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SPRAWOZDANIE
vVYKollANlA BUDŻETU GM|NY

GOZDZA

2009R.

przez Rade G'niny
Budzet gmlry na 2oo9r' Zoslał Jchwalony
-.
Nr XXX|ll/163/2008'
uchwałą
grudnla
2oo8r'
29
*
o"iu
ć"jl!i"
zł
Lj.t"lo"o pr"n docńodów w wysok ości22'Ą20'228
z tego międuy innymi

i
-'

:

dotacjenaZadaniazleconezzakresuadminisiracjirządowejwWysokości3.368'840Zł'
plan óochódóW na podstawie uchwał
W trakcie okresu oo;ętego sprawóioaniem
i na 31'12'2oo9l wyr asił 22'472'118'89zł
organóW gminy ov'

'''"ni#vl"xiu"li'o*"ny

Dochodv budżetowe

j paragrafach przedstawia załącznik nr 1
Realizację dochodów w działach , rozdziałach
o-ocnooóW buoZetowych W pełnej
do sprawozdania' z"łą.,n'ri J'-'"o'i*L ieallzaclę
pian' Wykonanie wraz z pooaniem
Ś7Ćzeoółowości Lla"vnr'.acli'juJi"to*ej w ułładzie
ł" p"."Jio *."łą".nixu tabela 1a zostały Wyodrębnione

i"""k.;H;";;)"óii'l"."'''

dochody majątkoWe'
Za 2oo9 rok osiągnięto dochody budŻetowe
wYkonania Planu.

W

wysokości22'534'072'40 złll' 100'3o/o

Rea|izaąa planu przedstawia się następująco:
l. DocHoDY MAJĄTKoWE:
iJ' 1o2'sak rca|izac)i pIanu (tabela
Na plan 1'988-ooozł Wykonanie Wyno3i 2 'o38'518'77zl
1a załącznika nr 1) w tym:
dotacje iśrodkiotrzymane na inwestyc'je
200ó rokL' otrzynano następJjące środkifinansowe''
Woooclągu'
kwota Ą7 'o15zł z tytułU Wpłat ludności na budowę
na budowę kanallzac]l'
liwota 93.322,1'lzlz tytułu Wpłat ludności
Rozwoju Kultury Fizycznej i spońu na
kwota 87o.ooozł srooxi ot"ylnan" z Funduszu
w tym Sala gimnastyczna
zadanie inwestycy]nu pn''ńó'ouoo*" PSP w Małęczynie
pińón otrzymane W ramach' un]owy podpisanej ze
kwota 82.885,89zł srojr.i
zakupu mikrobUsa 9starostwem Powiatowym w Radomiu ńa dofinansowanie'

.
W
-

-

miejscowegoprzystosowanegooopŻewozuoSóbfieoełnoSprawnych'
ochrony Gruntów Rolnych
kwota 4o'ooozŁ oot""l" i"i"no*!go Funduszu
'
na reJ|zac1ę zadania inwestycyjnego pod nazwą
Ń;Ń;;'ń; M".o*i'ecriego
orogi gminnej Drożankl- Kolytka etap ll
Samorządu
'suJo*a
' -_-^^
i*oi" zós.oo_o''r srooli otr.ym"ne. t}łułLpomocy 'firansowej
Wsoarcia
InstlumentL
ń;j;;;;;*" r',ł"'o*iu"il"óó * ramach Samorzjdowego
WyróWnywania
lństrum-ent Wsparcia
RoZWoju Mazowsza k"';;;;"l" ć_M"'owieck]
pod nazwą
noi*oju enlinn"j tnt,a"tiuxtu'y Drogoweł n'a;z19.:lie inwestvcvjne
oza'ny LaseK
.,Przebudowa orogi gmirnej w niejscowosci
ponocy
finarsowei SamorzadJ
kwota 7o.ooozł Środxl orrzynane ź tytułLr
* '"łu"ń ś"'''ooąqo*ego_P:ogramu Wsoarcia "oSP
WojewÓdziwa lvu'o*
""r'''ógo
średnjego samochodu ratowniczozoag" z wzeznaczen'"'' nu'zaLup uŻ}'!Vanego
gaśniczego dla oSP W KłonóWku'

.kwota57.412złśrodłl'orĘńaneztytl'tupo.nocyfinansowejsanrorządu,
Samorządoweg_o lrstrunentJ Wsparcia
Województwa lv"'o*'J"r]!óo *l."macn
Modernizacji
Rozwoju Mazowsza

k"';;;;ń

ń- N4;'owiecki lństruńent Wsparcia

boiska
Placówek ośWiatowych na zadanie inwestycyjne pod naZWą "Budowa
*]"ttuńL"yln"go przy Publicznej szkole Podstawowej W Podgórze"' realizacją
r*"i-ssi'iźia,żlzidotacja z gminy Jedlnia LetnlsLo W zwiąZku z wspólnąKlwatka)",i:jii"li'*"śń"ego bn'''ńrzeouoo*a drogi 9minnej w miejscowości
Figietów

.

Dochody ze sprzedaży majątku
W _L*"l"
2oo9 rok; Gnina uzyskała następujące oocnody:
łzs_sriiłżtytułusp,.eci"'y iokali miesźkalnych W tym: kwota254'155złW
-'
ośrodkaZdrowia w
o"ov"L"'ó"iii-r.r;ń )yćićli w'eozazió i kwota 169'24ozł W budynku

--:

Gożdzie '

%

W dniu 30 Węeśnia 2oo9 r' zostaty sporządzone akty notaria|n€ dotyczące W
,rr)"aŻżi ł lokali rnieszkaInych półozony"n W budynku D^omJ NaL]czyciela
ć.z;;;'p'.i uL' Lekarskiel z na dziakacn o rl ew' 56412 ' 562t2 ' 56512 '

561/15 o Pow. 3149 m'
przysługiwało
Loxale rosiały sprz"dane na rzecz ich najemcóW którym
o gospodarce
ol*.=n.t*b * i.ł Zakupie zgodnie z art' 34 uSI 1 pkt 3 ustawy
pkt
1 W/w
w irybiJ bezprzeta'gowym { ań' 37 ust 2
Ii"iu"n"'os"iu'i
"raz
ustawy).
45
Ńl polr.tu*i" ań' 68 ust ' pkT cyTowanej 'Ąryżej usta\Ąry u.dŻel.ono na1en_com
do UchwaĘ nady oininy óoza Nr )uxvu'l71/2009 z dnia'l4

b."iiidil;i;;"ńie

luteqo
2009 roku.
'_*'1;;;;;;;ł"sc

zl.
254 155,00
--'-óńinlpo"i"da

uzyskana ze sprzedazy przedmiotowych lokali Wynosiła

obecnie udział 7407169564 w częścibudynku iurządzeniach '
Właścicielioraz udział gruncie'
które
'- - nń słuządo wyłącznego UŻytkupołozonego
W GoŹdzie przy ulicy Lekarskiej 4
w Lua;;r.u ośródka żdrowia'
na rzecz
sprzedano łąćznie 4lokale mieszkalne ' plzy'czym 3 Wtrybie bezprzetargowym
0o
iih
_J"o"' Z zastosowariem 45 bonifikary'
- naiemców
lokal zosiał sprzedany W trybie przetargu nieogran iczonego -ustnego '
240' 00 zł '
Laczna Wańośc uzyskana ze swzedaŻy rycń ł lorlli wyniosła 169
W częścibLdynku oraz
;iil;;ic;i;" ";ecnie posiada uazial 145979t149aoo
Właścicieliaftz udział w
, które nie słuzą do wyłącznego użytku
";;;;;i";ń
;;*. iló ń, sćźlł,'salhż,56il1, 5ó1l1o'564t7 ' 56516 ' 562J7 '
;ffi#;

'
'
.

tj za sprzedaż budynku
Kwota 245.9'l zł z t}'tułu spfzedaŹy składnikóW majątkowych
do rozbiórki po remjzie osP W Wojsławicach'
oSP W
r-,"]" ióe'aó.ł zIylułu sprzedaŻy złomu tj' Za samochód strażacki

Kiedrzynie,

r*ói"'r.oóe,sg.ł ze splzedaŻy
PsP W Podgórze

złomu W

PsP

W

Małęczynie' W PSP

W

GoŹdzie i W

KwaIa 157,57zl ze sprzedaży Złomu W Urzędzie Gminy'
w plawo
Dochody z tytułu przekształcenia prawa uźytkowania wieczystego

własnościnie Wystąpiły'

głóWnie zaoIaTowane
Ne wvzsze WVKonanie o'anu dochodóW rrająIkowycn '1,]a-ą Wpływ
ka1alizacji'
r.*,j.'" o"liJo|. *ołat luonościna budowę wodociągL ibL,dowę
umońL gło*ni" podpGywane sąz mieszkańcami po Wybudowaniu Sieci' a korekty
planu śąw!rowaozane W ZaleŻności od potrzeby środkóW'

-i)ś'".
ll.

DocHooY BlEżącE

1.Podstawowe dochodv podaikowe przedstawiają się następująco:

lp.

Wyszczególnienie
udziały gminy W podatku
dochodowym od osób
fizycznych

2. oodatek rolnv
3. podatek od nieruchomości
4. oodatek leśnV

podatek od środków
5. transoońoWVch
wpfuwv z kańv podatkowej
7. opłata Skarbowa
8 Podatek od czynności

L

ĆVWilno_oraWnVch.
Udziały gminy we Wpłylvach Z
podatku dochodowego od

osób prawnvch

fazem

Wykonanie

plan

a/o

realizac)i
plan u

.154.840,00

90,9

370.330
611.000
20 040
44 740

414.817,27
628.945,04
20.335,60

112,O1

1.300
25.000
135.000

1 .1 30,00
29.743,04
158.818,00

2 000

5.646,41

282,32

2 479-855

2-47'l.403,32

99,66

1.270.445

1

57

j28,44

102,93
101,48

86,92
18,97
117,64
1

Razern podstawowe dochody podatkowe wykonano w 99,6670
ódchylenia w wykonaniu poóstawowych dochodóq podatkowych ŻWiązane są głóWnie Z
uoziaLmi gminy w podatku dochodov!rym od osób fizycznych, które zostały Wykonane W
ión ujział'w strukturze planowanych podstawowych dochodóW podatkowych
óó,e"ń,
zastrzega
"
. Plan dochodóW z tego Źródła określa[,4:nisterstvvo Finansów i
*yno"i s't,2%
zć dochody z tego Źródła mogą być przeszacowane lub niedoszacowane' Gmina
kierując sió zasJdą ostrożnościnie zwiększała planu podstawowych dochodóW
pooattiowycn realizowanych przez |J11ąą G1niny w GoŹdzie, oraz reahzowanych przez
ijrzędy Skarbowe z uwagi na przeważnie niższe wykonanie docho'lóW ż udziałóW gń]ńy
w póoitku oocnooowym od osób fizycznych. lvlimo, iż dochody te zostały Wykonane
oonad o|an łacznie podstawowe dochody podatkowe z uwagi na niskie wykonanie
Ldziałow gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostały Wykonane W
1AO%.

2.Dochodv z maiatku qminv realizowane były głóWnie W następujących dzjałach:
W dZble 4oo- Wytwarzanie żaopatryWanie W Wodę, W dZiale 90o-Gospodarka
publiczna' w
komunalna, w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, 750- Administracja
dziale 801-ośWiata i Wychowanie'
_ za pobór Wody' ście"ki,usługi koparką itp. Wpłacono kwotę 323'448'57 zł na plan
304'ooozł czy|i 106,4% Wykonania p{anu.
W
- za czynsze illnne opłaty ZbudynkóW Urzędu Gminy ' budynku byłeg^o przedszkola
Klwatce' z Domów Nauczyciela, z garaŻy W Domu Nauczyciela w Goździe i ośrodku
zŃowia \N Gożdzie, Z |okali.W szkołach, ? Vvy!]aj!'u mieszkań i apteki oraz za
centralne ogzewanje W ośrodku Zdrowia uzyskano dochody og.ółem w kwocie
127 '325,25 zt na p1an 114loaz\ czy\i 111 ,6%rea|izaĄi planu' Wyższe Wykonanie
pLnu wynika główn ie z zapłaty za dostarczaną energię cieplną dla ośrodka Zdrowla
w Gożdź]e,ońz uregulowania Zaległościlokatorów Z tytułu cuynszu i innych opłat
przed podpisaniern umów zakupu mieszkań.
\' 76,76%
autokaru Szkoinego Wpłynęło 10.745'81 zl na p|an
iu
'14''o'00zł
'vn"l"'
pLn,].
Ń1z"." *vronanie planu jest związane ze zmn:lejszoną ilościąśWiadczonych
uSług i mniejszą |iczbą Wynajmujących'

_

bankowych i
uzvskano w UG dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach
planu' oraz
ńiJt"ńin"*v"n W kwócie'1o1 o55'51 zł na plan 101 000 zł tj 100'05%
żEłśu'vikuł i,'otę 5'658'78 na plan 8'ooozł czyli 70'73% realizacji planu'

3. Dotacie
na realizowane zadania bieżące
W Warszawie
2OOg rok otrzymano z lvlazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
następujące dotacje :

.

Za

Wynosi
Dotacje na zadania zlecone gminie na p|an 3 '29o'735zł Wykonanie
3'285'956'672ł tj 99 85o/o planu W tyr":

el
"

Wykona r ie
Wvp(ate zasiłków z pomocy społecznej na plan 28 '493Zł
dotacia na
'xiit[ń'osżłoo
na zasiłki
WydatkóW
l oo9o iego całoścdotyczy

d;l;

'

"'yi;

stałe.

składek na ubezpieczenie Zdlow9t!9'n9-Pl.an dotaqi 3'412zł
b)
-' dotacja na opłacanie
dotacji z tego wydatkowano kwotę^ 3'372''37zł.czy\i 98 '84ok
óińń"""
pi"nu' lli"*yłor.yśtanóśrodkiW kwocie 39'63zł zwrócono W terminie do
*yk;';"i; "!ńsi
31 12.2009t-

ct
-'
d)

całosc
Dotacia na sDecialisryczne Usługi opiekuicze na plan 36'ooozł otrzymano
planu'
aria
;"-#- .iu* ńo"rło*"no łwotę s1 '3so'łozł' czyli 87'08"/0 Wykof 31' 12'2009l
ŃffiL"Lyj"nJs'odki W kwocie i'649'60Zł zwrócono w telrninie do

zadalia zzakresu ewidercli ludności' USc oowody osobiste' ewidencja
;;;;;"ś"ń;;paarczej' iinne (azózał75o11l na olan 47'895zł otrzymano kwotę
dÓtacia na

ij

'asirł,

środków. "riti

1bo% plańu rocznego z iegg W]ldatkowano całośćotrzymanych

4002łtj'100% planu
e) dotacia na obronę cywilną na plan 4oozł otrzymano
wydaikowano całośćotrzymanych środkóW'

ztego

Dotacianaświadczeniarodzinne'składkinaubezpieczeniaemer}4alneirentowez
uprawnionvm do
;#;;;;;il "p;[cznego i realizację ustawy o_p_omocy_osobom
pI"" 3.o75'óoozł otrzyń;no kwotę 3'o75'ooozł ' czy|i 1a0ok planu z

""
"lń,i"t"'
całoścotrzymanych środkóW'
Wydatkowano
tego

zawańego W ce'']ie olejU napędowego
s) Dotacia na zw'ot podatkL aKcyzowego
*"r."ii".w*".""" oo produkó;i rolnój na olan 99'385zł oirzymano całoścśrodkóW
j'..lj"ińJu,ńo*ano kwotę' gg'296'2o zł' czyli 99'90o planu' oozosta}ą kwote
"
88,80zł zwrócono w terminie do 31'12.2009r'

hlDotacianaSfinansowan,ekosztóWWydawariaprzezgminydecyzj:Wsprawach
' !*ńJ".".iJi"iców'nnycl_ niz uoezńieczeni spćlńiajać' k'Ie;itm oochodowe
na plań 1 5ozł otrzymano '15oZł'
Wydatkowano całośćotrzymanych środkóW'

ió.o'l"ies i ssl

Dotacje na zadania Własne gmin

:-;;i;;;ó;;";*"

:

czyi

1a0ok planu z tego Z tego

kwotę
ósl.oJxi pomocy Społecznej na plan 85'000zł otrzymano
slooKoW'
85'0obzł czyii 100oo olaru' Wyoatkowaro ca}ośc otrzyn'anych

_
-

Pomocy
Dotacja na \Ąypłatę dodatków dla pracownika Socjalnego w.o^środku
planu'
Społecznej ńa plan 6'o8ozł otrzyrnano kwotę 6 980zł czyli 100%
Wydatkowano całośÓ otrzymanych środkóW'
doiacia ąa rca|izai'ę RząóoweEo proglamu ''Pomoc pańsua W zakresie
l")vń'u"iuiio"zwine d)ieci ń szkoŁch) otrzymano kwolę 132'440zł na o|an
iźż|ąąoz, ćzyli iao"t" planowanych środków z tego WYdatkowano 100% otrzymanych
środkóW.
ó.t""i" na zasiłki l pomoc W naturze na plan 1 1 1'5oozł otrzymano 100% planu'
k*"t? lll 'o2l 'łazłczyti óg'57o/o rcaizaqi planu'^Wydatki obejnują:
Piar
.;";' i.;;ie zostary sfirarsowane z dotacji W hwocie 21_021'70zł'
zwrócono
j"t""li*v""!Ił t" żl .sooźł.t'li"wyt orzystane środki W kwocie 478'30zł
w terminie do 31 12 2O09r'
ol ż""i[iotL"o*", które zostały sfjnansowane z dotacjiW kwocie 90'000Zł'
Wykorzystano tu całośćotrzymanych środkóW'

W;;;ilil"*
;;';;ik;
-

_

o_charakterze
Na dofinansowanie śWiadczeń pornocy matenalnej dla uczniÓW
pIanu'
.*ńrnyń otr'y.uno kwotę 26tj'399Zł na plan 268'3992ł' czyli 100%
WVdatkowano całoścotrzvmanych środkóW'
upi podręczników dla ucznióW zgodnie Z Uchwałą Rady
lrj i"łi"""io*"ni"
'at
g z dnia 27 kwietnia 2009r W sprawie Rządowego programu
N.4inistróW Nr 57l2oo
oo.o"u ua.nlo' W 2oo9r _,,Wyprawka szkolna" na plan 26'052zl atrzymano całość
!ńJlJi" it"s" *ydatkowańo iwotę 25 '4a2,12zł' Ńewykarzystane środkiW
wvsokoscr 64]9'882ł zw'ócono w ter'nirie do 31 ' 12'2009r'
n" op'""anie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby oobierające
kwotę
i*ł"["t"łv'n" plun 1 '7612ł otrzymano 1oo% środkóv/ Z tego Wrydatkowano
1i 'aółL.v|ez 's1% planu' Niewykorzystane środki W Wysokości 47'34zł
zwrócono W terminie do 31'12'20a9r'
W lamach
ó;i;;ń ;..;k"p pomocy oydaxtycznych do_ miejs_c_Zabaw W szko|e
Wspóranii w lita ch 2oog'2o14 organó]^/' prowadZących W
beżpiecznych warunków nauii, wychowania iopieki w klasach l-lIl śZkół
'"o.*nieńiu
szkoła" na plan 46'519zł otrzymano kwotę 46'519zł czyli
""i"i"*"*""n-ł"dośna
1oooo z teg; Wydatkowano całosc otrzymanych środkóW'
;;;"iń;;;owanie zakupu iińsialacji w szkołach {placóWkach ośWiatowYch
Iub
t""i",iuOt Oo moniloringu wizyjnego a takze dofinansowanie nnodernizacji
programem
lazszelzenia lstniejącej Sieci monitoringu zgodnie Z Rządowym
bezpiecznych
**Li"ńi" w r"tacń )obz-zoos organoW pńwadzących w zapewnieniu
j
*"iunxo* n"ui.i Wychowania i opieki w pubIicznych szkołach placóWkach
;Lyj"y'W szkołach iplacóWkach'' na plan 12'oo0zł otrzymano kwotę
'i'l".li"ii"g
i z' ooo'ł .i"go-*yoatkowano całośćotrzymanych środkóW '

- óliń"
li
_
ń;;;&;;;ń;;';'u
' ńi;ó;

'-

w

2oog roku otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego ."a""i" zlecone iminie w kwocie 16'g12Ż na p|an 16'912zł' czyli 1Qo%
o"t""i"
realizacji ""
Planu w tym:
spisuWyborcóW otrzymanQ dotąc'ię W |Woic']9 1215z.łlaplan1'245ź
n"
") czv]i"''ulizację
100qo ol'anu' Wyko'zystano całoścotrzyr']anycn środkoW'
otrzynano dotację celowa w \wocie
n-Jwuńó' oó parlańentu Europe;skiego
'lobyo
planu' Z tego Wyoatkowano całoścotrzyTanych
l s'źałzłczyll
Ponadto

""

"l

1i;(:;.ł ;;;r;

środków'
do Parlamentu
Ńa znlzczenie ookun']entacjj nie archiwalnej powstałej po Wyborach
planu
aoOz}
Z
tego
czy|i 100%
iuroń"ńri"go otrzymano oótację w kwocie
Wykorzystano całoścotrzymaąyc|^ ślodkóW'

Jednostki
W 2oo9 roku otrzyrnano róWniez dotacje rozwojowe z Mazowieckiej
Wdrazania Projektów Unijnych
zw|ązku z
tzg.łi'r,ggzłna plan 128'181,8g zł czy'i 1ooa/o realizaą'i planu i wzawodowa
realizacia p.oie(IU syslemowego poo nazwą ''Reintegracja spo{eczna
7'1 Rozwói
#;;ń'p'i"ń"iv'il Fromocja integracji spo'ecznej' dz'ałanie
,
RoZWój i_upowszechnianie
i'ipo*.."lnn;u.i" aktywńej inregracji' póaazl'źnió
p'z". osrookipo'ocy społecznej' Gmira otrzyma}a lu 100oź'
39zł Zostały
"łi"*""il"t"o*.ii
natom i"st' n i"*rrńorzystane środ(j W kwocie.2 000'
UnI]nycn
zwrócone-do Mazow'eckiej Jednostki Worażania P'ojektow

-'"ł'?"
ś#l"jl;

'ł''l

illil'.;;"i;l-"ów'

'

jak też na
n^t2Ćie na realizowane zadania bieŻące zańwno zaoania zlecone Ustawani'
zgodnie Z planem W trakcie roku Występowały
głóWniew dZiale
ińJ""t"i* re"liź"óji zadańź zakresu administracji rządowej
przez
UrZąd
"[*"xi"
ńiąź^"e ayły Z przekazywaniem środ'ków
\tĄ/płat nie
termin
środków
ńio-i"*oj.ri ci',,lini" ' Z uwagi na pośliźgń przekj'y'aniu
przez
GoPs'
oł'"sronym w decyzjach \'tydanych

#;; ;;;;i""
"tó'v-ł"
;;;:P;"" "iil;riai
;* ł"ińińu'
;il;;kń;
Terminy'w wydawaiych decyzjacl^

są ooecnie dostosowane

4. Subwencie

czy|i
ogólną W wysokaści 12'810'276zł na p|an 12'81a'276Ż
'100oro planowanel subwencji w budzecie gn-iny w tym:
^planu
'
.
oswuto*" w kwoóie 7.3zz'ssl zł na plan 7 '327 '5312ł tj' 100 %
p|an 4'963'191złtj'
na
4'963'191zł
kwota
"'ęisJ
to
ogólnej
Subwencji
planu.
100,0 %
tj'
,ó,i""*"ząca subwencji ogólnej to kwota 519'554Ż na plan 519'554Zł
".ę1e
100o/o planu.
ponaoio ć'ina otrzymała dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej W kwocie
85.569Żł na plan 85'569zł.czyli 100% planu'

l#ffińiTuu*"ncję

. ;;;aa;'ń""'cza
.

5.

opłatv za pozwolenia na sprzedaż a'lk9h9lu

@olulvpłynęłakv/c.a84j11'29z!na
wykonania planu'
plan 82.000zł czyli 103,19%

6.lnne dochodv

c.,ninu uzyskała między innymj następujące dochody;
ż różnych dochodóW uzyskano kwotę
W dziale 75o-Ad'lni.ti""1u plolicznj wpływy
biulowych (ksero)
3.917,62zł , wpfty z usilg tj głównie za i<oizysianie z urządzeń
'
gminie w zwĘZku'
*ółv"bł" i*"t"'z a łl''iżzi,'łqtułu realizacji dochodóW należnych
z rcaiizacjązadań zL""ony"ń t]' !ło*ni" za dbwody osobiste uzyskano kwotę 634'50zł
na plan 64ózł czy\i 98'22ok realizaąi planu'

]-TonIEi6

-

-Wdziale852-Pomocspołecznatodochodygminywzwiązkjzadzyskaniemiz tego
alimentacyjnego
wypłaconej zaticzłl alimentacyjne], oraz w]P|a_t a fun91:z^U
realizacji planu '
299'03%
czyli
t1ńułu wpłynęłakwota a'97o,97a ia plan 3'ooozł

-

-

przedszkolnego dzieci
dziale 801 uzysxano Jochody z opłat stałych oddziału
plan
2o'o00zł' 94ylj97 '2o%
na
młodszycn w szt<ole poJst"wońe1 * kwacie 19'44ozi
prowadzonei budowy w
realizacji planu, oraz za zuzycie gazu i wody podczas,
na p]'an
cuoriczńĄ szxole poJstawowe1 ń vałęczyńie wpłynęłakwota 13'748'71zt
13'000zł czyl1 105'76% reaiizacji planu
góo'il zwiąZku z opłatamj ołreślonyrniW Regulaminie
W dziale 400, oraz W d;ial;
na plan 6'000zł
dostarczania Wody i oaolóru ściet<ów wpłynęłakwota 1o'106'8oZł
l. 168,44o/a realizacii Planu,
w Warszawie
w dzia|e 754 na poostawie umowy prewe''lcyjnej zawańej'Z PZL] sA
bojowych ikaskóW
uzv"xańo xwłę 1'1oóŻ na dofin;nsowanje zakupu munduróW
dla straŻakóW

W

osP

6

Uzyskano ież z Powiatowego Urzędu Pracy w dziale 7so-Administracja w związku z
zatrudnianiern pracownikóW W ramach prac interwencyjnych ipublicznych środkjW
kwacie 182'907,40zł na plan 188'980Zł tj ' 96,79a/a rcalizaąi, oraz w dziale 852-Pomoc
społeczna kwotę 5'605,042ł na plan 7 '300zł czyli 76
planu.
'78!o rea|izacji
Dochody bUdżetowe ogólnie zrealizowane zastały w 1o0,28o/a
Mimo' iz w realizacji dochodóW ogółem nie Występują odchylenia to anaiizując dochody
naleŻy stwierdzic, że:
dochody bieŹące zostały zrealizowane W kwocie 20.495'553'63Zł na plan
20'484'1 18,89ź Ii'100,06% realizacji planu'
dochody majątkowe zostały zrealizowane W kwocie 2'038 '518,77zl na płan
1'988'000Zł tj' 102,5o^ rea|izacji p|anu'

-

]

odchylenia W \ĄYkonaniu dochodóW Zostały Wyjaśnione przy omawianiu tych
dochodów.
Plan dochodóW budŹetowych ogółem Według stanu na 31'12.2009r (kwota
22.472'118,89zł) w poróWnanju do stanu na początek roku ( hNota 22.420.228 zł) u|egł
zwiększenju o kwotę 51'890,89zł' Zmiana planu ogółem jest Wjęc nieznaczna' lecz
analizując dochody W układzie dochody bieżące idochody majątkowe zmiany
przedstawiają s ję następująco:
P'anowane dochody majątkowe' które Według stanu na początek loku stanowiły kwotę
3'065'750zł' a obecnie to kwota 1'988'000zł. Uległy Więc zmniejszeniu o kwotę
1.077 '750zł' Były to dochody planowane do pozyskania w związku z planowaną
realizaąązadań inwestycyjnych' lch pozyskanje nie było W 100% zależne od Gminy.
Dochody te podlegały korekcie W trakcie roku W za]eŹności od otrzymania środkóW, lecz
korekty te nie miały Wpływu na bezpieczeństwo budŹetu, gdyż rcalizaąa zadań była
również zależna od pozyskania tych dochodóW'
Planowane dochody bieŹące' które Według stanu na początek roku stanowiły kwotę
19'354'478zł, a obecnje to kwoia 20'484'118,89Ż czy|i ulegŁy zwiększeniu o kwotę
1'129-640'89zł i miała na to WpłyW głóWnie korekta planu dotacji i subwencji.
Dochody W 2009 roku uzyskjwane były W miarę rytmicznie i planowo'
W trakcie roku budŻetowego nastą]iło opóŹnienie W podpisaniu umowy na realizację
projektu systemowego w ramach POKL realizowanego przez GOPS. Projekt realizowany
był od miesiąca kwietnia 2009 natomiast podpisanie umowry (aneksu) nastąciło W
miesiącu wrześniu' a otrzymanie środkóW dotacjj rozwojowej nastąpiło W miesiącu
listopadzie i do tego czasu Gmina realizowała projekt ze środkóW Własnych' obecnje z
informacji z Mazowieckiej JednostkiWdrazania ProjektóW Unijnych Wynika, ze przy
realizacji tych projektóW systemowych mogą Występować opóŹnienia Z uwagi na
obowiązujące procedury, i dlatego W przypadku przystępowania do reailzacji tych
projektóW nalezy zabezpieczać środkiWłasne na czas do chwili otrzymania środkóW
dotacjj rozwojowej.

ZaległościzMułLr dochodóW budżetowych za 2009stanowią kwotę 431'662,892ł a
nadpłaty kwoię 10 '311 ,40zł. Zaległościte WŻrosły W stosunku do roku poprzednjego ( rok
poprzedni kwota 352'763 81zł) o kwotę 78'899'08Zł i ma na to WpłyW Wzrost zaległościW
dziale 756 ( rok poprzedn j kwota 90'776'63zł' a rok bieŹący kwota 127 '283,43Ż') araz w
'
dzia|e 852 ( rok poprzedni kwota 208'539'61, a rok bieżący kwota 269 'ua,52zł) 'ogółem
Wyszczegó|niona kwota Zaległoścjdotyczy W Większej częścjdziału 852-pomoc
Społeczna, gdzie Zaległościstanowią kwotę 269'31 a
'52zł i ich udZjał W Zaległościach
ogółem Wynosi 62,39%

Zaległościte Wynjkają z przepisóW prawa i dotyczą Wypłaconych zaliczek
alimentacyjnych, Wypłat Z funduszu alimentacyjnego i naleŹnych dochodóW gminie z
tego tyiułU '
odzyskanie tych należnościjestjednak WątpJiWe iodległeWczasie Z uwagi nasamą
istotę tych Wypłat'
Następna Znacząca pozycja W Zaległościachdotyczy dZiału 756-dochody Z tytułu
poda1kóW i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych, które stanowią kwoię
127 '283
'43zł i ich udzjał W Zaległościachogółem Wynosi 29 '4g% w tym zaległości
dotyczące osób prawnych _kwota 47 '584,26zł z iego kwota 12'571,gazł zabezpieczana
hipoteką W tym zaległościdotyczące osób prawnych dotyczą głóWnie jednej
_została
firmy' której Zaiegłościma]ąznaczny wpływ na Wzrost naleŹności W tvm dziale.
Pozostałe zaległościW płatnościachpodatku dotyczą głównie osób fiżycznych'

Za]egłościzt}łUłu Wpłat na budowę Wodociągu to kwota 2 '745zł' na budowę kanalizacji
to kwota 7'680zł.' Ż ty(ułu Wpłat za Wodę i ścieki'usługi koparką to kwota i9'128,99Zł'
z t}łułuczynszóW kwota 4'354,15zł
Kwoty udzielonych ulg podatkowych za okres sprawozdawcŻy kształtują się
następUjąco:
skutki udzielonych pŻ ez gminę ulg i zwoln jeń to kwoIa 344'67'l,25zł w tym kwota
267 '296,a7zł dotyczy głÓWnie podatku od nieruchomoścj budynkóW i budowIi
grn in nych,
UmorŻone zaległościpodatkowe to kwota 25'771,75zł i umorzone odsetki kwota
12482ł' araz Umolzane podatki pobierane przez Uzędy skarbowe kwota 1.767zł
skutki obnjŹenia górnych stawek pod atkarych przez Radę Gminy to kwota
268.85o,51zł '
ogółern skutki obnizenja stawek, udzielonych ulg' zwolnień, razłoŻeń na raty, umorŻeń i
wydanych decyzjl W 2009 roku W zakresie podstawowych dochodów podatiowych to
kwota 639.293,51zł ( bez umorzonych odsetek j umorzeń podatków pizez Urząó
Skarbowy) co aznacza w porównaniu do roku poprzedniego (roczne za rok poprzedni
kwota 608'434,99) Wzrost o 5,07% imają na to WpłyW głóWnie :
Skutki udzielonych ulg jzwolnień W podatku od nieruchomości' które za cały rok 2oo8
Wynosiły 309.700'80zł natomjast na 31.12'2009 to kwota 34o'51o'o9Zł' czyli wzrost o
9'9% i ma tu WpłyW głóWnie Wzrost Wańości budowli gminnych W związku z budową
sieci kanalizacyjnych.

_

-

-

Wvdatki budżetowe
P|an wydatków budŹetowych na 2oo9r' uchwalono W wysokości 21.953.078zł
W tym .niędzy inny.ni
Wydatki na zadania zlecone W Wysokości 3.368'840zł,
Wydatki na zadania inwesiycyjne W \Ąvs okości4'822.1oozł
W Wynjku Zmian Wprowadzonych uchwałami organóW Gmjny pjan WydatkóW na
31.12.2009 r Wynosn 23 '345.760,78zł
W 2009 roku Wydatkowano kwatę 22'o1,l.982,1,lzł czy|i 94,29a/o planu rocznego W tyrn:
Wydatki bieŹące to kwota 17'151'930'85złna plan 18'123'42o'78Ż, co stanowi - 94,64 a/a
Wy_ko_nanla p]anu' a' Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 4' 860'o51
na plan
'26Zł
5.222.340,0021 czyli 93,06 % wykonania ptanu.

-

:

Szczegółowe wykonanie WydatkóW W dZiałach' rozdziałach j paragrafach plzedstawja
załącznjk nr 2 do sprawozdania ' załącznik przedstawia reajizację WydatkóW
budzetowych W pełne.j Szczegółowościklas}.fikacji bUdżetowej Wraz z podanjem
WskaŹnika realizacji planu'

Ponjżej przedstawia się opis !^,ydatkóW bieżących WedłUg poszczegóinych działóW.
Wydatki inwestycyjne Zostaną opisane odrębnie'
'

Dział 010-Rolnictwo

i

Łowiectwo

W dŻiale 010-RoJnictr,{o iŁowiectwo Wydatkowano kwotę 112.160'46zł na plan
119 '675Ż , czyli 93,7o/a wykonania planu W tym rĄyd a1ki na zadania zlecone to kwota
99'296
na plan 99.385Ż czyli 99,91% rea|izaąi pianu a Wydatki na zadania Własne
'20zt
kwota 12 '864,262ł na p|an 2a '29ozł czyti 63
rc^tiEaąi planu w tym na m iędzy innymi:
'4%
Wpłaty Gm jny na rzecz lzb Ratniczych kwota 7 '715'ż6zł na ptai 8'loozł, ózyii ss':zsN
planu,
pozostałe Wydatki W tym dziale dotyczą głóWnje Wywozu padłych zwierząt Z
terenu
Gminy, zakupu materiałóW idoposazenia KGW itp'
Wydatki na zadania zlecone dotyczą Zwrotu podatku akcyzowego zawańego W cenie
oleju napędowego \Ąykorzyst}vanego do produkcji rolnej lzostJną omówione oddzielnie
W sprawozdaniu z rea|izacji zadań z|econych gmin;e'

-

Dział 400-wvtwarzanie i zaopatrvwanie w wode
W dziale_400'-_W}łWaŻanie i zaapatrywanie W Wodę Wydatkowano kwotę 21 1'561,48Zł
na
24a '930 ż czyli 87
planu i są to Wydatki zwlązane z dosIarcziniem wody dla
'8./o
'plan
odbiorcóW
Gminy. Wydatkowano tu międŻy innymi:
na zakup energij elektrycznej głór,,r'nie W hydroforniach' oraz zakup Wody z Gminy
skaryszew dla odbio{cóW naszej Gminy na plan 1 11'ooozł Wydatkowano kwotę
102.069,60 czyli g'1,95% planu,
Wynagrodzenia'i pochodne od płac w tym : konseMatora hydroforniW lvlałęczynie'
Wynagrodzenia beuosobowe i Wynagrodzenia agencyjno- prówizyjne to kwota
-'
52.602'92 zł na plan 54'080Zł czy|i 97 '27a/o p|anu'
opłaty W_tyT głóWnie Ża korŻysianle_ Zó środówiśkana p|an 44
'38ozł Wdatkowano
kwotę 29'098,85zł' czy|i 65,57a/o ptanu'
pozostałe \Ąydatki bieŹące W tym dziale dotyczą głóWnie zakupu materiałóW i
Wypos€zenia' oraz zakupu usłUg' Zakup usług remontowych itp' gdzie na plan
30'470zł Wdalkowano kwote 26'79O'11zł ' cżyti 87 g29o ólanu '
'. '
Wydatki rzeczowe W tym dzjale dotyczą głównie ńiezbędnycń zakupóW dla potrzeb
eksploatacjj sjeci i hydroforni to jest między innyrni usuwańja awarii na sieciach iW
hydroforniach gminnych, prowadzenia niezbędnych remontów' opłat za kaŻyslanie
ze
środowiska,Za badanie Wody jtp'

.

.

.
.

Dział 600-Transpoń

i

Łaczność

ll: !i"_1ą"u utrzymanie dróg gminnych

tj;92,730lo planu.

Wydano kW otę 12g'827,65 zł na plan 14o.ooozł

Ż tego na między innymi:

Robotv ziemne. porzadkowe oraz remontv czastkowe
1.

1)- Wykonano Usługę róWnjarką drogową marki BAUKE|VA W Zakresie do 1oo
godzin pracy sprzęiu'
- MW usługj polegały na profilowaniu dróg gruntowrych na terenie gminy Gózd
W. jejscowościach: Małęczyn' Grzmucin, KłonóW' KłonóWek, Klwatka, -Kuczkj,
'm
Wojsławice,
Drożanki, czarny

Lasek'

9

2)' Wykonano usługę koparko _ ładowarką JcB polegające na pjantowanju i
załadunku szlaki na terenie placu szkolnego w Gażdzie W zakieśi; do 1o godzjn pracy
3). Wykonano usługę polegającą na przewiezieniu szlaki z placu szkolnego na
.
gminnej W miejscowości KłonóW samochodem samowyładowczym marki
|"]9! -qosi
STEYER W Żakresie do 1o godzin pracy sprzętu.

- ŻamóWienie bez stosowania ustawy _ Plawo zamóWień pubiicznych (Wańośó poniżej
14 000 Euro)

Wykonawca; Firma Usługowo-Handiowa,AUTo-SERWIS', ul. Warszawska
26-600 Radom

35

6.4'l4'15 zł
2.Wykonano usługę pługo_pjaskarką marki KAN'IAZ polegającą na odśnieżanjudróg na
terenie gminy Gózd - planowany zakres prac _ 50o km odśnieŹinia
zamóWienie bez stosowania ustawy
Prawo ŻamóWień publicznych (Waftość
zamóWienia ponjzej 14 000 EUro)'
_ MW usługa polegająca na odśnjeżaniudróg została wykonana W mie.jscowościach:
Grzmucin, Wojsławice, l\,4ałęczyn,, BUdy NjemjanoWSkie, Lipiny' Gózd, Karszówka,
Drożanki, KłonóWek' KłonóW' czarny Lasek, Kiedrzyn' Kuczki Wieś'lvałęczyn stary,
Klwatka, Małęczyn NoWy' Niemianowice, Kuczki Kolonia' Budy Niemianowsńie _ łącznie
443 km.

_

-

Wykonawca; Przedsiębiorstwo Produkcyjno_Handlowo-Usługowe
ul. Bursziynowa 8 26-600 Radom

',Sachpol'

8-417,01 zł

3' Wykonano usługę koparkoładowarką ostróWek' polegającą na odśnjezaniu dróg na
terenie gminy GóZd - planowany zakres - 309odz pracy spzętu
- ZamóWienie bez stosowania ustawy - Prawo zamóWień publicznych (Wańość

zamóWienia poniżej 14 000 Ęuro)'
_'WlW usługa polegająca na odśnieżaniudróg Została
WykonaRa W miejscowościach:
KłonóW' KłonóWek Kolonia' Grzmucin, Drozanki, Kiedrzyn' Niemianowice' Podgóra,
Wojsławice _ łącznie 30 godz. pracy sprzętu
Wykonawcaj Piotr Mosioł KłonóWek Kolonlao3o 26-634 GóZd

4' Wykonano

usłUgę róWniarką dl
gminy
terenie
GóZd _ o,""o*"nu

ru;ŁĘ$o'-::f:;'.1;i.' ""

-

odśnieżani'dróg na

ZamóWienie bez stosowania ustawĄ/ _ Prawa zamówień publicznych (wańośc
zamóWienia poniŹej 14 000 Euro)_-MW usługa poiegająca na odśnieżaniUdróg została Wykonana W mieiscowościach:
KlWatKa' Niemianowice' l\,4alęczyn NoWV- łączrie 11oodz' oracv sorzetu
Wyńonawca: ZYKo-DRoG sp'Z o' o' 26-6do Radom-ul' Żelazna 3
5' Rernont cząstkowy

-

dostarczono

i

ni.ut*"ro.ony"r,ffi#

ych żuŻlempaJeniskowym (szlaką)
zabudowano 650 ton Zużla palenjskowego 1szlaki) 'na diogi

W miejscowościach; Małęczyn NoWy' KłonóW, Niemianowice'_ Wojsławice; Kuczki Wieś,
Klwatka, l\,4ałeczyn'
- ZamóWienie bez stosowania ustawy _ Prawo zarnóWień publjcznych (Wańośćponizej
14 000 Euro)
W]l_k91atalca: F]rma Handlowo-Usługowa
''MAR-PoL' Marcin Grzwacz ui' Radomska
106 26-634 GóZd
19.825,00 zł
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