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Pqqhqdy

Na 2015 rok dochody zostały Zaplanowane na kwotę

25.787.308,73 zł, dochody majątkowe - 1.424.439,85

95,5 % iWyniosły 25.990.3,15,99 zł,

Na ogólną kwoię dochodóW Wykonanych składają s]ę:

27 ,207 ,498 ,o9 zł , w

zł, ogółem dochody

tym dochody biezące to

zrealizowane zostały w

- dochody majątkowe

- dochody bieżące

735,814,98 zł - 2,8% ogółu dochodóW

25.254.5g1,01 zl - 97 ,2 % ogółu dochodów

Dochody bieżące Zostały Wykonane

w stosunku do zaplanowanych.

w 97,9 o/o, a dochody majątkowe zostały Wykonane w 51,7 y.

Wykonanie dochodów w poróWnaniu z rokiem ubiegłym prżedstawia się następująco:

31.12.2014 31.12.2015

dochody od osób prawnych i fizycznych

(dział 756 o.az opłata Za odpady komunalne)

udziały W podat. stanow. dochód budżetu państwa

subwencia ogólna

dotacje celowe na zadania zlecone

dotacje celowe na zadania własne

pozostałe dotacje

Wpływy od jednostek budżetowych

dochody z majątku gminy

środki unłne na zadania bieżące

środki unijne na realizacje inwestycji

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

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

pozostałe dochody bieźące

pozostałe dochody majątkowe

4.805.122,0O

4.708.277,66

8,987.439,00

3,536.836,03

1,865,735,68

33,722,51

291 .877 ,46

770.409,98

16.260,16

443.223,11

640.623,44

23.200,00

198.980,14

12.548,80 -

26.334.255,97 25.990.315,99

4.995.139,83

4.747.398,40

9,Ą24,794,00

3,441.777,38

.- 1.623.469,47

37,403,48

357 .442,77

86,569,51

649.245,47

362.859,51

264.216,17



Struktura wylionania dochodów:

> dochody od osób prawnych ifizycznych

> uduiały W podat, stanow. dochód budżetu państwa

> 3ubwencja ogólna

} dotacje celowe na zadania zlecone

} dotacje celowe na zadania własne

> pozostałe dotacje

> V/p]ywy od jednostek budżetowych

> dochody Z majątku gminy

> dotacje na programy finans. z udz. środkóW europ. bź

> środki unłne na rea|lzaąe inwestycji

> pozostałe dochody bieżące

Wykonanie % ogółu doch.

4.995,139,83

4.747.398,40

9 .424 .794 ,00

3.441.777,38

1.623.469,47

37,403,48'

357 ,442,77

86.569,51

362,859,51

649.245,47

264,216.17 1,0

100,0

Wykonanie % ogółu doch.

19,2

18,3

36,3

13,2

o,1

0,ż

1,4

0,3

1,4

25,990,315,99

W poszczegóInych działach dochody przedstawiają się następująco:

NaZWaDział

010

400

600

700

710

750

751

752

754

/cb

758

801

852

854

900

Rolnictwo iłowiectwo 294.424,29

Wytwarz anie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 153,263,48

Transpoń iłącznośó 333.308,00

Gospodarka mieszkaniowa 149.237,66

Działalnośó usługowa 1.500,00

Administracja publiczna 839.561,41

Ulzędy naczelnych organóW władzy państw

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

obrona narodowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pźeciwpożarowa

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych iod innych

jednostek nie posiada,iących osobowości prawnej

ofaz Wydatki związane z ich poborem

Różne rozliczenia

ośWiata i Wychowanie

Pomoc społeczna

Edukacyjna opieka Wychowawcza

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1,1

0,6

1,3

0,6

0,0

ó,z

0,3

0,0

0,0

78.953,00

600,00

9.078,89

9.074.519,13

9.424.gog,07

7 55.479,06

3.988.958,49

189.431,00

697.092,51

34,9

36,3

,o

15,4

0,7

)7

oGÓŁEM 25.990.3,15,99 100,0



Dochody bieżące

GłóWnym źródłem dochodóW W 2015 roku, podobnie jak W latach ubiegłych, była subwencja

ogólna. stanowi ona 36,3 % Wszystkich dochodów. Została ona reaIizowana zgodnie z pIanem.

. kolejne wazne źródła dochodów to:

- dochody z podaików i opłat dział 756 orcz opłata za odpady komunalne - 19,1 % osiągniętych

dochodów. zóslały one zrealizowane nieznacznie powyżej planu - 100,3 %, Stopień Wykonania

W tej grupie dochodóW jest Zróżnicowany. Powyźej Zaplanowanej kwoty Zostały osiągnięte

dochody Z tytułU: WpłyWóW z podatku opłacanego z formie kaĄ podatkowej - 122,5 %,

rekompensaty utraconych dochodóW - 1,1 1,9 %, WpłyWóW za wydawane zezwolenia na sprzedaż

alkoholu - 105,0 %, opłaty targowej - 105,0 %, kosztóW upomnienla - ,l04,9 %, podatku od

nieruchomości - 104,7 %, podatku od czynności cywilnoprawnych - 102,2 %, podatku leśnego -
100,0 7o. Pozostałe dochody z tej grupy zostały uzyskane poniżej,zaplanowanej kwoty.

- udziały W podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i od osób

prawnych) - 18,3 %. Wpływy z tego tytułu zostały Wykonane W 101,0 %. Dochody te są
przekazywane prżez Ministerstwo FinansóW i Urzędy Skarbowe,

Na 31.12,2015 r. Występują Zaległości z tytułu:

- podatkóW opłacanych w formie karty podatkowej

- podatku od nieruchomości od osób prawnych

- podatku rolnego od osób prawnych

- podatku od środków transpońowych od osób prawnych

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych

- podatku rolnego od osób fizycznych

- podatku leśnego od osób fizycznych

- podatku od środkóW transportowych od osób fizycznych

- podatku od czynności cywilnoprawnych

- podatku od spadku idarowizn

- zajęcie pasa drogowego

- opłaty za odpady komunalne

- opłaty manipulacyjnej

- udziałów w podatku PlT

9.409,2o zł

3.365.491,09 zł

22,546,96 zl
'l8.519,00 zł

331 ,310,42 zl

88.480,34 zł

6.658,89 zł
,l05.693,00 źł

352,00 zł

10.662,00 zł

438,00 zł

45.041,o4 zl

674,99 zl

202,00 zl

Zaległości te wynoszą 4.005.478,93 zł i wzlosły W poróWnaniu do 31 grudnia 2014 r. o 549.128,61 zł



Omawiając dochody z tytułu podatków iopłat należy zwrócić uwagę na skulki obniźenia

górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (bez

ulg ustawowych),

W Wyniku obniźenia górnych stawek podatkowych naieźne dochody zmniejszyły się:

- w podatku od nieruchomości o 1.043.229,68 zl

- w podatku rolnym o 50,157,84 zł

- W podatku od środków transpońowych o 155.129,99 zl

Skutki utg izwolnień udzielonych przez Radę Miejską Wyniosły 339.344,58 zł.

Natomiast skutki umorzeń żaIegłości podatkowych wyniosły 3.920,30 zł

. Nasiępne ważne żróda dochodów to dotacje celowe. Wptywa.ją one zgodnie z planem oraz

zapotrZeboWaniem.

obejmują one:

Doiacie na zadania zlecone 3.441.777 ,38 ż

Do 31 grudnia Wpłynęiy dotacje na:

er./ częściowy zwrot podatku akcyżowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników -

284.433,52 ż
b/ realizowanie zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw obywatelskich i

Cudzoziemców, Wydział lnfrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zażądzania

Kryzysowego - 47,149,83 zł

c/ prowadzenie iaktualizację §tałego rejestru WyborcóW - 1.800,00 zł

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

e/ Wybory do sejmu i senatu - 20.695,00 zł

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

g/ referenda ogólnokąowe i konstytucyjne - 17.132,o0 zl

h/ szkolenia obronne adryinistracji publicznej - 600,00 zł

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

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2,959.015,67 zł

j/ składki na ubezpieczenia zdfowotne opłacane za osoby pobierające niektóre śWiadczenia

z pomocy społecznej - 19.152,00 zł

k/ dodatki dla matek - 200,00 Zł

l/ dodatki energelYczne - 2.022,09 zł

ł/ kartę dużej rodziny - 379,21 ź
m/ Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjóW w podręczniki i materiały edukacyjne -

49.872,06 zł



Dotacie na zadania własne bieźace - 1,623.469,Ą7 zł, W tym na:

a/ składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały - 32.602,17 zl

b/ zasiłki i pomoc W naturże oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 150.988,59 zł

c/ zasiłki stałe - 268.076,93 zł

d/ wspieranie rodzjny - 9.370,84 ź
e/ utrzymanie ośrodka - 101.040,24 zł

f/ doźywianie ucznióW - 58,940,00zł

g/ doiacja dla pzedszkoli - 338,618,00zł

h/ książki dla dzieci do biblioteki - 4.250,49 zł

h/ Wypłaię stypend]óW dla ucznióW - 100.000,00 Zł

i/ koszty związane z dov/ozem wody - 137.152,21 zł

j/ Usuwanie skutkóW powodzi - remont drogi Stanisławice - okołowice - 333.308,00 zł

k/ remontsali gimnastycznej Wramach usuwania skutkóW klęsk żywiołowych - 89.122,00 ż

Pozostałe dotacie na Zadania bieźace - 37.403,48zł, W tym:

a/ utrzymanie grobóW Wojennych (żadanie realiżowane na podstawie porozumień z organami

adminisiracji ządowej) - 1.500,00 zł

b/ wyprawka szkolna - 12,480,00 zł

c/ pomoc Pow;atu Częstochowskiego na koszty związane z dowozem wody - 23.423,48 zł

. Wpływy od jednostek budźetowych - 357.442,77 zl.

Z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła kwota 24.101 ,5'l zl. Kwota ta

obejmuje: zwroty nienależnje pobranych śWiadczeń rodzinnych oraz dochody związane z

realizacją zadań Zleconych (udział gminy W Zwrotach Zaliczek alimentacyjnych),

Z jednostek ośWlatowych Wpłynęło 333.341 ,26 zł (za dożywianie W szkołach i przedszkolach,

dodatkowa opłata rodzicóW W przedszkolach, czynsze i inne),

. Środki otzymane na realizację projektów w ramach programu operacy.jnego kapitał Ludzki -

362.859,51 zł, W ramach tych środków realizowane były projekty:

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

- ,Szansa na lepsze jutro" realizowany pzez zakład budżetowy Centrum lntegracji Społecznej

Projekty te współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego - 328.054,32 zł oraz budżet pańStwa - 34,805,19 zł.

o Pozostałe dochody bieźące Wyniosty 264.216,17 zł co stanowi 1,0 % Wszystkich WpłyWóW,

Dochody te obejmują:

- dochody z majątku gminy, które Wyniosły 64.088,99 Zł, W tym Z tytułu:

a/ wieczystego uźytkowania 8.671,44 zł



b/ czynszów dzieizawnych i lokalowych

c/ dzierżaWy obWodóW łoWieckich

53.246,84 zł

2.170,71 zł

, refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy części rvynagrodzeń wraz z pochodnymi -
45.70a,75 zł,

- zwrot podalku VAT - 85.222,00 zł

- zwroty za pobyt W przedszkolu niepublicznym dzieci Z innych gmin - 16.470,08 zł,

- wpłaty ża pzyłącza do sieci kanalizacyjnĄ - 1.5Ą6,34 zł,

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 27 ,0a2,60 zl,

- darowizny - 6.470,06 zł

- zwroty za energię * 3,866,55 zł

- opłatę produkto\lrą - 524,47 zł

- pozostałe ( odszkodowania, kary umowne,, Wynagrodzenie płatnika, zwroty WydatkóW Z lat

ubiegłych i inne ) - 13.324,33 zł

Zaległoścj Z tytułu na]eźności budżetowych na 30.12.2015 r, oprócz wcześniej wymienionych

z tytułu podatków iopłat wynoszą 1.089.270,59 zł

W tym:

- kary umowne -57.830,51 zł

- wieczyste użytkowanie - 168,03 zł

- czynsze - 25.250,78 zł

- za energię - 79.003,36 zł

- zwroty nienależnie pobranych śWiadczeń, z fundusz alimentacyjnego izaliczki alimentacyjnej

- 923,580,6,1 zł

- dochody realizowane pżez jednosiki ośWiatowe (Wpłaty rodzicóW Za zwienie, opłata

dodatkowa, czynsze mieszkaniowe) - 3.437,30 zł

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowane zostały W Wysokości 735.814,98 zł W tym:

- sprzedaż gruntów rolnych - ,1 ,350,00 Zł.

- spżedaż pozostałych nieruchomości - dżiałki niezabudowane na terenie Koniecpola i Łysakowa -

85.219,51 zł

- środki z Europejskiego Fundusżu RoZWo.ju Regionalnego na reallzację projektu ,,Budowa

infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E - region częstochowski" - 649.245,47 zł



Wvdątki

Plan WydatkóW na 2015 rok (po zmianach) Został ustalony na kwotę 25.077.498,09 zł. Do 31 grudnia

wydana została kwota 22_246_894,58 zł, co stanowi 88,7 % planu.

Na ogólną kwotę WydatkóW składają się:

- wydatki bieźące _ 20.869.395,96 zł

- Wydatki majątkowe - 1.377 .498,62 zl

93,8 % ogółu WydatkóW

6,2 % ogółu WydatkóW

struktura Wykonania WydatkóW przedStawia się następująco :

dział wykonanie% ogółu
Wyd-

010 Rolnictwo i łowiectwo

400 Wytwarzanie i zaopatryWanie W energię elektryczną, gaz i wodę

600 Transpoń iłącznośó

700 Gospodarkamieszkaniowa

710 DziałalnośóUsłUgoWa

750 Administracjapubliczna

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

752 Obrona narodowa

754 Bezpieczeństwopubliczneiochrona przeciwpożarowa

757 Obsfuga długu publicznego

801 Oświata i wychowanie

851 Ochrona zdrowia

852 Pomoc społeczna

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

900 Gospodarka komunalna iochrona środowiska

921 Kultura iochrona dziedzictwa narodowego

926 Kultura fizyczna ispoń

294 137,19 1,3

203 738,19 0,9

1 a66 727 ,38 4,8

59 355,50 0,3

10 428,18 0,0

3 281 203,60 14,7

78 953,00 0,4

600,00 0,0

135 513,62 0,6

352 420,12 1,6

9 575 836,96 43,0

177 414,65 0,8

4 599 442,91 20,7

286 375,12 1,3

1 445 479,89 6,5

41 1 310,00 ,1,9

267 958,27 1 ,2

ogółem 22 246 89Ą ,58 100 ,0

Z powyżsżego żestawienia Wynika, że tak jak w ubiegłym roku najwjększy udział w ogólnych

Wydatkach stanowiły Wydatki na:

ośWiatę i Wychowanie

pomoc społeczną

administrację

- 43,o %

- 20,7 Yo

- 14,7%



W poszczególnych działach wydatki bieŻące pzedstawiały się następująco:

l, Rólnictyio iłowiectwo - dział 010

1, lzby rolnicze (2 % odpisu z wpływów z podatku rolnego) - 7.302,1Ą ż
2, Zwrot części podatku akcyzowego zawańego w cenie oleju napędowego wykozystanego do

produkcji rolnej - 278.856 ,39 zl wraz z kosztam i obsługi, tj. materiały biurowe, usłUgi

pocziowe i bankowe - 5.577 ,13 zł (zadanie finansowane z otżymanej dotacji na zadania

zlecone). W ramach otrzymanych środkóW W ltranszy dopłaty otrzymalo 352 rolnikóW a W ll

transzy 301.

3. Usunięcie usterki na Stacji uzdatniania Wody - 2.401,53 zł

ll. u/Vtwarzania i zaopatrvwanie w energie elektrvczna, qaz i Wode - dział 400

Koszży związane zdowozem Wody dla mieszkańców - !03,738,19 Zł, Wtym:

- z dotacji na podstawie decyzji Wojewody Śtąskiego - 129.840,00 zł

- z pomocy finansowej PoWiatU Częstochowskiego - 23,423,48 zł

- środki Własne - 50,474,71 zł

Środki te zostały wykorzystane na usługi dowozowe, zakup wody, paliwa, \Męźy, motopomp,

akumulatoróW i inne niezbędne Wydatki.

lll. Transpoń iłaczność - dział 600

'1, Bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty dróg i chodnikóW, zakup i WyWóz tłucznia,

fóWnanie dfóg róWniarką, akcja zima, znaki poziome i pionowe - 414,564,68 zł, W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia -74.794,37 zł

- zakup usług remontowych - 138.949,41 zl

- zakup usług pozostałych - 163.490,88 zł

- zapłata odsetek - 37,330,02 zł

2. odsetki od zwrotu części środkóW Unljnych otrzymanych na budowę drogi Rudniki - Zaróg

- 61.343,00 zł

3. Umieszczenie sieci Wodociągowej ikanalizacyjnej z przylączami W pasie drogowym

W drogach powiatowych - 10.325,14 zł

4. Usuwanie skutkóW powodzi - remont drogi Stanisławice - okołowice - 430.881 ,61 zł

W tym środki:

- z dotacji - 333.308,00 zł

- Własne - 97.573,61 zł



lll. Gospodarka mieszkaniowa _ dział 700

Wydatki W tym dziale wyniosły 34.140,50 zl, Wtym:

- zakup map izamka do drzwi- 81,20 zł

- zakup energii - 4.084,73 zł - częściowy zwrot przez lokatorów

- remont instalacji elektrycznej - 1,500,00 zł

- zakup usług pozostałych (Wynagrodzenie dla MPK za pobór czynszów, usługi kominiarskie,

opłata za ogłoszenia) - 23.615,57 zł

- wypłata odszkodowania za zajęcie nieruchomości- 2.000,00 zł

- koszty sądowe - 759,00 zł

- Wynagrodzenia i naliczane od nich składki (opracowanie decyzii o Warunkach zabudowy,

umowa o dżieło) - 2.100,00 zł

lV. Działalnośó usłuqowa - dział 710

1. Usługi geodezyjne - rozgraniczenie działek, wykonanie map - 8,780,'l8 zł

2. Pożądkoy,lanie grobów rvojennych, zakup wiązanek i zniczy - 1.648,00 zl

V. Administracia publiczna - dział 750

,1. zadania zlecone

- USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania

nadzorowane pzez wYdział BezpieczeńsŃa i zarządzania Kryzysowego - 47.149,83 zl

2. Działalność Rady Miejskiej

- Wypłata diet radnym za udział W sesjach RM i komisjach - 74.1O0,0o zł

- za szkolenia oraz zwrot koszlów podróży - 545,74 zł

- zakup materiałóW - 2.768,03 zł

3, Uzędy gmin - 2.324.78'1,36 zlw tym:

- Wypłata Wynagrodzeń pracownikóW, nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop

- 1.374.759,70 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 29.556,18zł

- dodatkowe wynagrodzenie rcczne - 122.322,92 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne ina Fundusz Pracy - 268,702,26 zł

- zakup materiałów ( materiały biurowe, druki, czasopisma, publikacje, drukarki, środki

czystości, pieczątki ) - 127,199,68 zł

- ryczałty samochodowe izwfot kosztóW podróży służbowych - 26.102,57 zł

- zakup usług ( opłaty pocztowe, usługi poligraficzne, wyrłóz nieczystości stalych

i płynnych , naprawy sprzętu biurowego, i inne usługi ) - 182,128,50 zł
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- prowizja sołtysóW od Zainkasowanych podatkóW - 20.746,00 zł

- świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP - 2,386,82 zł

- opłaiy za energię iwodę - 15.575,06 zł

- usługi remontowe - ].869,00 zł

- wpłaty na PFRoN - 5.038,00 zł

- usługi telel(omunikacyjne - 25,754,98 Zł

- szko|enia pracownikóW - 12.769,00 zl

- odols na lFSS - 3/.193.62 Zł

- podatek od nieruchomości i od środkóW kansportowych, użytkowanie Wiec zyste - 34.056,87 zł

- pozostałe wydatki (ubezpieczenia, opłaty komornicze, koszty Sądowe iegzekucji, badania

profilaktyczne) - 38.620,20 zł

4. pożostała działalność

- diety sołtysóW za udział W Sesjach - 13.1 00,00 zł

- zakup materlałów (pieczątki, kwiaĘ) -756,97 zł

Vl. Urżedv naczelnvch organó!-J v{ładzy państwowei, kcntroli i ochronY prawa oraz

sądownictwa - dział 751

Wszystkie wydatki z tego działu realizowane były z dotacji otrzymanych na zadania zlecone z

Delegatury Wojewódzkiej Kąowego Biura Wyborczego i pveznaczone zostały na:

- prowadzenie iaktualizację stałego rejestru WyborcóW - 1.800,00 zł

- \,trybory na Prezydenta RzeczpospoIitej Polskiej - 34-868,00 zł

- Wybory do Sejmu iSenatu -20.695,00 zł

- Wybory uzupelniające do Rady Miejskiej - 4,458,00 zł

- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 17.132,00 zł

Vll. obrona nalodowa - dział 7 52

SZkolenia obronne administracji publicznej z dotacji otrzymanej na Zadania zlecone - 600,00 zł

Vlll, Bezpieczeństwo publiczne ioehrona przeciwpożarowa - dział754

1, Działalność ochotniczych strazy Pożarnych 123.201,41 zł

Kwota ta obejmuje:

- Wypłatę ekwiwalentóW za udziałw gaszeniu pożafóW iW szkoleniach - 14.975,04 zł

- Wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi - 32.490,86 zł
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- zakup paliwa - 23.350,15 zł

- Zakup pozostałych materiałóW - 7.661,15 zł, Wtym: motopompa, Węże, akumulator, części

samochodowe

- usługi remontowe - 1.255,80 zl

- opłaty za energię i wodę - 11 .858,46 zł

- badania kierowców - 3.210,00 zł

- pozostałe usługi (przeglądy technicżne, Usługi transpońovr'e) - ,10.804,95 zł

- polisy ubezpieczeniowe - ,17.595,00 zł

2. wyplala ekwlwalentów dla stfażakóW oSP ża dowóz m]eszkańcom wady ,7 .312,21 zł.

WyCatki te pokryte zostały z otfzymane.j dotacji,

lx. obsłuqa dłuqu Dubliczneqo - dział 757

1, Zapłata odseiek od Zaciągniętych pożyczek i kredytóW - 352.420,12 zł

X, Oświata i unrlchowanie - dział 801

1. Dowożenie uczniów do szkćł - 181.773,25 zł

2- Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu ośWiaty prowadzonej przez

stowarz ysze n ie

- dla Szkoły Podstawowej W Rudnikach - 423.9,16,00 zł

- dla oddziału Przedszkolnego W Rudnikach - 158.976,00 Zł

- dla Szkoły Podstawowej W Łysinach - 364.876,00 zł

- dla Oddziału Pźedszkolnego w Łysinach - 67 .257 ,00 ź
3. Dotacja dla Niepublicznego Przedszko|a w Koniecpolu - 293.700,00 zł

4. Dotacla na realizacja Zadań Zleconych na zakup podręczników

- dla Szkoły Podstawowej w Rudntkach - 3.024,52 zł

- dla Szkoły Podstawowej W Łysinach - 2.080,28 zł

5. opieka nad dzieómi dowożonymi do szkoły W Rudnikach iŁysinach - 3.096,90 zł

6, Zwrot wydatków za dziecko uczęszczające do przedszkola w innej gminie - 7.8'l5,02 zł

7, lnne Wydatki - 5,899,50 zł, Wtym;

- ubezpieczenie gimbusa - 4.481,00 zł

- pozostałe vvydatki - 1.418,50 zł

Wydatki reatizowane poprzez jednostki oświatowe są opisane W odrębnym sprawozdaniu ZEAs-u,
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xl. ochrona zdrowia - dziaŁ851

Przeciwdzjałanie alkoholizmowi , 177,414,65 zł w tyń:

1. Dotacje na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową

- Miejski Ludowy Klub Sportovr'y ,Pilica' - 115.000,00 zł

- Klub Sportowy ,,Dragon" - 9.000,00 zł

- Stowarzyszenie,,Przyjaciele Szkoły" - 15.000,00 ZŁ

- Stowarzysżenie,,Eureka" - 15,000,00 zł

2, Wynagrodzenia dla komisji a/a oraz za wywiady środowiskowe - 3.332,40 zł

3. Działalność Punktu Konsultacyjnego - 2.100,00 zł

4. Zakup wyposażenia _ 7.592,95 zl

5, Udział uczniów w programie profllaktycznym (konkurs, przedsiawienie tealralne) -2.912,00 zł

\- 6, Pozostałe Wyd atki -7.477,30zł obejmują m,in.: dofinansowanie wycieczki, przewóz ucznióW,

sZkolenie-

xll, Pomoc sDołeczna - dział 852

Większośó WydatkóW realizowanych jest popfzez Miejsko - Gminny ośrodek Pomocy Społecznej

i są one przedstawione W odrębnym sprawozdaniu, Bezpośrednio z Urzędu vlypłacane są:

1. dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 90.258,34 zł, w lym 1.982,47 zł z oirzymanej dotacji

na zadania zlecone

2. zwrot nieaależnie pobranych śWiadczeń Wraz z odsetkami - 7 .825,24 zł

3. dotacja dla zakładu budżetowego centrum lntegracji społecznej - 274 .2a2,81 zł

4, częściowy zwrot środków otrzymanych na realizację pĄektu pzez ClS WraZ z odsetkami -
98.142,86 zl

\_ 5. obsługa dodatkóW mieszkaniowych - 15.498,00zł

6. obsłUga dodatkóW energetycznych - 39,62 zł - z olrzymanĄ dotacji na zadania zlecone

Xlll, Edukacvina opieka Wvchowawcza - dział 854

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

XlV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

'1. segregacja, WyWóz odpadóW segregowanych, zakup materiałóW - 757.590,22 zł

2. Utrzymanie czystości w parku, na skwerkach iprzystankach autobusowych, zamiatanie ulic

- 67 .151 ,69 zł.

3. Utrzymanie zieleni, przycinanie dżew - 9.914,40 zł,



3. ośWietlenie ulic - 300,493,7,1 zł

- dzierżawa słupóW, opłata eksploatacyjna - 90.328,38 zł

- energia elektryczna - 210.165,33 zł

4. Wyłapylvanie psów, usługi weterynaryjne, odwóz padliny - 8,005,50 zł

5, Dzierżawa toalet - 4.147,ż0 zł

6. Remont studzienek, wykonanie tablic - 3.566,83 zł

7, Montaż urządzeń do kompensacji energii biernej - 6.642,00 zł

7. Pozostałe wydalki - 13.147,34 złw tymI koszty przetargu na dostawę energii, przegląd placu

ZabaW.

XV, Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweqo , dział 921

.!_ 1 . Dotacja dla instytuc.ji kultury - ośrodek Kultury, Spońu i Rekreacji - 291 ,000,00 zł

2. Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki- 120.000,00 zł

5. Zorganizowanie Sylwestra - 310,00 zł

XVl, Kultura fizvczna i spoń - dział 926

'l. Wynagrodzenie trenerów wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -
6.591 ,31 zł

2. Wynagrodzenie sędzióW - 380,00 zł

3. Wynagrodzenia animatoróW spońu ( boiska orlik ) - 18.075,22zł

4. zakup żańwek, kosza i transparentu - 61 1,93 zł

Wydatki majątkowe

l. Transpoń i łaczność - dział 600

Zwrot środkóW unijnych na pżebudowę dróg gminnych - droga Rudniki - Zaró! - 149.612,95 zł

ll. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Adaptacja budynku przy ul. Tarchalskiego na mieszkania socjalne -25.215,oo zł - zapłala za

dokumentację i projekt.
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lll, Administracia publiczna - dział 750

'1, Realizacja projektu,Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E -
region częstochowski' - 808 776,67 zł, W tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 683.416,29 zł

- środkiwłasne - 'l25.360,38 zł

2- Rozwój e-Usług W Mieście i Gminie Koniecpol - 9.225,00 zł - zapłata za dokumentację.

lV. Bezpleczeństwo pub|iczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

Dofinansowanió zakupu samochodu dla Policji- 5.000,00 zł

v. ośWiata i Wchowanie - dział 801

1. Zakup pieca c.o. do szkoły Podstawowej W Łysinach - 34.000,00 zł
2. Termomodernizacja Zespołu szkoł Nr 2 - Wykonanie projektu - 70.848,00 zł

Vl. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

1. Modernizacja ośWietlenia ulicznego - 271,500,00 Zł - spłata przypadającego W 2015 roku

zadłużenia z tytułu długoterminowej umowy

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Koniecpol ul. Słowackiego - 3.321,o0 zł

Przychody

W 2015 roku nie zaciągnęła zadnych poźyczek i kredytów długoterminowych.

Rozchody

W 2015 roku spłacono 5.793.732,94 zł z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek,

w tym 3.663.732,94 zł to zwrot części pożyczki otżymanej z Budżetu Państwa w 2014 r.

Na 3'l grudnia 2015 r, do splaty zostało 9,913.441,63 zł kredytów i pożyczek W tym :

- kredw - 6.190.400,00 zł
- pożyczki - 3.723.o41,63 zł
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oprócz Wymienionych poźyczek i kredytóW spłacane jest również zobowiązanie z tytułu

długotermlnowej umowy na realizac,ię inwestycji ,Modernizacja ośWietlenia ulicznego". Kwota

zadłużenia z tego tytułu na 31.12.2015 r. Wynosi 263.795,79 zł

ogołem zobowjązania z tytułu kredytóW, pńyczek oraz długoterminowych umóW Wynoszą 10.177.237 ,42 zł

zobowiązania Wymagalne na 31.12 Wynosiły 676,08 Zł

ogółem zadłużenie na31.12,2015 r. Wynosiło 10.177.913,50 zł.

Rachunki dochodów właśnvch iednostek oświatowvch

W 2015 roku jednostki ośWiatowe nie posiadały rachUnkóW dochodóW Własnych.
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