l
ustawy o finansach publicznych w okresie od 01.01 .2012 do 3I.12.2012
wyniosĘ 226.980,78 1ł w stosunku do planu w kwocie 269.000,00 zł., co
stanowi 84J80ń planu. Środki finansowe napoczątek okresu sprawozdawczego
to kwota 27,46 zł.
Na przychody rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.l
ustawy o irnu'.I'uch publicznych składają się wpłaty za Ęwienie uczniów' wpłaty
za doLywianie z GoPS u , atakże odsetki od środków na rachunku bankowym.
Wpłaty zaŻywienie to kwota-226.66t,a0 Zł
odsetki od środków na rachunku bankowym -kwota 292132 zł
Na plan wydatków rachunku dochodów jednostek o ktorych mowa w art- 223
ust.l ustawy o flnansach publicznych kwota 269.000 zł wykonanie wyniosło
226.980178 zł, co stanowi 84,38 'ń planu.

Sąto wydatki
- na zakup artykułów zywnościowych - kwota 226.66+J0 zł
- zwrotśrodków z2OI1r do budzetu- kwota 27146 zł
- zakup środków czystości- kwota 264,46 zł
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota
27 186 zł.
Zobowiązania nie wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego to kwota
Ż7 186zł. Nalezności na koniec okresu sprawozd u*"rćgo nie występują '\:':
:

]]
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sToPlEŃ zAAWANsoWANlA PRoGRAMoW WlELoLETNlcH
Budzet gminy na początek roku 2012 rok obejmował rÓwnieŻwykaz przedsięwzięć do
WPF w tym:

MAJĄTKoWE

.

Przewidziane do realizaĄizudziałem środkow o ktorych mowa w ań.5 ust'1 pkt" 2

i3to:

a) Projekt BW

i projekt

EA 2010-2013 gdzie na plan łącznych nakładów

finansowych kwota 56'828zł poniesiono wydatki w 2012 roku w kwocie
9.585,80zł. W latach 2010-2011 wydatków nie poczyniono, gdyz przekazana
dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2011 roku została
zwroóona do budzetu gminy. Nakłady roku 2012 omÓwione zostały przy
omawianiu zadań inwestycyjnych roku 2012
b) Budowa kanalizacji sanitarnej zprzyłączami i pompowniami w miejscowości
Kiedrzyn i Małęczyn - skanalizowanie gminy 2012-2013 gdzie plan nakładów
wynosił 2.600.000zł i obejmował wydatki w roku 2012 roku w kwocie 100.000zł.
wyoatri roku 2013 w kwocie 2.500.000zł.Łączny plan nakładów na to zadanie nie
był zmieni any, lecz były wprowadzane zmiany dotyczące nakładow w
poszczegolnych latach. Plan na początek roku zakładał wydatki roku 2012 w
wysokości 10.000zł, natomiast plan na koniec roku to kwota 100.000zł. Nakłady
roku 2012 omówione zostały przy omawianiu zadań inwestycyjnych roku 2012
i

.

lnne

a) Plan zagospodarowania przestrzennego gminy na lata 2010-2014 z wańoŚcią
nakładow kwota 25a.000zł' Wydatków do dnia 31.12.2012r nie poczyniono, gdyŹ
zadanie przesunięto w okresie realizacji,

W trakcie roku budŹetowego wprowadzone zostało dodatkowo jedno
przedsięwzięcie pn' Dokumentacja i budowa Sali gimnastycznej przy PSP Kuczki
przewidziane do realizaĄi w latach 2012-2014 o łącznych nakładach finansowych
w wysokości 3.523.0OOzł.Zadanie przewidziane do wspołfinansowania ze środkow
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.250.000,00 zł. Nakłady roku
2012 omówione zostały przy omawianiu zadań inwestycyjnych roku 2012

Ponadto zakończona została rozpoczętaw 2011roku realizacja

:

1. Dokumentacji technic znej rozbudowy istniejąc ej oczaszczaLni ścieków w Gożdzie'
2. Dokumentacji technicznej nabudowę kanalizacji sanitarnej w m. Lipiny etap II, Podgóra' Drozanki.

Szczegołowy opis realizacji i stopnia zaawansowania zadaq-*ujęto przy omawianiu
zadań inwestycyjnych tj. w załączniku nr

4

:]

WYDATKI BlEzĄcE
początek
rok nie obejmował w wykazie przedsięwzięĆ
roku
2012
Budzet gminy na
wydatkow biezących przewidzianych do realizacji z udziałem środków o ktorych mowa W
ań.5 ust.1 pkt. 2 i 3. W trakcie roku budżetowego wprowadzone zostało przedsięwzięcie
pn. Reintegracja społeczna i zawodowa ,,SZANSA''- Akty}rizacja społeczna i zawodowa z
okresem róaliz-acji'na lata 2012-2014 o łącznych planowanych-nakładach 5e5.8Ą,9zzł
W 2012 roku wydatkowano kwotę 143.999,55zł. Wydatki roku 2012 omÓwlgąongrzY ''
realizacji zadań

biezących

31

}

zMlANY W PLAN|E WYDATKoW NA REALtzAcJĘ PRoGRAMoW
FlNANsoWANYcH zulzluŁeu ŚnooKow , o KToRYcH MoWA W ART's
UST.1 PKT 21 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W
TRAKCIE RoKU BUDżEToWEGo
WYDATKI INWESTYCYJNE

Proqram Rozwoiu obszarów Wieiskich 2007-2013

W 2012 roku realizowane były przy pomocy środkow wymienionych w ań.5 ust.1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych następujące zadania inwestycyjne'
Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w
miejscowościach :Kiedrzyn i Małęczyn.

L

2.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2013r
Plan na 2012 rok
Dział 0't O-Rol n ictwo i łowiectw o, rozdział 01 0 1 0- nfrastru ktu ra
wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragraf 605
Plan powyŻszego zadania na początek roku to kwota 10.000 zł w tym
kwota 10.000zł na wydatki nie objęte projektem.
Plan na koniec roku powyŻszego zadania to kwota 100.000zł w tym
- kwota 1.000zł na wydatki nie objęte projektem
- środkiwymienione w ań. 5 ust.1 pkt' 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych to kwota 60.365zł,
- środkiwłasne gminy kwota 38'635zł w tym na wydatki kwalifikowane i
wydatki niekwalifikowane objęte projektem'
Zmiana planu na poWyZSzym zadaniu dotyczyła głównie:
dodatkowego zabezpieczenia środkow własnych w 2012 roku na
wydatki objęte projektem, zarówno własne jak i przewidziane do
refundacji. Korekta budżetu na wydatki objęte projektem pozwoliła na
rozpoczęcie p roced u ry przetargowej. U mowę d ofi nansowan ia
podpisano w listopadzie2a12 roku, leczz uwagi na termin złoŻenia
wniosku o płatność,i trwające procedury sprawdzania dokumentÓw
środków wymienionych w art.S ust. 1 pkt2 i 3 ustawy o finansach
publicznych nie wprowadzano do budzetu roku 2012,lecz ujęto w
nowym budzecie na rok 2013.
Realizacja zadania została omówiona przy realizacji inwestycji.
I

:

-

3. Działanie odnowa i rozwói

wsi

-->
w 2012 roku realizowane były przy pomocy środków wymienionyęh w art.S ust.1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych następujące zadania inwestycyjne:
Kształtowanie centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu na
SKWER RoDzlNNY w miejscowości Gózd, gmina Gózd.
PIan na 2012 rok
Dział 926_Ku ltu r a flzy czna i s po rt, r ozdział 9269 S-pozostała
działalność,paragraf 605
Plan powyŻszego zadania na początek roku to kwota 608.434'52 zł w tym
- kwota 0zł na wydatki nie objęte projektem

w ań.

5 ust.'t pkt. 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych to kwota 370.231zł,
- środkiwłasnegminy kwota 238.203,52złw tym na wydatki kwalifikowane
wydatki niekwalifikowane objęte projektem'
- środkiwymienione

Plan na koniec roku powyŻszego zadania to kwota 330.510'52zł w tym
- kwota 3.500,66zł na wydatki nie objęte projektem
-srodkiwymienionew art.5 ust.1 pkt. 2 i3 ustawyofinansach
publicznych to kwota 196-251zł,
- środki'ł".n"gminy kwota 130.758,86złw tym na wydatki kwalifikowane
wydatki niekwalifikowane objęte projektem'
Zmianaplanu na powyŹszym zadaniu dotyczyła głównie zmniejszenia wańoŚci
zadania po procedurach przetargowych. W trakcie roku ustalono równieŻ, Że
wystąpiąwydatki nie objęte projektem ' Zadanie zrealizowano w 2012roku
Róa iżacj a zadania została om ówi o n a przy r ealizacj i nwestycj i.
Projekt rozliczono.
4. Działanie 413_Wdrażanie lokalnvch strateqii rozwoiu w zakresie
warunkom przvznania pomocv w ramach
działania ,.odnowa i rozĘói wsi''

i

:

i

i

l

ffivch

W 2012 roku realizowane były przy pomocy środków wymienionych w ań.5 ust.1 pkt 2
i 3 ustawy o finansach publicznych następujące zadania inwestycyjne:

Nowoczesna wieś_ budowa świetlicywiejskiej wrazz Wyposażeniem,
zagospodarowaniem terenu oraz budową wielofunkcyjnego boiska w
miejscowości Wojsławice, gmina Gózd
Plan na 2012 rok
Dział 921Kuttura i ochrona Dziedzictwa narodowego, rozdział 92109_
Domy i ośrodkikultury, świettice i kluby, paragraf 605
Plan powyŻszego zadania na początek roku to kwota 714964,82 zł w tym

-

kwota Ozł na wydatki nie objęte projektem
- środkiwymienione w ań. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych to kwota 465'017zł,
- środkiwłasne gminy kwota 249.947,82złw tym na wydatki kwalifikowane
wydatki niekwalifikowane objęte projektem'

Plan na koniec roku powyŻszego zadania to kwota 411.821,40zł w tym
- kwota 8.700zł na wydatki nie objęte projektem
- środkiwymienione w ań. 5 ust.1 pkt' 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych to kwota 266.225zł,
- środkiwłasnegminy kwota 136.896,4Ozłw tym na wydatki kwalifikowane
niekwalifikowane objęte projektem.
Zmiana planu na powyŻszym zadaniu dotyczyła głownie zmniejszenia wańoŚci
zadania'po proced urach przetargowych. Zadanie zrea|izpUrano w-20 1 2ro*Ku
Realizacja zadaniazostała omowiona przy realizacji inwestycji. :r
Projekt przewidziany do rozliczeniaw 2013 roku'

i

:

Wyrównywanie poziomu edukacji na terenie gminy Gózd poprzez
dostosowanie budynków PG i PsP dla potrzeb xxI wieku .
Powyzsze zadanie ińwestycyjne współfinansowane było z Europejskiego
Funóuszu Rozwoju Regionalnego W ramach priorytetu Vll- Tworzenie i
poprawa warunkow dla rozwoju kapitału ludzkiego , Działanie 7 .2
ĄĄ

5J

i

l nfrastruktu ra Słuząca Ed ukacj i Reg iona lnego
Prog ra m u operacyj nego
Wojewodztwa Mazowieckiego 20CI2 -ZO1 3.
Zadanie realizowane było od 2009 roku. Zadanie zakończono w 2011 roku
lecz projekt rozliczono w 2012roku. Zmiany w trakcie roku w planie
wydatków przedstawia ponizsza tabela' Zmiany wynikają z procedur
sprawdzających i konieczności zapłaty odsetek.
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W 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrazania Programow Unijnych
zrefundowała nam wydatki poniesione w 2011 roku w wysokoscl sig.zaozł
w tym rozdział 80101 kwota 42.465,41zł i rozdział 8o1 1o kwota 55.814,59zł,
PowyŻsza kwota wynika z końcowego rozliczenia projektu to jest po
odliczeniu zwrotów.
WYDATK| BtEżĄcE

w 2012

roku otrzymano dotacje zMazowieckiej JednostkiWdraŻania Projektów
Unijnych na realizowany przez Gminny ośrodek Pomocy Społeczne w Goździe projekt
systemowy pod nazwą,,Reintegracja społeczna i zawodowa,,Szansa'' w ramach'Priórytet
Vll. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upówszechnianie aktywnej
integracji, poddziałanie7'1.1 Rozwoj i upowszechnianió akiywnej integracji przez
ośrodkipomocy społecznej.
Zadanie napoczątek roku nie było ujęte w budzecie. W trakcie został napisany projekt
przez GOPS w Goździe na lata 2012 -2014 i wprowadzony do budzetu.
określono plan
na 2012 rok na kwotę 144.804,47zł w tym:
- środkiwymienione w ań. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych to kwota 123.083,79zł,
- dotacja z budzetu państwa kwota 6 516,21zł
- środkiwłasnegminy kwota 15.204,47zł
Plan kwotowo nie uległ zmianie, lecz z uwagi na zmiany dotyczące projektu dostosowano
paragrafy

klasyfikacjiwydatku.
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