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Załącznik Nr 3
do zażądzenia Burmistża MiG
Nr 6212015
z dnia 20 sierpnia 2015 roku

P]zychody i rozchody budżetu za l półlocze 2015 roku

Treść Klasyfikacja § Plan Wykonanie
Lp.

-T 2 4 5

n-_.,^t ^.lt, ^^^l^m.
r oor z92p4 ę rJUi, !vw,w

§ 952
1 Kredyty

Pożyczki § 9522.

3-

ńz,yczki na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środkóW

(,,,lr^+l, l ltr
§ 903

§ 9514, sołatv Dożvczek udzieIonych
5, § 944

§ 957Nr.lwvżka budzetu z la1 uolegryorl
7 F;i";;;ffi $iŃe (obl,|oacie) § 931

8, ńń7Edil twotrle sroor1 § 955 3 663 732.94
^ 

Eaa ó,r,, oAo a Y., a\rz,

l_ A oo, 2 048 400,00 683 400,00
1

§ 992 3 6€,3 732,94 3 663 732,94
2. §płaty pozyczek

40 800,00
3.

§friffiz,yczer otrzymanych na

finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środkóW pochodzących z budżetu
lltr

§ 963

81 600,00

4. mźia;ne póryczr _ § 991

Lokaty § 994 200 000,00
5
6. § 9E2

7. n&cńÓivŹfr ułu irlnycrl rozti94ę11 § 995

]ł 1,1i li; 
,i 

l:l Z



Załącznik Nr 4
do zażądzenia Burmistza MiG
Nr 62/2015
z dnia 20 sierpnia 2015 roku

Wydatki majątkowe

Lp Nazwa Plan Wykonanie o/o W}k

ż 4 5

1 Zakup pieca c,o, do szkoły W Łysinach 34 000,00 34 000,00 100,0

2 Budowa kanalizacji Sanitarnej Koniecpol ul, słowackiego 5 000,00 0,00 0,0

Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 90 000,00 0,00 0,0

4 E- Region 136 855,00 0,0

5 Dofinansowanie samochodu dla Policji 5 000,00 0,0

6 świetlica środowiskowa 5 000,00 0,0

7 Modernizacja ośWietlenia 271 500,00 135 000,00 49,7

8 Zwrot środków unijnych na Przebudowę dróg 9minnych 176 o15,24 0,0

ogdem 723 370,24 169 000,00 23,4

{ł. |';i i :'j, 
'i 
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ZaĘcznik Nr 6
do zarżądzenia Burmistrża MiG

Nr 6212015
z dnia 20 sierpnia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacią zadań

na podstawie porozumień z organami administracii rządowej

Dżiał Rozdział
Dotacie ogółem (dochody bieące) Wydatki ogółem

(wydatki bieźące)
w tym:

Wydatki pożostałe
Plan Wykonanie

2 3 4 5

710 7,1035 1500,00 0,00 0,00 0.00

oqółem 1 500.00 0,00 0,00 0,00

l,,ll§TiiZ



ZaĘcznik Nr 7
do zarządzenia Burmistrza MiG
Nr 622015
z dnia 20 sierpnia 2015 roku

Dotacje z budżetu jednostki samołządu ieMorialnego

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacie podmiotowe 370 000,00 l84 998,00

921 92109 24a
Dotacja podmiotowa dla śamożądowej in§t$ucji kultury -
ośrodek Kultury, spońu i Rekreacji

250 000,00 124 998,00

921 92116 248
Dotacja podmiotowa dla samożądowej ins§^ucji kultury -
Biblioteka

120 000,00 60 000,00

Dotacje celowe 53l 483,48 29/t 993,01

852 85232 264
Dotacja celowa dla zakladu budżetowego - Centrum
lntegracii spolecznej

394 628,48 294 993,01

a52 a5232 664
Dotacja celowa dla Maasta czę§tochowa na realizację
projektu E region

136 855,00 0,00

90l 479 991

B. Dotacie dla jednostek spoza sekiora finansów Publicznych

dział rozdział § wyszczególnienie plan Wykonanie

Dotac e podmiotowe l 229 934,00 658 214.00

801 80101 259

Dotacja podmiotowa z biJdżetu dla publicżnej jednostki

systemu oświaty prowadzonel prżez osobę paawną inną niż

i,§.t. li]b pźeż o§obę fizycżną - szkola W Rudnikach

360 200,00 193 048,00

801 80101 259

Dotacja podmiotowa ż budżetu dla publicżnej jednostki

systemu oświaty prowadżonej pżez osobę prawną inną niż

i,s-t. lub pźez o§obę fączną - szko}a W Ły§ina.h

336 000,00 ,167 750,00

801 80103 259

Dotacja podmiotowa z budźetu dla publrcznel leonoslkl
systemu ośWią plowadzonej przeż osobę prawną inną niż

i.s,t, lub pżeż osobę fiżyczną - oddział Pęedsżkolnyw
Rudnikach

,l 56 800,00 73 601,00

801 80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publacżnel FdnosiKl
systemu ośWiaty prowadżonej przez osobę prawną inną nż
j.s.t. lub pżez osobę fizyczną - oddział Pżed§zkolny w
Łysinach

73 800,00 34 197,00

801 80104 254
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

§Ystemu ośWiaty - Niepubliczne PĘedsżkole W Koniecpolu
303 134,00 189 618,00

l58 50

85,1 85154 283

Na dofinansowanie żadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezalicżanym do sekto€ finan§óW
publicżnych

154 000,00 50 000,00

801 80101 282
Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stoważyszeniom - szkola w Rudnikach

3 024,52 0,00

801 80101 282
Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowaźyszeniom - sżkola w Łysinach

1791,94 0,00

ll . Oqołem l 388 750,46 708 214,00

ooółem dotacie (l + lll 2 29o 233,91 l l88 205,01

dotacie na wvdatki bieżace 2 153 378,94 1 188 205,01

dolacie na wvdatki inwesvcvine 136 855,00 0,00

i,!ąi t,^i 117.



ZaĘcznik Nr 8
do zarządzenia Burmistrza MiG
Nr 6212015
z dnia 20 sierpnia 2015 roku

zmiany w Planie wydatków na realizacię Programów
finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

Dział Rozdział Plan Zwiększenia zmniejszenia p|an po zmianach Wykonanie

852 85232 394 500,44 128,04 394 628,48 294 993,01

852 85295 46 404,14 60 4,17,63 106 821 ,77 106 432,47

oqółem 440 904.58 60 545,67 0,00 5{l1 45o,25 4o1 425,Ę

Ry,szard Sullg



Na 2015 rok dochody zostały zaplanowane na kwotę 25.480.340,73 zł, W tym dochody bieżące to

24.810.340,73 zł, dochody majątkowe - 670,000,00 zł, ogółem na 30 czer1/vca 2015 dochody

zrealizowane zostały W 51,1 % i Wyniosły 13.o09,778,94 zł.

Na ogólną kwotę dochodóW wykonanych składają się:

- dochody majątkowe - 1.350,00 zł _ 0,01 % ogółu dochodóW

- dochody bieżące -13 008,428,94 zł - 99,99 o/o ogófu dochodóW

Dochody bieżące zostały wykonane w 52,4 a/o, a dochody majątkowe Zostały Wykonane w o,2 ó/o

W stosunku do zaplanowanych.

Wykonanie dochodóW w pońwnaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

30.06.2015 30.06.2014

dochody od osób prawnych i fiZycznych

(dział 756 oraz opłala za odpady komunalne)

udziały W podat. stanow. dochód budżetu państwa

subwencja ogólna

dotacje celowe na zadania zlecone

dotacje celowe na zadania Masne

wpływy od jednostek budżetowych

dochody z majątku gminy

środki unijne na zadania bieżące

środki unUne na realizacje inwestycji

dotacje na programy finans. z udz. środkóW europ. bż

dotacje na programy finans, z udz. środkóW europ. maj.

pozostałe dochody bieżące

pozostałe dochody majątkowe

2.752.708,o1

2.160.393,01

5.272.294,oo

1,827,462,84

502.780,00

133,790,27

1.350,00

0

0

284.o7o,36

0

74.930,45

0

2.601.508,31

2.071.769,99

5.030.408,00

2.013.09,1 ,06

505.284,00

152.21o,48

n

16.260,16

368.449,85

414,723,74

128,o4

83.026,82

8.983.74

13,009,778,94 13.265.844.19



st]uklura wykonania dochodów:

> dochody od osób prawnych ifizycznych

> udziały W podat. stanow. dochód budżetu państwa

> subwencja ogólna

> dotacje celowe na zadania zlecone

> dotac.ie celowe na zadania Własne

> Wpływy od jednostek budżetowych

} dochody z majątku gminy

> dotacje na programy finans, z udz. środkóW europ. bż

> pozostałe dochody bieżące

Wykonanie % ogółu doch.

2.752.708,o1

2.160.393,01

5,272,294,0o

1.827,462,84 
_

502.780,00

133.790,27

1.350,00

284.070,36

21 ,2

16,6

40,5

1Ą,o

3,9

1,0

0,0

2,2

74.930,45 0.6

13.009.778,94

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

,l00,0

Wykonanie % ogółu doch.

010

600

700

71o

750

751

752

754

756

758

801

852

854

900

Rolnictwo i łowiectwo

Transpod i łącZnośó

Gospodarka mieszkaniowa

DZiałalność usługowa

Administracja pub|iczna

Użędy naczelnych organów władzy państw.

kontroli i ochrony plawa oraz sądownictwa

obrona narodowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pżeciwpożarowa

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej

olaz Wydatki związane z ich poborem

Różne rozliczenia

ośWiata i Wychowanie

Pomoc społeczna

Edukacyjna opieka Wychowawcza

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

176.236,52

0,00

32.589,38

0,00

31.984,00

40,226,0o

0,00

1.463,42

4.571.739,03

5.272.294,0o

320.445,71

2.118.249,93

84.719,00

359.831,95

1,4

0,0

0,3

0,0

o,2

0,3

0,0

0,0

35,1

40,5

2,5
,16,3

0,6

2,8

oGÓŁEM 13.009.778,94 100,0



Dochody bieżące

Gównym źródł€m dochodów w l półroczu 2015 roku była subwencja ogólna. stanowi ona 40,5 %

Wszystkich dochodóW, Jest ona realizowana zgodnie z planem.

Kolejne Ważne źródła dochodóW to:

_ dochody z podatkóW i opłat dział 756 oraz opłata Za odpady komunalne _ 21 ,2 % osiągniętych

dochodóW. Zostały one zrealizowane powyżej planu _ 55,5 o/o. Stopień wykonania W tej grupie

dochodów jest zróżnicowany. Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów został osiągnięty za

zajęcie pasa drogowego - 83,7 %, z tytułu wpływów za wydawane zezwolenia na sprżedaż

alkoholu _ 82,9 %, z podatku od czynności cywilnoprawnych _ 8,1,9 70, Z podatku od środkóW

transportowych -65,2 70, opłaty targowej -59,1 %, podatku rolnego - 57,8 %.

_ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i od osób

prawnych) - 16,6 %. Wpływy z tego tytufu zostały Wykonane w 46,0 7o. Dochody te są

przekazywane przez Ministe§hvo Finansów i Użędy skarbowe,

Na 30.06.2015 r. Występują zaległości z tytułu:

- podatków oplacanych W formie kańy podatkowej 4.061 ,00 zł

, podatku od nieruchomości od osób prawnych 3.034.101,61 zł

- podatku rolnego od osób prawnych 21,316,96 zł

- podatku od środkóW transpońowych od osób prawnych 5.558,10 zł

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 309.889,44 zł

- podatku loinego od osób fizycznych 106.472,65 zł

- podatku teśnego od osób fizycznych 9.018,06 zł

- podatku od środkóW transpońowych od osób fizycznych 60.,171,50 zł

- podalku od czynności cywilnoprawnych 224,00 ż
- podatku od spadku idarowizn 973,00 zł

- zajęcie pasa drogowego 988,80 zł

- opłaty za odpady komunalne 52.032,61 zł

- opłaty manipulacyjnej 763,59 zł

- zezwolenia na spżedaż napojóW alkoholowych 0,60 zł

zaległości te Wzrosły W porównaniu do 3'l grudnia 2014 t. o 149.221,60 zł

omawiając dochody z tytułu podatków i opłat należy zwróció uwagę na skulki obniżenia

górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych pźez gminę ulg, umozeń i zwolnień (bez

ulg ustawowych).



W lvyniku obniżenia górnych stawek podatkowych należne dochody zmniejszyły się:

- W podatku od nieruchomości o 515.258,32 zł

- W podatku rolnym o 25.970,06 zł

- W podatku od środkóW transportowych o 79,ooo,77 zł

Skutki ulg i zwolnień udzielonych pżez Radę Miejską Wyniosły 171.387,45 zł.

Natomiast skutki umożeń zaległości podatkowych Wyniosły 2.168,30 zł

. Następne Ważne źródła dochodów to dotacje celowe. Wplywają one zgodnie z planem oraz

zapotrZebowaniem.

Obejmują one:

Dotacie na zadania zlecone 1.827 ,462,84 zł

Do 30 czeMca Wpłynęły dotacje na:

a/ częściowy zwrot podatku akcyzowego zawańego W cenie oleju napędowBgo dla rolnikóW -

174.528,98 zł

b/ realizowanie zadań zleconych nadzorowanych pżez Wydział Spraw obywatelskich i

cudzoziemców, Wydział lnfrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i zażądzania

Kryzysowego - 23.o17 ,o0 zł

c/ prowadzenie i aktualizację stałego re.iestru Wyborów - 900,00 zł

d/ Wybory do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - 34.868,00 zł

e/ Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 4.458,00 zł

f/ śWiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emeMalne i rentowe z ubezpieczenia społ*,cznego - 1 .526.864,00 zł

g/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieąące niektóre śWiadczenia

z pomocy społecznej _ 9.350,00 zł

h/ dodatki dla matek - 200,00 zł

i/ dodatki energetyczne - 1,034,67 zł

j/ kańę dużej rodziny - 450,00 zł

k1 wyposażenie szkół podstawowych igimnazjówW podręczniki imateriały edukacyjne -

51 ,792,19 zł

Dotacie na zadania Własne bieżace - 502.780,00 zł, W tym na:

a/ składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasił"k stały, 18.150,00 zł

b/ zasiłki ipomocW naluże oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 59.569,00 zł

c/ zasiłki staĘ - 129,000,00 zł



d/ utrzymanie ośrodka - 51.704,00zł

e/ dożywianie ucznióW - 25.048,00 zł

fl dotacja dla przedszko|i - 169.309,00 zł

gl Wypłatę stypendióW dla ucznióW - 50.000,00 zł

. Wpłyl/vy od jednostek budżetowych - 133.790,27 zł,

Z Mie.isko - Gminnego ośrodka Pomocy społecznej Wpłynęła kwota 12.600,17 zł. Kwota ta

obejmuje: zwroty nienależnie pobranych śWiadczeń rodzinnych oraz dochody związane z

realizacją zadań zleconych (udział gminy W zwrotach zaliczek alimentacyjnych).

Z jednostek ośWiatowych WŃnęło 121.19o,1o zl (za dożywianie W szkołach i przedszkolach,

dodatkowa opłata rodzicóW W przedszkolach, czynsze i inne),

. Środki otrzymane na realizację projektów w ramach programu operacyjnego kapitał Ludzki -

284.070,36 zł. W ramach tych środków realizowane były poekty:

- ,,Aktywność drogą do sukcesu" w Miejsko - Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej

_ ,,szansa na lepsze jutro" realizov/any przez zaklad budźetowy centrum lntegracji społecznej

Projekty te Współłinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

społecznego - 259.051 ,49 zł oraz budżet państwa - 25.018,87 zł,

. Pozostałe dochody bieżące Wyniosły 74.930,45 zł co stanowi 0,6 o/o Wszystkich wpływów.

Dochody te obejmują:

- dochody z majątku gminy, które Wyniosły 32,022,34 zł. w lym z tytułu:

a/ Wieczystego użytkowania 4.839,39 zł

bl czynszów dzieżawnych itokalowych 26.825,41 zł

c! dzieżary obwodóW łowieckich 357 ,54 ż

- refundacje z Powiatowego Użędu Pracy części Wynagrodzeń Wraz z pochodnymi -
7.968,92 zł,

- zwtoIY za pobyt w pżedszkolu niepublicznym dzieci z innych gmin - 12,867,25 zl,

- Wplaty za pżyłącza do sieci kanalizacyjnej -406,50 zł,

- wpływy z tytufu opłat i kar za kolzystanie ze środowiska - 17.734,80 z|,

- zwroty za energię - 2.388,00 zł

- opłatę produktową - 328,66 zł

- inne - 1 ,213,98 zł

zaległości z tytułu należności budżetowych na 30.06.2015 r. oprócz wcześniej Wymienionych

z tńułu podatkóW i opłat Wynoszą 834.439,54 zł



W tym:

- kary umowne - 57.830,5,1 zł

- Wieczyste użytkowanie - 4.000,08 zł

- czynsze - 27,767,02 zł

- za energię - 78.368,43 zł

- zwloty nienależnie pobranych śWiadczeń, z fundusz alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

- 658.185,72 zł

- dochody fealizowane pęezjednostki oświatowe (Wpłaty rodziców za,żywienie, opłata

dodatkowa, czynsze mieszkaniowe) - 8.287,78 zł

Dochody maiątkowe

Dochody ma.iątkowe zrealizowane zostały w Wysokości 1 .350,00 zł. - spżedaż gruntÓW rolnych.

Pozostała spżedaż mienia pżewidziana została na ll półrocze i dotyczy m. in, działek zabudowanych

W Wąsoszu oraz działek niezabudowanych W Wąsoszu, Łysakowie, Łysinach i Koniecpolu. Zlecone

zostało Wykonanie operatóW szacunkowych określających wańośó przeznaczonych do spzedaży

nieruchomości.

Wvdatki

Plan Wydatków na 2015 rok (po zmianach) Został ustalony na kwotę 23.350.340,73 Zł. W lpółroczu

Wydana została kwota 10.606.033 ,61 ż, co stanowi 45,4 % planu,

Na ogólną kwotę WydatkóW składają się:

- Wydatki bieżące - 10,437,033,61 zł - 98,4 % ogółu wydatków

- wydatki majątkowe - 169.000,00 ż - 1,6 o/o ogółu WydatkóW



Struktura Wykonania WydatkóW pźedstawia się następująco :

wykonanie% ogółu
Wyd.

010 Rolnidwo i łowiectwo

600 Transpoftiłącznośó

700 Gospodarkamieszkaniowa

710 Działalnośóusługowa

750 Administracjapubliczna

751 Urzędy naczelnych organóW Władzy państwowej, kontrcli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

752 Obrona narodowa

754 Bezpieczeńslwo publicznei ochrona pżeciwpożarowa

757 obsłUga długu publicznego

801 ośWiata i Wychowanie

851 ochrona zdrowia

852 Pomoc społL^czna

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

900 Gospodarka komunalna iochrona środowiska

921 Kultura iochrona dziedzictwa narodowego

926 Kultura fizyczna isport

177 .153,61 1,7

191 .476,03 1 ,8

7.640,91 0,1

4.880,16 0,0

1 .305.609,76 12,3

40.226,00 0,4

300,00 0,0

49.769,82 0,5

193.302,69 1,8

4.981 .139,49 47 ,0

59.378,35 0,5

2.403.191 ,78 22,7

135.562,37 1 ,3

697.921,43 6,6
,l85.308,00 1,7

173,173,21 1,6

ogółem ,l0.606.033,61 100,0

Z powyższego zestawienia Wynika, że tak .iak W ubiegłym roku największy udział W ogólnych

Wydatkach stanowiły Wydaiki na:

ośWiatę i Wychowanie

pomoc społeczną

administrację

- 47 ,O 
o/o

- 22,7 o/o

- 12,3 o/o

W poszczególnych działach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

l. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

1. lzby rolnicze (2 o/o odpisu z WpłyWóW z podatku rolnego) - 2,624,63 zł

2. Zwrot części podatku akcyzowego zawańego w cenie oleju napędowego Wykorzystanego do

produkcji rolnej - 171.106,84złwraz Z kosztami obsługi, tj. materiały biurowe, usługi

pocżowe i bankowe - 3,422,14 zł {zadanie finansowane z otżymanej dotacji na zadania

zlecone).



ll, Transport i łaczność - dział 600

1. Bieżące utżymanie dróg gminnych, remonty dróg i chodnikóW, zakup i WyWóz tłucznia,

róWnanie dróg róWniarką, akcja zima, znaki poziome i pionowe - 181 .188,63 zł, w tym:

- Zakup materiałóW iWyposaźenia - 55.099,29 zł

- zakup usług remontowych - 22.730,40 zł

- zakup usług pozostałych - 66,028,93 zł

- zapłata odsetek - 37.330,02 zł

2. Umieszczenie sieci Wodociągowej ikanalizacyjnej z pzyĘczami W pasie drogowym

W drogach powiatowych - 1o.287 ,40 zł

lll. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Wydatki W iym dziale Wyniosły 7.640,9't zł, W tym:

- zakup map - 42,00 zł

- zakup energii - 2.064,38 zł - częściowy zwrot przez lokatorów

_ zakup usfug pozostalych (wynagrodzenie dla MPK za pobór czynszów, usługi kominiarskie,

opłata za ogłoszenia) - 4,734,53 zł

- koszty sądowe - 450,00 zł
_ Wynagrodzenia i naliczane od nich składki (opfacowanie decyzji o Warunkach zabudowy,

umowa o dzieło) - 350,00 zł

lv. Działalność usłuoowa - dział 710

1 . Usługi geodezyjne - rozgraniczenie działek, Wykonanie map - 4.752,16 zł

2. Porządkowanie grobóW Wojennych - 128,00zł

v. Administracia Dubliczna - dział 750

1 . Zadania zlecone

- Usc, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania

nadzorowane pżez Wydział Bezpieczeństwa i zażądzania Kryzysowego - 20,896,74 A
2. Działalnośó Rady Miejskiej

- Wypłata diet radnym za udział w sesjach RM ikomisjach oraz zwrot kosztóW podróży -
35,525,74 zł

- zakup materiałóW - 1.355,36 zł

3. Uźędy gmin -,1.24'1.120,13 zł w tym:

- Wypłata Wynagrodzeń pracownikóW, nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop

- 680.606,22 zł



- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 23,597,44 zł

- dodatkowe Wynagfodzenie rcczne - 122,322,92 ż
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 161.848,24 zł

- zakup materiaóW ( mateńały biurowe, druki, czasopisma, publikacje, drukarki, środki

czystoŚci, pieczątki ) - 62.293,24 zł

- ryczafty samochodowe i zwrot kosaóW podróży służbowych - 13.473,15 zł

- zakup usług ( oplaiy pocżowe, uśugi poligraficzne, WyWóz nieczystości stavch

ipłynnych, naprawy splzętu biurowego, iinne usługi )-76,279,2ozł
- prowizja sołtysóW od zainkasowanych podatkóW - 'l 1 .850,00 zł

- opłaty za energię i Wodę - 7 .183,71 zł

- usługi remontowe - 959,40 zł

- WŃty na PFRoN - 5.038,00 zł

- usługi telefoniczne - 13.420,65 zł

- szkolenia pracownikóW - 4.35'|,00 zł

- odpis na zFŚs - 27 ,621 ,73 zł

- podatek od nieruchomości i od środkóW transportowych, użytkowanie Wieczyste - 17.506,87 zł

- pozosta|e Wydatki (ubezpieczenia, opłaty komornicze, kosńy sądowe i egzekucji, badania

profilaKyczne) - 1 2.7 68,36zł

4. pozostała działalnośó

- diety sołtysóW za udziałW sesjach - 6.000,00 zł

- zakup materiałóW (pieczątki, kwiaty) * 711,79 zł

vl. urzedv naczelnvch oroanów władzv oaństwowei. kontroli i ochronv prawa oraz

sadownictwa - dział 751

Dotacja otżymana na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura

Wyborczego z prżeznaczeniem na:

- prowadzenie i aKualizację stałego rejestru wyborńw - 900,00 zł

- Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - 34,868,00 zł

- Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 4,458,oo zł

Vll. obrona narodowa - dział 752

szkolenia obronne administracji publicznej z dotacja otrzymanej na zadania zlecone - 300,00 zł
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Vlll. Bezoieczeństwo oubliczne iochrona orzeciwpożarowa - dział 754

Działalnośó ochotniczych straży Pożarnych 49.769,82 zł

Kwoia ta obejmuje:

- Wypłatę ekwiwalentu za udział W gaszeniu pożaróW i W szkoleniach - 6,288,90 zł

- Wynagrodzenia kierowcóW WraZ z pochodnymi - 15,934,22 zł

- zakup paliwa - 9.1 1 9,06 zł

- zakup pozostałych mateńałóW - 532,00 zł

- usługi remontowe - 495,00 zł

- opłaty za energie iWodę - 6.568,14 zł

- badania kierowcóW - 570,00 Zł

- pozostałe usługi (pźeglądy techniczne, usługi transpońowe) -2,744,50 zł

- polisy ubezpieczeniowe - 7.518,00 zł

lx. obsłuoa dłuqu publiczneqo - dział 757

1 , zapłata odselek od zaciągniętych pożyczek i kredytów - 193.302,69 zł

X. Oświata i wvchowanie - dział 801

1. Dowożenie ucznióWdo szkół - 98.183,04 zł

2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu ośWiaty prowadzoną pęez

stowarzyszenie

- dla szkoły Podstawowej W Rudnikach - 193.048,00 zł

- dla oddziału Przedszkolnego W Rudnikach - 73.601 ,00 zł

- dla szkoły Podstawowej w Łysinach - 167.750,00 zł

- dla oddziału Przedszkolnego W Łysinach - 34.197 ,0o zł

3. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola W Koniecpolu - 189.618,00 Zł

4. opieka nad dzieómi dowożonymi do Szkoły W Rudnikach i Łysinach , 1.791,18 zł

5. lnne Wydatki - 2.555,10 zł, Wtym;

- ubezpieczenie gimbusa- ,l .709,00 zł

- pozostałe Wydatki - 846,10 zł

wydatki realizowane poprzez jednoslki oświatowe są opisane w odrębnym sprawozdaniu zEAs-u.
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xl. ochrona zdrowia _ dział 851

Pżeciwdziałanie alkoholizmowi - 59.378,35 zł W tym:

1. Dotacja na realizację zadań związanYch z profilaktyką pżeciwalkoholową - Miejski Ludowy

Klub Sportowy ,,Pilica" - 50.000,00 zł

2. Wynagrodzenia dla komisji a/a oraz za wywiady środowiskowe - 1 .935,00 Zł

3. Działalność Punktu Konsultacyjnego - 300,00 zł

4, Zakup Wyposażenia - 3.693,95 zł

5. Udział ucznióW W programie profilaktycznym (konkurs, pżedstawienie teatralne) - 1 ,512,00 zł

6. Pozostałe Wydatki - ,l .937,40 zł obejmują: szkolenie, dofinansowanie vvycieczki, przewÓz

ucZnióW

xll. Pomoc sDołeczna _ dział 852

Większośó wydatków realizowanych jest poprzez Miejsko - Gminny ośrodek Pomocy społecznej

i są one pżedstawione W odrębnym sprawozdaniu. Bezpośrednio z Urzędu Wypłacane są:

1. dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 47.879,45 zł, W tym 1.001,78 zł z otżymanej dotacji

na zadania zlecone

2. zwlo|nienależnie pobranych śWiadczeń Wraz z odsetkami - 5.387,16 zł

3. dotacja dla Zakładu budżetowego centfum lntegracji Społecznej - 294.993,01 zł

4. ob§uga dodatkóW mieszkaniowych - 7 .749,00 zt

5. obsługa dodatkóW energetycznych - 20,28 zł - z otrzymanej dotacji na zadania zlecone

xlll. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Wydatki z tego działu przedstawione są W sprawozdaniu ZEAS-u.

xlv. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

,l . segregacja, wywóz odpadów segregowanych, zakup materiałow - 372,534,69 zł

2. Utźymanie czystości W parku, na skwerkach i pźyslankach autobusowych, zamiatanie ulic

- 28.029,40 zł,

3. ośWietlenie ulic - 1 50.293,25 zł

- dzieżawa słupóW, oplata eksploatacyjna - 44.363,46 zł

- eneĘia elektryczna - 105.929,79 zł

4. Wyłapywanie psóW, usługi Weterynaryjne, odwóz padliny - 4.213,00 zł

5. Dzieżawa toalet - 2.073,60

12



6. Pozostałe Wyd alki - 5.777,49 złw tym: kosziy pżetargu na dostawę energii, pżegląd placu

zabaw.

xv. kultura iochrona dziedzictwa narodoweoo _ dział 92l

1. Dotacja dla instytucji kultury - ośrodek Kultury, spońu i Rekreacji - 124,998,00zł

2. Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki - 60.000,00 zł

4. Zo€anizowanie Sylwestra - 310,00 zł

xvl. Kultura fizvczna i spoń - dział 926

.l 
. wynagrodzenie trenerów wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy _

6.281,13 zł

2. Wynagrodzenie sędzióW - 380,00 zł

3. Wynagrodzenia animatoróW spońu ( boiska orlik ) - 8,o75,22 zł

4. Zakup żaróWek i transparentu - 446,93 zł

Wydatki majątkowe

l, oświata i wvchowanie - dział 801

Zakup pieca c.o. do szkoły Podstawowej w Łysinach - 34-000,00 zł

ll. GosDodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Modernizacja ośWietlenia ulicznego - 135.000,00 zł - sńta przypadającego w l półroczu 2015

roku zadfużenia z tytułu długoterminowej umowy

Przychody

W 2o15 roku nie planuje się Zaciągać żadnych pożyczek i kredytów długoterminowych.
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Rozchody

W l półroczu 2015 roku spłacono 4.387,932,94 zł z tytułu zaciągnięlych W latach ubiegłych kredytóW i

pożyczek, w tym 3,663,732,94 złto zwrot części pożyczki otżymanej z Budżetu Państwa W 2014 r.

Na 30 czeMca 2o15 r. do spłaty zostało ,l 1 ,319.241 ,63 zł kredytów i pożyczek w tym :

- kredyty - 7.555.400,00 zł

- pożyczki - 3.763.841,63 zł

oprócz Wymienionych pożyczek i kredytóW spłacane jest również Zobowiązanie z tytufu

długoterminowej umowy na realizac.ię inwestycji "Modernizacja 
oświetlenia ulicznego". kwota

zadłużenia z tego tytułu na 30.06.20'l5 r. wynosi 4o0.295,79 zł

ogółem zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz długoterminowych umów wynoszą 11.719.537 ,42 zł

Zobowiązania Wymagalne na 30,06 Wynosiły 14,768,88 zł

ogółem zadłużenie na 30.06.2015 r. wynosiło ,l 
1 .734.306,30 zł.

RaGhunki dochodówwłasnvch iednostek oświatowvch

W 2015 roku ,iednostki oświatowe nie posiadały rachunków dochodów Własnych,
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Objaśnienia

dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 20,15 - 2030

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol została podjęta W

styczniu 2015 roku i obejmuje lata 2015 - 2030. W ciągu 2015 roku, dokonywano zmian W WPF,

zgodnie z zasadami zapisanymi W Ustawie o finansach publicznych.

l. zmiany W dochodach bieżących

P|an dochodóW bieżących na koniec okresu objętego lnformacją W poróWnaniu ze slanem

na początek roku Wzrósł o ponad 7 yo. zmiany dotyczyły gównie planu dotacji celowych na

zadania zlecone iwłasne. zwiększone zostały również dochody z tytułu podatków i opłat, częśó

oświaiowa subwencji ogólnej oraz dotacje na realizację projeku z udziałem Środków unijnych,

lnne zmiany miały niewielkie znaczenie.

Analiza realizacji planu najważniejszych tytuów dochodów bieżących wykazała, Że większośó

została zrealizowana zgodnie z planem. Ogólnie zostały one wykonane w 52,5 o/o.

ll. zmiany w planie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych do 30,06.20,15 r. nie uległ zmianie. Dochody wykonane

zostały tylko w 0,2 o/o. spżedaż mienia przewidziana została na ll półrocze i dotyczy m. in.

działek zabudowanych w wąsoszu oraz działek niezabudowanych w wąsoszu, Łysakowie,

Łysinach i Koniecpolu

lll. zmiany w Wydatkach bieżących

W poróWnaniu z początkiem roku zaplanowane na 2015 rok kwota wydatków bieżących

zwiększyła się o prawie 7 %, Ma to związek pźede Wszystkim z wydaikami na realizację zadań,

na które Gmina otżymała dotacje. Dokonywane były również kofekty innych niezbędnych

WydatkóW. Wykonane zoslały w 46,2o/o.

W związku z realizacją Programu Postępowania Napfawczego Gmina musiała z dużą

ostrożnością gospodarować posiadanymi środkami.
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lV. zmiany w Wydatkach majątkowych

Kwota WydatkóW majątkowych ujęta w planie na 1.01.2015 roku została zwiększona

o 281.015,24 zł z pzeznaczeniem na:

- częściowy zwrot środków uni.jnych otrzymanych na budowę drogi Rudniki - Zaróg

- 176,015,24 zł

- doRnansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji - 5.000 zł

- przygotowanie dokumenlacji projektowej dla inwestycji ,,Termomodernizacja

Zespołu szkoł Nr 2 W Koniecpolu - 90.000 zł

- zmiany w dokumentacji Budowy sieci kanalizacji sanitarnej W Koniecpolu (ulica

słowackiego) - 5.000 zł

- pżygotowanie dokumentacji projektowej dot. śWietlicy środowiskowej -5,000zł

Realizacia 0rzedsiewzieć

W 2o15 roku realizowane były przedsięWzięcia zarówno bieżące jak imajątkowe,

P]zedsięWzięcia bieżące:

projekt ,,Akywnośó drogą do sukcesu" był początkowo projektem dwuletnim realizowanym przez

Miejsko - Gminny ośrodek Pomocy Społecznej W Koniecpolu. celem poektu było przeciwdziałanie

wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji członków rodzin. Rea|izacja tego etapu została

zakończona. Podpisana zoslała jednak umowa na kolejne dwa lata 2014 _ 2015_ Planowane Wydatki

na 2o15 rok Wynoszą ,l 06.821 ,77 zł. Do 30 czeMca wykorzystano 106.432,47 zł, co Stanowi 99,6 %.

Realizacja tego projektu została zakończona.

Kolejny projeK,,centrum lntegfacji społecznej W Koniecpolu §Zansą na lepsze jutro - Pźeciwdziałanie

Wykluczeniu i Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej" realizowany jest pżez zakład budżetowy.

Realizacia projektu pzewidziana jest na lata 2013 _ 20,15. Planowane Wydatki na 2015 rok _

394,628,48 zł. Do 30 czeMca p.zekazano dotację do zakładu budżetowego w Wysokości

294.993,01 zł. Projekt zostałjuż zakończony, Nie Wszystkie Środki zaplanowane na jego realizację

zostały Wykorzystane, głównie ze Względu na różnicę W cenach ( przyjęte pay opracowywaniu

projektu były Wyższe niż przy dokonywaniu zakupóW ) oraz zmiany kadrowe.
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Pruedsięwzięcia mąjątkowe:

Modernizacja ośWietlenia ulicznego - realizecja zadania pżebiega terminowo.

oddano do użytkowania zmodemizowane oświetlenie uliczne ( zapłata regulowana jest zgodnie z

harmonogramem). Termin zakończenia sńty - 01.12.2016 r.

MlsTRZ
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