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z wykonania budżetu Gminy Popów za 2018 r.

I. Dante ogólne :

Plan budżetu Gminy Popów na 2018 r. uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 
grudnia 2017 r. uchwałą Nr Uchwała Nr 243 / XL / 2017 opiewa na kwotę
25.400.119,00 zł po stronie dochodów i 27.959.351,61 zł po stronie wydatków.

W wyniku zmian w ciągu roku plan budżetu na dzień 30 grudnia 2018 roku 
wynosi:

- po stronie dochodów 27.252.517,08 zł
- po stronie wydatków 30.015.532,69 zł

Źródła pokrycia budżetu stanowią :
- dochody własne, w kwocie : 9.045.789,00 tj 33,19%
- dotacje celowe stanowią kwotę : 9.893.580,08 tj. 36,30 %
- subwencje z budżetu państwa , których plan wynosi:: 8.313.148,00 tj. 30,51 %

II. Ogólne zestawienia wykonania budżetu:

Wyszczególnienie Plan ( w z ł) Wykonanie ( w z ł) %

Dochody ogółem w tym : 27.252.517,08 25.121.719,20 92,18 %
- dochody bieżące t 24.886.517,02 24.843.220,40 99,83 %
- dochody majątkowe ' ! ; 2.366.000,00 278.498,80 11,77 %

Wydatki ogółem w tym : 30.015.532,69 26.023.567,95 86,70 %
- wydatki bieżące 22.788.183,71 21.445.111,10 94,11 %
- wydatki majątkowe 7.227.348,98 4.578.456,85 63,35 %

Z powyższego zestawienia wynika, że budżet za 2018 rok zamknięto wynikiem 
ujemnym, który wynosi 901.848,75 zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła 3.398.109,30 
zł, co stanowi 13,53 % dochodów wykonanych ogółem.

Struktura wykonanych dochodów jest następująca:
- dochody własne - 9.779.434,33 zł, co stanowi 38,93 % dochodów.
- dotacje celowe - 7.029.136,87 zł, co stanowi 27,98 % dochodów
- subwencje - 8.313.148,00 zł, co stanowi 33,09 % dochodów.



III. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

1. Dochody własne

Dział Nazwa i źródła dochodów Plan Wykonanie
zł zł %

010 Rolnictwo i łowiectwo 433.122,00 553.847,32 128
Wpływy za odbiór ścieków 240.000,00 360.793,13 150
Odsetki 0,00 0,39 -

Dochody z dzierżawy obwodów 1.000,00 931,80 93
łowieckich. 192.122,00 192.122,00 100
Zwrot podatku VAT z 2017 r.

400 Wytw. i zaopatr. w energię
elektryczną gaz i wodę 457.241,00 663.405,46 145
Dostawa wody 450.000,00 654.178,76 145
Odsetki 5.000,00 6.985,70 140
Zwrot podatku VAT z 2017 r. 2.241,00 2.241,00 100

700 Gospodarka mieszkaniowa 80.950,00 60.906,07 75
Wpływy z najmu 50.000,00 49.159,75 98
Użytkowanie wieczyste 950,00 529,71 56
Sprzedaż majątku- w tym: 30.000,00 6.326,66 21
kosze z tw. sztucznego 5.368,61 -

drewno opałowe 320,19 -

okna 482,29 -

regały 155,57 -

Odsetki 6,10
Zwrot opłaty sądowej 800,00 -

Zwrot kosztów zastępstwa
procesowego 3.600,00 -

Dopłata do działki (różn. między
odszkodowaniem a wyceną) 483,85 -

750 Administracja publiczna 3.986,00 4.240,14 106
Opłaty różne ( za terminową wpłatę
pod. doch, prow. od wypłaty zasiłku
macierzyńskiego i chorobowego) 1.500,00 2.178,14 145
Opłata za legitymację i duplikaty 100,00 0,00 0
Zwrot podatku VAT z 2017 r. 2.062,00 2.062,00 100

Dochody z wydawania dowodów
osobistych 324,00 0,00 0

754 Bezpieczeństwo publiczne 300,00 0,00 0
Wpływy z najmu sali 300,00 0,00 0

756 Dochody od osób prawnych, od 7.172.673,00 7.456.123,57 104
osób fizycznych i od innych
jednostek nie podlegających
osobowości prawnej oraz wydatki



921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 500,00 0,00
Wynajem sali 500,00 0,00

Dochody własne razem 9.045.789,00 9.779.434,33108
dochody bieżące 9.015.789,00 9.773.107,67 108
dochody majątkowe 30.000,00 6.326,66 21

*Drukiem pochyłym zaznaczono dochody majątkowe

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne planowane na 9.045.789,00 zł wykonano w 108 %. Mniejsze 
od zaplanowanych były dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, użytkowania 
wieczystego, podatku rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilno
prawnych, kosztów upomnień i udziałów w podatku dochodowym osób prawnych. 
W przypadku osób fizycznych był to podatek od czynności cywilno-prawnych, 
koszty upomnień, wpływy z zezwoleń ze sprzedaży alkoholu, wpływy z opłaty 
eksploatacyjnej oraz opłaty adiacenckiej, z opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego, funduszu alimentacyjnego oraz opłat za wydanie karty dużej 
rodziny.

Pozostałe dochody były większe lub równe od planowanych.
W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo dochody z odbioru ścieków wyniosły 150 

% zakładanych. Dochody te są o 142.626,47 zł większe niż w analogicznym 
okresie roku ubiegłego. Związane jest to z nowym system odczytu wodomierzy, 
którego wprowadzanie w roku 2017 spowodowało opóźnienia. Dochody z 
czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wyniosły 931,80 zł.

Dochody ze sprzedaży wody stanowiły 145 % zakładanej wysokości i są 
wyższe o 97.251,62 zł niż w roku 2017 r.
Zaległości zmniejszyły się o 39.307,73 zł i wynoszą 189.283,96 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wpływy z najmu były niższe od 
zaplanowanych o 840,25 zł. Ze sprzedaży składników majątkowych wpłynęło 
6.326,66 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody pochodzą z opłat różnych (za 
terminową wpłatę podatku dochodowego, prowizja od wypłat zasiłków 
macierzyńskich i chorobowych). Łącznie stanowi to 2178,14 zł. Z tytułu rozliczeń 
z lat ubiegłych wpłynął zwrot podatku VAT z 2017 r. w kwocie 2.062,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 
odpowiednio 106 i 21 % planu. Dochody z udziałów w podatku dochodowym osób 
fizycznych wyniosły 4.177.592,00 zł przy planowanych 3.927.973,00 zł zgodnie z 
prognozą Ministerstwa Finansów, a podatku dochodowego od osób prawnych 
12.372,29 zł przy planowanej 60.000,00 zł.



W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy z udziału w podatku dochodowym od 
osób fizycznych były większe o 389.605,00 zł. Odsetki bankowe dały 58.700,42 
zł.

Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosło 
103 % przy planie zwiększonym o 20.000,00 zł w porównaniu z rokiem 2017.
W przypadku podatku leśnego i od środków transportowych osób prawnych 
wykonanie dochodów wyniosło odpowiednio 106 i 86 % planu. Podatek od 
czynności cywilnoprawnych osób prawnych wpłynął w kwocie 1.980,00 zł.
Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych wyniosły 101 % planu. 
Dochody z tego tytułu wyniosły 1.156.007,11 zł. W przypadku podatku rolnego i 
leśnego było to po 105 % planu. Podatek od działalności gospodarczej wykonany 
został w 201 %.
Dochody z podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 119 % 
planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych wykonano w 
93%. Dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu były niższe od 
planowanych ze względu na zmniejszenie liczby punktów sprzedaży.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody z dożywiania w 
przedszkolach wpłynęły w kwocie 137.439,00 zł. W szkołach natomiast dochody z 
tego tytułu wyniosły 204.020,00 zł. Czesne z przedszkola dało dochód w 
wysokości 4.055,16 zł i pochodzi prawie w całości od dzieci zamieszkujących w 
innych gminach a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Popów.
Z fundacji m-banku wpłynęła dotacja w kwocie 9.990,00 zł na wyposażenie sali 
matematycznej w GZSP Nr 5 w Zawadach. Z WFOŚiGW w Katowicach 
otrzymane zostało dofinansowanie do Zielonej pracowni w GZSP Nr 3 w 
Rębielicach Królewskich w wysokości 20.047,50 zł.

Wpływy za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 571.797,94 zł, co stanowi 
106 % planu.

Z Urzędu Marszałkowskiego w opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
otrzymano 40.306,16 zł oraz z wpływów z opłaty produktowej 4.199,88 zł. 
Dochody z funduszu alimentacyjnego wpłynęły w 13 %.

Ogółem dochody własne wykonano w 108 % i były one większe o
819.218,00 zł niż w roku ubiegłym.

Zaległości, nadpłaty, skutki obniżenia max. stawek, umorzenia.

Nazwa Zaległości
zł

Nadpłaty
zł

Skutki obn. 
max stawek 
zl

Ulgi Umorzenia
zł

Rozł. 
na raty zł

Odbiór ścieków 244,10 0,27

Odsetki 12,12

Sprzedaż wody 189.283,96 1,81

Odsetki 66.081,38



Dochody z opłaty adiacenckiej 10.000,00 5.610,51 56

Opłata za zajęcie pasa 1.500,00 21.987,36 1466

Opłata za ślub poza USC 1.800,00 8.000,00 444

Pozostałe odsetki osób fizycznych 500,00 549,18 110

Podatek od działalności gosp. 
opłacany w formie karty podatkowej 6.000,00 12.044,14 201

Odsetki bankowe 32.000,00 58.700,42 183
801 Oświata i wychowanie 284.990,00 409.013,37 143

Wpływy z opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego 
Wpływy z opłat za wyżywienie w

12.000,00 4.055,16 34

szkołach 132.000,00 204.020,00 155
Wpływy z opłat za korzystanie z 
wyżywienia w jednostkach 
realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego 100.000,00 137.439,00 137
Wpływy z opłat za korzystanie z 
wyżywienia przez nauczycieli 1.000,00 1.006,00 100
Środki z fundacji mbanku na dof. 
pracowni matematycznej w GZSP Nr 5 9.990,00 9.990,00 100
Dofinansowanie z WFOSiGW w 
Katowicach do Zielonej pracowni w

“

GZSP Nr 3 w Rębielicach Królewskich. 
Środki z Programu Erasmus dla GZSP

30.000,00 20.047,50 68

Nr 4 w Więckach 0,00 32.455,71 -

852 Pomoc społeczna 0,00 7.468,00 -

Usługi opiekuńcze 0,00 7.468,00 -

855 Rodzina 28.027,00 3.541,22 13
Fundusz alimentacyjny 
Opłata za wydanie Karty

28.000,00 3.540,75 13

dużej rodziny 27,00 0,47 2

900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 584.000,00 620.889,18 106
Wpływy za odbiór odpadów 540.000,00 571.797,94 106
Odsetki 1.000,00 2.786,10 278
Koszty upomnień 
Wpływy za odbiór odpadów

0,00 1.759,10 -

osób, które nie złożyły deklaracji 
Opłaty i kary za korzystanie ze

3.000,00 40,00 1

środowiska 40.000,00 40.306,16 101
Wpływy z opłaty produktowej 0,00 4.199,88 -



związane z ich poborem
Podatek od nieruchomości os. 
prawnych

Podatek rolny os. prawnych

Podatek leśny os. prawnych

Podatek od środków transp. os. - 
prawnych

Podatek od czynności cywilno
prawnych osób prawnych

Odsetki od podatków osób prawnych

Koszty upomnień osób prawnych

Udziały w pod. dochodowym osób 
prawnych

Podatek od nieruchomości osób 
fizycznych

Podatek rolny osób fizycznych

Podatek leśny osób fizycznych

Podatek od środków transportu osób 
fiz.

Podatek od czynności cywilno
prawnych osób fizycznych

Odsetki od osób fizycznych

Udziały w pod. dochodowym osób fiz

Wpływy z opłaty miejscowej

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu

Podatek od spadków i darowizn 

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

Koszty upomnień

1.200.000,00 1.239.121,94 103

1.000,00 856,05 86

60.000,00 63.390,00 106

150.000,00 129.056,60 86

2.000,00 1.980,00 99

1.000,00 1.023,92 102

200,00 168,40 84

60.000,00 12.372,29 21

1.150.000,00 1.156.007,11 101

75.000,00 78.519,74 105

35.000,00 36.563,98 105

160.000,00 178.535,95 119

110.000,00 102.149,00 93

6.500,00 10.190,68 157

3.927.973,00 4.177.592,00 106

10.000,00 12.409,00 124

18.000,00 21.969,50 122

125.000,00 101.005,14 80

15.000,00 14.909,00 100

7.000,00 5.961,66 70

7.200,00 5.450,00 85



Czynsze 5.105,55

Odsetki 10.514,81

Dostawa towaru 16.280,00

Podatek od 
nieruchomości 983.334,58 18.212,71 727.130,00 75.785,52

Podatek rolny 5.264,55 6.600,58 23.821,10 133,00

Podatek leśny 3.368,97 665,01

Podatek od śr. 
transp. 360.124,14 15,12 100.246,82 1.293,50

Karta
podatkowa

7.422,65

Podatek od 
spadków i 
darowizn

1.971,60

Pod. czynn. c-pr 11,16

Opłaty za 
zajęcie pasa 
drogowego

0

Opłata za 
odbiór odpadów 133.322,59 13.826,18

Udziały w 
podatku doch. 
os. fizycznych

630,00

Opłata
adiacencka 12.448,72



Odsetki 1.614,79

Fundusz
alimentacyjny

403.728,72

Razem 2.200.134,39 39.951,68 851.197,82 75.785,52 1.426,50

Ogółem w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zaległości 
wzrosły o 167.626, zł. Najbardziej wzrosły zaległości z tytułu podatku od 
nieruchomości -  129.170,18 zł, funduszu alimentacyjnego -  29.432,77 zł oraz opłaty 
za odbiór odpadów -  27.252,40 zł. Zmniejszyły się natomiast zaległości ze 
sprzedaży wody -  o 39.307,73 zł.

2. Subwencja ogólna

Dział Nazwa i źródła dochodów Plan
zł

Wykonanie
zł

758 Różne rozliczenia 8.313.148,00 8.313.148,00

Część wyrównawcza 2.166.225.00 2.166.225.00

Część oświatowa 6.164.923,00 6.164.923,00

dochody z subwencji razem
dochody bieżące

8.313.148.00
8.313.148.00

8.313.148.00
8.313.148.00

3. Dotacje celowe

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami § 2010

Dział Nazwa Plan
zł

Wykonanie zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 
Zwrot podatku akcyzowego 245.578,60 243.856,27

750 Administracja publiczna 
Finansowanie zadań nadzorowanych 
przez Wydział Spraw Obywatelskich i 
Migracji, Wydział Zarządzania 
Kryzysowego, Wydział Rozwoju 
Regionalnego Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 37.309,02 37.309,01



751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa
- aktualizacja list wyborców
- wybory samorządowe

97.344.00 
1.245,00

96.099.00

90.198,33
1.141,25

89.057,08

752 Obrona narodowa 300,00 300,00
- szkolenie obronne 300,00 300,00

801 Oświata i wychowanie 65.078,46 64.421,36
- zakup podręczników 65.078,46 64.421,36

851 Ochrona zdrowia 
- wydawanie decyzji

400,00 400,00

świadczeniobiorcom nieubezpieczonym 400,00 400,00
852 Pomoc społeczna 17.000,00 15.204,14

- składki na ubezpieczenia społeczne 17.000,00 15.204,14

855 Rodzina
- świadczenia rodzinne i zaliczka

2.213.816,00 2.134.358,24

alimentacyjna 1.994.240,00 1,916.037,53
- karta dużej rodziny 96,00 80,71
- program „Dobry start” 219.480,00 218.240,00

Razem Ogółem dotacje na zadania zlecone 2.676.826,08 2.586.047,36

b)Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej - § 2020

Dział Nazwa i źródło dochodów Plan Wykonanie

710 Działalność usługowa 1.200,00 1.199,91
razem 1.200,00 1.199,91

c) na realizację zadań własnych bieżących gmin § 2030

Dział Nazwa i źródło dochodów Plan Wykonanie
zł zł

801 Oświata i wychowanie 229.690,00 229.690,00
- dotacja do przedszkoli
- dotacja w ramach programu

187.690,00 187.690,00

„ Aktywna tablica” 42.000,00 42.000,00
852 Pomoc społeczna 184.720,00 164.569,41

-składki na ubezp.. zdrowotne 6.403,00 5.355,91
-zasiłki 88.280,00 77.676,50
- ośrodki pomocy społecznej 69.164,00 69.044,00
- usługi opiekuńcze 4.541,00 1.125,50
- dożywianie 16.332,00 11.368,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
- pomoc materialna dla uczniów o

14.607,00 14.607,00



charakterze socjalnym 14.607,00 14.607,00
855 Rodzina

- asystent rodziny
12.037.00
12.037.00

12.037.00
12.037.00

Razem Ogółem dotacje na zadania własne 441.054,00 420.903,91

d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060

Dział Nazwa i źródło dochodów Plan
zł

Wykonanie
zł

855 rodzina
- dotacja na program 500+

3.958.500,00 3.748.813,56

oraz koszty wprowadzenia 3.958.500,00 3.748.813,56

Razem 3.958.500,00 3.748.813,56

e) Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. § 2057

Dział Nazwa i źródło dochodów Plan
zł

Wykonanie
zł

010 Dotacja z RPO Województwa 
Śląskiego do programu „Budowa 
systemu e-usług dla mieszkańców 
Gminy Popów”

480.000,00 0,00

Razem 480.000,00 0,00

f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów 
publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6280 
- dochody majątkowe

Dział Nazwa i źródło dochodów Plan
zł

Wykonanie
zł

010 Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Katowicach 
do inwestycji „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Smolarze, 
gmina Popów” 280.000,00 140.000,00



801 Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Katowicach
do termomodernizacji Gimnazjum w
Zawadach 1.200.000,00 0,00

Razem 1.480.000,00 140.000,00

g) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne real. na podstawie por. pomiędzy jst. § 6637 - dochody majątkowe

Dział Nazwa i źródło dochodów Plan
zł

Wykonanie
zł

010 Dotacja z RPO Województwa 
Śląskiego do programu ‘Budowa 
systemu e-usług dla mieszkańców 
Gminy Popów” 120.000,00

0,00

754 Dotacja z RPO Województwa 
Śląskiego do zakupu średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP Rębielice Królewskie 276.000,00 0,00

801 Dotacja z RPO Województwa 
Śląskiego do termomodernizacji 
Gimnazjum w Zawadach 300.000,00 0,00

razem 696.000,00 0,00

h) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne real. na 
podstawie por. pomiędzy jst. § 6630 - dochody majątkowe

Dział Nazwa i źródło dochodów Plan
zł

Wykonanie
zł

750 Dotacja z Powiatu kłobuckiego 
do budowy Zintegrowanego 
Systemu Informacji Przestrzennej 0,00 7.172,14

600 Dotacja z Powiatu kłobuckiego 
Na wykonanie projektu przebudowy 
dróg powiatowych2008S i 2066S 
na terenie Gminy Popów 0,00 65.000,00

razem 7.172,14 72.172,14

i) Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne real. na podstawie por. pomiędzy jst. § 6630 - dochody majątkowe

Dział Nazwa i źródło dochodów Plan Wykonanie
zł zł



754 Dotacja z RPO Województwa 
Śląskiego do zakupu średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP Rębielice Królewskie 100.000,00 0,00
Dotacja z RPO Województwa 
Śląskiego do zagospodarowania 
terenu OSP Dębie 60.000,00 60.000,00

razem 160.000,00 60.000,00

4. Podsumowanie

Dochody z dotacji razem 9.893.580,08 7.029.136,87
Dochody bieżące 
w tym ze środków 
o których mowa

7.557.580,08 6.756.964,73

w art.5 ust.1 pkt.2i3 480.000,00 0,00
Dochody majątkowe 
w tym ze środków 
o których mowa

2.336.000,00 272.172,14

w art.5 ust.1 pkt.2i3 696.000,00 0,00

RAZEM DOCHODY 27.252.517,08 25.121.719,20
dochody bieżące 24.886.517,08 24.843.220,40
dochody majątkowe 2.366.000,00
w tym ze środków 
o których mowa

278.498,80

w art.5 ust.1 pkt.2i3 1.176.000,00 0.00

IV. PRZYCHODY
W roku 2018 przychody wyniosły 4.596.663,41 zł i pochodziły z wolnych środków 
w kwocie 2.029.781,22 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.356.882,19 zł 
oraz pożyczki w wysokości 210.000,00 zł.



V. WYDATKI

1. Wydatki budżetu Gminy Popów w 2018 r

Dział Rozdział Treść Plan W ydatki %
zł zł

010 Rolnictwo i łow iectw o 2.572.879,98 696.008,92 17
01010 infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi 2.322.937,48 447.788,75 19
wydatki bieżące w  tym: 509.320,00 329.006,75 65

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 488.320,00 308.006,75 63
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 488.320,00 308.006,75 63

dotacje 21.000,00 21.000,00 100
wydatki m ajątkowe w  tym: 1.813.617,48 118.782,00 7

inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.813.617,48 118.782,00 7
wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1.697.975,48 10.680,00 1

01030 Izby rolnicze 1.603,90 1.603,90 100
wydatki bieżące w  tym: 1.603,90 1.603,90 100

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 1.603,00 1.603,90 100
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 1.603,90 1.609,90 100

01095 Pozostała dzia ła lność 248.338,60 246.616,27 100
wydatki bieżące w  tym: 248.338,60 246.616,27 100

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 248.338,60 246.616,27 100
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 248.338,60 246.616,27 100

400 W ytwarzanie i zaopatryw anie w  en. 
elektryczną, gaz i w odę 122.000,00 102.770,81 84

40002 Dostarczanie wody 122.000,00 102.770,81 84
wydatki bieżące w  tym: 122.000,00 102.770,81 84

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 122.000,00 102.770,81 84
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.300,00 1.793,25 42
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 117.700,00 100.977,56 86

600 Transport i łączność 594.540,00 346.662,65 58
60004 Lokalny transport zbiorowy 15.200,00 11.340,00 75

wydatki bieżące w  tym: 15.200,00 11.340,00 75
wydatki jednostek budżetowych w  tym: 15.200,00 11.340,00 75

wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 15.200,00 11.340.00 75
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1.000,00 0,00 0

wydatki bieżące w  tym: 1.000,00 0,00 0
wydatki jednostek budżetowych w  tym: 1.000,00 0,00 0

wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 1.000,00 0,00 0

60014 Drogi publiczne powiatowe 158.010,00 158.001,03 100
wydatki bieżące w  tym: 27.510,00 27.501,03 100

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 27.510,00 27.501,03 100
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 27.510,00 27.501,03 100

wydatki majątkowe w  tym: 130.500,00 130.500,00 100
inwestycje i zakupy inwestycyjne 65.000,00 65.500,00 100
dotacje 65.000,00 65.000,00 100

60016 Drogi publiczne gm inne 416.330,00 173.347,05 42
wydatki bieżące w  tym: 201.330,00 165.568,05 82

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 201.330,00 165.568,05 82
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 201.330,00 165.568,05 82



wydatki majątkowe 215.000,00 7.779,00 4
inwestycje i zakupy inwestycyjne 215.000,00 7.779,00 4

60053 Infrastruktura telekom unikacyjna 4.000,00 3.974,57 99
wydatki bieżące w tym: 4.000,00 3.974,57 99

wydatki jednostek budżetowych w tym: 4.000,00 3.974,57 99
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 4.000,00 3.974,57 99

700 Gospodarka m ieszkaniowa 76.045,00 69.514,54 91
70005 Gospodarka gruntam i i n ieruchom ościam i 76.045,00 69.514,54 91

wydatki bieżące w  tym: 65.232,00 59.456,83 81
wydatki jednostek budżetowych w tym: 62.432,00 58.157,05 93

wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 62.432,00 58.157,05 93
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.800,00 1.299,78 46

wydatki majątkowe w  tym: 10.813,00 10.057,71 93
inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.813,00 10.057,71 93

710 Działalność usługowa 24.800,00 21.940,59 88
71004 Plany zagospodarowania 

przestrzennego 21.800,00 19.886,58 91
wydatki bieżące w  tym: 21.800,00 19.886,58 91

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 21.800,00 19.886,58 91
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 14.000,00 13.001,10 93
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7.800,00 6.885,48 88

71035 Cmentarze 3.000,00 2.054,01 68
wydatki bieżące w tym: 3.000,00 2.054,01 68

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 3.000,00 2.054,01 68
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 3.000,00 2.054,01 68

750 Adm inistracja publiczna 3.283.152,63 3.206.203,31 98
75011 Urzędy wojewódzkie 37.309,02 37.309,01 100

wydatki bieżące w  tym: 37.309,02 37.309,01 100
wydatki jednostek budżetowych w  tym: 37.309,02 37.309,01 100

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 34.946,02 34.946,02 100
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 2.363,00 2.362,99 100

75022 Rady gmin na prawach powiatu 215.740,00 215.456,43 100
wydatki bieżące w  tym: 215.740,00 215.456,43 100

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 30.740,00 30.709,76 100
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 30.740,00 30.709,76 100

świadczenia na rzecz osób fizycznych 185.000,00 184.746,67 100

75023 Urzędy gmin na prawach powiatu 2.771.103,61 2.744.115,71 99
wydatki bieżące w  tym: 2.731.721,11 2.705.473,19 100

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 2.722.721,11 2.697.283,22 99
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.315.500,00 2.310.967,47 100
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 407.221,11 386.315,75 95

świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000,00 8.189,97 91
wydatki majątkowe 39.382,50 38.642,52 98

inwestycje i zakupy inwestycyjne 39.038,89 38.547,97 99
wydatki o których mowa w  art. 5 ust. 1 pkt 2 i 343,61 94,55 27

75075 Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego 6.000,00 1.917,25 32
wydatki bieżące w  tym: 6.000,00 1.917,25 32

wydatki jednostek budżetowych w tym: 6.000/00 1.917,25 32
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 6.000,00 1.917,25 32



75095 Pozostała działalność 253.000,00 207.404,91 82
wydatki bieżące w  tym: 248.500,00 202.976,91 82

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 248.500,00 202.976,91 82
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 221.900,00 176.458,91 80
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 26.600,00 26.518,00 100

wydatki majątkowe w  tym: 4.500,00 4.428,00 98
inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.500,00 4.428,00 98

751 Urzędy naczelnych organów  władzy  
państwowej, kontroli i ochrony  
prawa oraz sądow nictw a

97.344,00 90.198,33 42

75101 Urzędy naczelnych organów w ładzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 1.245,00 1.141,25 42
wydatki bieżące w tym: 1.245,00 1.141,25 42

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 1.245,00 1.141,25 42
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 1.245,00 1.141,25 42

75109 Urzędy naczelnych organów w ładzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 96.099,00 89.057,08 93
wydatki bieżące w tym: 96.099,00 89.057,08 93

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 40.719,00 34.277,08 84
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 18.685,00 12.243,08 66

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 22.034,00 22.034,00 100
świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.380,00 54.780,00 99

752 Obrona narodowa 300,00 300 100

75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100
wydatki bieżące w  tym: 300,00 300,00 100

wydatki jednostek budżetowych w  tym 300,00 300,00 100
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 300,00 300,00 100

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa

1.560.035,00 898.453,65 58

75404 Komendy wojewódzkie Policji 20.000,00 19.631,50 98
wydatki majątkowe w  tym: 20.000,00 19.631,50 98
-dotacje 20.000,00 19.631,50 98

75412 Ochotnicze straże pożarne 1.534.035,00 875.546,47 57
wydatki bieżące w tym: 193.035,00 183.655,76 95

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 164.885,00 156.351,28 95
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11.500,00 10.352,67 90
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 153.385,00 145.998,61 90

świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 2.175,00 72
dotacje 25.150,00 25.129,48 100

wydatki majątkowe 1.341.000,00 691.890,71 52
inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.323.000,00 691.890,71 52
- dotacje 18.000,00 0,00 0

75414 Obrona Cywilna 2.000,00 0,00 0
wydatki bieżące w  tym: 2.000,00 0,00 0

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 2.000,00 0,00 0
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 2.000,00 0,00 0



75421 Zarządzanie kryzysowe 
wydatki bieżące w tym: 

wydatki jednostek budżetowych w tym: 
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych

4.000. 00
4.000. 00
4.000. 00
4.000. 00

3.275.68
3.275.68
3.275.68
3.275.68

82
82
82
82

757 Obsługa długu publicznego 80.000,00 56.042,82 70
75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i

pożyczek 80.000,00 56.042,82 70
wydatki bieżące w  tym: 80.000,00 56.042,82 70

wydatki na obsługę długu: 80.000,00 56.042,82 70

758 Różne rozliczenia 66.663,50 0,00 0

75818 Rezerwy ogólne i celowe 66.663,50 0,00 0
wydatki bieżące w  tym: 66.663,50 0,00 0

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 66.663,50 0,00 0
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 66.663,50 0,00 0

801 Oświata i w ychow anie 12.788.118,06 12.456.744,77 97
80101 Szkoły podstawowe 5.584.608,00 5.546.629,34 99

wydatki bieżące w  tym: 5.544.732,00 5.506.753,34 99
wydatki jednostek budżetowych w  tym: 5.338.712,00 5.309.206,82 99

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.451.952,00 4.423.243,70 99
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 886.760,00 885.963,12 100

świadczenia na rzecz osób fizycznych 206.020,00 197.546,52 96
wydatki majątkowe w  tym: 39.876,00 39.876,00 100

inwestycje i zakupy inwestycyjne 39.876,00 39.876,00 100
80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 1.371.275,60 1.323.322,50 96

wydatki bieżące w  tym: 1.371.275,60 1.323.322,50 96
wydatki jednostek budżetowych w  tym: 1.328.619,60 1.282.379,79 96

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.013.298,00 992.279,19 99
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 315.321,60 290.100,60 92

świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.656,00 40.942,71 96

80110 Gimnazja 4.409.726,00 4.312.653,55 98
wydatki bieżące w tym: 805.202,00 803.831,14 100

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 770.000,00 768.629,14 100
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 690.718,00 690.170,41 100
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 79.282,00 78.458,73 99

świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.202,00 35.202,00 100
wydatki m ajątkowe w  tym: 3.604.524,00 3.508.822,41 97

inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.604.524,00 3.508.822,41 97
wydatki o których mowa w  art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.604.524,00 3.508.822,41 97

80113 Dowożenie uczniów do szkół 222.250,00 212.908,40 96
wydatki bieżące w tym: 222.250,00 212.908,40 96

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 222.250,00 212.908,40 96
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 222.250,00 212.908,40 96

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30.119,00 23.176,50 77
wydatki bieżące w  tym: 30.119,00 23.176,50 77

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 30.119,00 23.176,50 77
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 30.119,00 23.176,50 77

80148 Stołówki szkolne 586.621,00 565.408,46 96
wydatki bieżące w  tym: 586.621,00 565.408,46 96

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 584.381,00 564.751,31 96
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 335.158,00 324.280,09 97
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 249.223,00 240.471,22 96

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.240,00 657,15 29



80149 Realizacja zadań wym agających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w  przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w  szkołach podstawowych i 
innych form ach wychowania przedszkolnego 131.388,00 81.006,82 62
wydatki bieżące w  tym: 131.388,00 81.006,82 62

wydatki jednostek budżetowych w tym: 125.388,00 76.337,62 67
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 113.176,00 66.207,02 58
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 12.212,00 10.130,60 83

świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 4.669,20 78

80150 Realizacja zadań wym agających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i m łodzieży w  szkołach podstawowych, 
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 
profilowanych i szkołach zawodowych oraz 
szkołach artystycznych 335.842,00 276.058,40 82
wydatki bieżące w tym: 335.842,00 276.058,40 82

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 323.348,00 263.844,46 82
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 280.696,00 227.863,95 36
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 42.652,00 35.980,51 81

świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.494,00 12.213,94 98

80153 W ydatki bieżące w  tym: 65.078,46 64.370,80 99
W ydatki jednostek budżetowych 65.078,46 64.370,80 99
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 65.078,46 64.370,80 99

80195 Pozostała dzia ła lność 51.210,00 51.210,00 100
wydatki bieżące w  tym: 51.210,00 51.210,00 100

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 51.210,00 51.210,00 100
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 51.210,00 51.210,00 100

851 Ochrona zdrowia 158.782,52 135.502,92 85
85153 Zapobieganie narkomanii 1.000,00 0,00 0

wydatki bieżące w  tym: 1.000,00 0,00 0
wydatki jednostek budżetowych w  tym: 1.000,00 0,00 0

wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 1.000,00 0,00 0

85154 Przeciwdziałanie a lkoholizm owi 157.382,52 135.102,92 86
wydatki bieżące w tym: 157.382,52 135.102,92 86

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 154.882,52 135.102,92 87
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 104.577,52 86.336,13 82
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 50.305,00 48.766,79 97

dotacje 2.500,00 0,00 0
85195 Pozostała dzia ła lność 400,00 400,00 100

wydatki bieżące w  tym: 400,00 400,00 100
wydatki jednostek budżetowych w  tym: 400,00 400,00 100

wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 112,00 112,00 100
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 288,00 288,00 100

852 Opieka społeczna 1.008.754,00 888.899,10 88
85202 Domy pomocy społecznej 350.000,00 338.272,77 97

wydatki bieżące w  tym: 350.000,00 338.272,77 97
wydatki jednostek budżetowych w tym: 350.000,00 338.272,77 97

wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 350.000,00 338.272,77 97



85205 Zadania w  zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 2.800,00 2.066,63 74
wydatki bieżące w  tym: 2.800,00 2.066,63 74

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 2.800,00 2.066,63 74
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 2.800,00 2.066,63 74

85213 Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 
za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej 23.403,00 20.560,05 88
wydatki bieżące w  tym: 23.403,00 20.560,05 88

wydatki jednostek budżetowych w tym: 23.403,00 20.560,05 88
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 23.403,00 20.560,05 88

85214 Zasiłki i pom oc w  naturze oraz składniki na 
ubezpieczenia społeczne 72.216,00 11.168,91 15
wydatki bieżące w  tym: 72.216,00 11.168,91 15

świadczenia na rzecz osób fizycznych 72.216,00 11.168,91 15

85215 Dodatki m ieszkaniowe 1.800,00 1.263,53 70
W ydatki bieżące w  tym: 1.800,00 1.263,53 70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.800,00 1.263,53 70

85216 Zasiłki stałe 71.264,00 67.802,59 95
wydatki bieżące w  tym: 71.264,00 67.802,59 95

świadczenia na rzecz osób fizycznych 71.264,00 67.802,59 95

85219 Ośrodki pomocy społecznej 438.564,00 419.348,51 96
wydatki bieżące w tym: 438.564,00 419.348,51 96

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 434.564,00 415.838,38 96
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 368.164,00 354.415,83 96
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 66.400,00 61.422,55 92

świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 3.510,13 88

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 6.541,00 1.960,11 30
wydatki bieżące w  tym: 6.514,00 1.960,11 30

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 6.541,00 1.960,11 30
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 2.000,00 834,61 42
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.541,00 1.125,50 25

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 42.166,00 26.456,00 63
W ydatki bieżące w  tym: 42.166,00 26.456,00 63

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 4.200,00 4.200,00 100
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 4.200,00 4.200,00 100

świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.966,00 22.256,00 59
854 Edukacyjna opieka w ychow aw cza 209.895,00 151.533,04 72

85401 Świetlice szkolne 171.288,00 131.893,28 77
wydatki bieżące w  tym: 171.288,00 131.893,28 77

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 166.387,00 128.716,12 77
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 160.687,00 123.663,93 77
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 5.700,00 5.052,19 89

świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.901,00 3.177,16 65
85415 Pomoc materialna dla uczniów 34.607,00 15.639,76 45

wydatki bieżące w  tym: 34.607,00 15.639,76 45
świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.607,00 15.639,76 45

85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 4.000,00 4.000,00 100
wydatki m ajątkowe w  tym: 4.000,00 4.000,00 100

dotacje 4.000,00 4.000,00 100
855 Rodzina 6.279.233,00 5.969.620,47 95



85501 Świadczenie wychowawcze 3.958.500,00 3.748.813,56 95
W ydatki bieżące w  tym: 3.958.500,00 3.748.813,56 97
W ydatki jednostek budżetowych w  tym: 58.511,00 54.759,16 94
W ydatki zw iązane z realizacją zadań statutowych 5.771,00 5.473,38 95
W ynagrodzenia i składki od nich naliczone 52.740,00 49.285,78 93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.899.989,00 3.694.054,40 95

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alim entacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 1.994.240,00 1.916.037,53 96
wydatki bieżące w  tym: 1.994.240,00 1.916.037,53 96

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 152.600,00 148.781,09 97
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 150.549,70 146.730,79 97
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 2.050,30 2.050,30 100

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.841.640,00 1.767.256,44 96
85503 Karta Dużej Rodziny 96,00 80.71 84

wydatki bieżące w  tym: 96,00 80.71 84
wydatki jednostek budżetowych w  tym: 96,00 80,71 84

wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 96,00 80,71 84
85504 W spieranie rodziny 326.387,00 304.688,67 93

wydatki bieżące w  tym: 326.387,00 304.688,67 93
wydatki jednostek budżetowych w tym: 113.987,00 93.488,67 82

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 53.692,10 38.288,60 71
wydatki zw iązane z real. zadań statusowych 60.294,90 55.200,07 91

świadczenia na rzecz osób fizycznych 212.400,00 211.200,00 99
900 Gospodarka kom unalna i ochrona 

środowiska
907.000,00 772.751,41 85

90002 Gospodarka odpadami 604.000,00 537.330,43 89
wydatki bieżące w  tym: 604.000,00 537.330,43 89

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 584.000,00 537.330,43 92
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 584.000,00 537.330,43 92

dotacje 20.000,00 0,00 0

90013 Schroniska dla zw ierząt 13.000,00 9.542,88 73
wydatki bieżące w  tym: 13.000,00 9.542,88 73

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 13.000,00 9.542,88 73
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 13.000,00 9.542,88 73

90015 O świetlenie ulic, placów, dróg 290.000,00 225.878,10 78
wydatki bieżące w  tym: 285.864,00 221.831,10 78

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 285.864,00 221.831,10 78
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 285.864,00 221.831,10 78

wydatki m ajątkowe w  tym: 4.136,00 4.047,00 98
inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.136,00 4.047,00 98

921 Kultura i ochrona dziedzictw a narodowego 136.000,00 110.420,62 47
92105 W ydatki bieżące w tym: 15.000,00 571,95 5

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 11.500,00 571,95 5
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 11.500,00 571,95 5

dotacje 3.500,00 0,00 0

92109 Domy i ośrodki kultury, św ietlice i kluby 
wydatki bieżące w tym: 21.000,00 9.848,67 47

wydatki jednostek budżetowych w  tym: 21.000,00 9.848,67 47
wydatki zw iązane z real. zadań statutowych 21.000,00 9.848,67 47

92116 Biblioteki 100.000,00 100 000,00 100
wydatki bieżące w  tym: 100.000,00 100 000,00 100

dotacje na zadania bieżące 100.000,00 100.000,00 100



9 2 6 K u ltu ra  f iz y c z n a  i s p o r t 5 0 .0 0 0 ,0 0 5 0 .0 0 0 ,0 0 100

92605 Zadania w  zakresie kultura fizycznej i sportu 
wydatki bieżące w tym:

dotacje na zadania bieżące

50.000. 00
50.000. 00
50.000. 00

50.000. 00
50.000. 00
50.000. 00

100
100
100

W ydatki w  tym: 
w ydatki b ieżące w  tym: 

w ydatki jednostek  budżetow ych w  tym: 
w ynagrodzenia  i składki od nich naliczone  
w ydatki zw iązane z real. zadań statutow ych  

dotacje na zadania bieżące  
św iadczenia na rzecz osób fizycznych  
w ydatki na obsługę długu  

w ydatki m ajątkow e  
inw estycje i zakupy inw estycyjne  
dotacje
w ydatki o których m ow a w  art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

30.015.532,69
22.788.183.71
15.745.458.71  
10.172.047,82

5.573.410,89
222.150,00

6.740.575,00
80.000,00

7.227.348.98
7.120.348.98  

107.000,00
5.302.843,09

26.023.567,95
21.445.111,10
14.853.186,94

9.920.666,52
4.932.520,42

196.129,48
6.339.751,86

56.042,82
4.578.456,85
4.489.825,35

88.631,50
3.527.168,13

87
94
94
98
50
89
94
58
63
63
83
67

2. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Popów w 2018 r.

Lp. B enefic jenc i za liczan i do  sekto ra  
fin an sów  publicznych

B enefic jenc i nie za liczan i do sekto ra  finansów  
publicznych

Kw ota W yko n an ie

D o tac je D o tac je

P rzed
m iotow
e

P odm ioto
w e

C e lo w e P rze d m i
otow e

P odm iot
ow e

C e lo w e

N a
zad an ia
b ieżące

N a  zad an ia  
inw estycyjne

N a
zad an ia
b ieżące

N a
zad an ia
Inw est.

1. Jednostk i
która
w yg ra ją
konkursy
na
rea lizac ję
za d a ń
w łasnych
w  z a k re s ie
kultury
fizyczne j i
sportu

5 0 .0 0 0 ,0 0 5 0 .0 0 0 ,0 0

2.
M ie s zk a ń c  
y na
dofinanso
w an ie
budow y
przydom .
o c zyszcza ł
ni śc ieków

2 1 .0 0 0 ,0 0 2 1 .0 0 0 ,0 0

M ieszk .
dofinanso
w an ie
usuw ania
azb estu .

2 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4.
B iblioteka 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 0 0 .0 0 0 ,0 0



5. O S P  z  
G m iny  
P opów

2 5 .1 5 0 ,0 0 2 5 .1 2 9 ,4 8

O S P  z  
G m iny  
P op ów

1 8 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

6.
P ow iat
Kłobucki 6 9 .0 0 0 ,0 0 6 9 .0 0 0 ,0 0

WYDATKI

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki wyniosły 696.008,92 zł, co 
stanowi 17 % planu.

W rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki 
bieżące wyniosły 329.006,75 zł. Główną pozycję stanowią wydatki na energię 
elektryczną do zasilania przepompowni i oczyszczalni ścieków w wysokości 
109.893,67 zł, różne opłaty i składki -  69.826,88 zł (w tym: opłata za pobór wody), 
materiały i wyposażenie 67.214,97 zł, usługi 45.710,46 zł oraz odszkodowanie za 
przeprowadzenie kanalizacji po terenie prywatnym - 5.760,00 zł. Siedem osób 
otrzymało dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie po 
3.000,00 zł każda w miejscowościach, gdzie nie planuje się budowy kanalizacji 
sanitarnej. W rozdziale 01030 na izby rolnicze wydano 1.603,90 zł, a w rozdziale 
01095 Pozostała działalność na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
paliwa rolnikom i koszty obsługi - 246.616,27 zł.

Na wydatki inwestycyjne składa się m.in. dokumentacja projektowa instalacji 
fotowoltaicznej za 15.000,00 zł, dokumentacja aplikacyjna do RPO WSL w/w 
inwestycji za 6.609,50 z ł , dokumentacja projektowa przejścia kanalizacji pod linią 
kolejową za 2.296,50 zł oraz wydatki na dokumentację projektową kanalizacji w msc. 
Marianów, Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny za 6.300,00 zł. Wykonano też 
modernizację oczyszczalni ścieków. Zmodernizowano mieszadło zanurzalne 
pionowe za 17.400,00 zł, zakupiono pompę KSB KRT F 80-252 za 12.936,00 zł oraz 
dyfuzor za 1.450,00 zł. Innym zakupem inwestycyjnym jest rozrzutnik do osadu N- 
233/6 za 31.360,00 zł.

W dziale 400 na planowane 122.000,00 zł wydano 102.770,81 zł, czyli 84%. 
Największą pozycję - 48.638,00 zł - stanowią wydatki na zakup energii elektrycznej 
do ujęć wody, pozostałe wydatki wyniosły 54.132,81 zł.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy 
wydatki w wysokości 11.340,00 zł dotyczą dopłaty do kursu PKS Częstochowa 
dowożącego dzieci do ostatnich klas Gimnazjum w Zawadach.
W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatki dotyczą opłat za 
umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej w wysokości 27.501,03 zł. oraz 
projektu przebudowy dróg powiatowych 2008S i 2066S na terenie Gminy Popów za
65.500,00 zł.

W rozdziale 60016 wydatki na bieżące utrzymanie dróg i chodników w 
paragrafie 4210 materiały i wyposażenie wyniosły 19.762,11 zł na usługi natomiast 
35.956,97 zł. Remonty i zimowe utrzymanie kosztowały 37.978,72 zł. Wypłacone 
zostały odszkodowania za wywłaszczone działki w Kamieńszczyźnie w kwocie 
53.793,60 zł. Wydatki inwestycyjne to 7.779,00 zł. Dotyczą m. in budowy drogi



gminnej Annolesie-Marianów za 6.519,00 zł (dokumentacja przebudowy sieci 
energetycznej) oraz opinię techniczną chodnika przy ul. Szkolnej za 1.230,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki zrealizowano w 91 %. Wydatki 
bieżące to 59.456,83 zł. W ich skład weszły wydatki na zagospodarowanie terenów i 
utrzymanie budynków będących własnością Gminy Popów. Wydatkiem majątkowym 
był kosztorys inwestorski zagospodarowania terenu remizy OSP w msc. Dębie za
750,00 zł, wznowienie granic działek 283/4 i 283/7 na których stoi kontener 
mieszkalny, inwentaryzacja przyłączenia studni głębinowej do sieci wodociągowej 
które znajduje się na w/w działkach za 738,00 zł, mapa do celów projektowych 
za 1.845,00 zł oraz projekt budowlany za 5.412,00 zł.

Na cmentarze wydatki wyniosły 2.013,01 zł i dotyczyły bieżącego utrzymania 
cmentarza pomnika Powstańców Styczniowych w Wąsoszu oraz mogiły z czasów II 
wojny światowej w Brzózkach.

Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego wynoszą 91 % planu.
Na decyzje o warunkach zabudowy wydano 19.886,58 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna na planowane 3.283.152,63 
zł wydano 3.206.203,31 zł, czyli 98 %. W rozdziałach 75011 i 75022 -  Urzędy 

wojewódzkie i Rady gmin wydatki wyniosły 100 % planu.
W rozdziale 75023 na wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 

wydano 2.705.473,19 zł, czyli również blisko 100 % planu. Na materiały potrzebne do 
funkcjonowania urzędu wydano 65.028,97 zł, a na energię elektryczną 25.343,04 zł. 
Energia ta była używana również do ogrzewania budynku urzędu. Zakup usług 
zamknął się kwotą 196.721,87 zł. Podróże służbowe pracowników Urzędu Gminy 
kosztowały 22.749,85 zł a szkolenia 11.359,01 zł. Zakupiony został program 
komputerowy FINN do obiegu dokumentów za 16.444,04 zł, zasilacz UPS Eaton do 
serwerowi za 5.143,14 zł oraz kserokopiarka Canon za 7.580,59 zł. Wykonana 
została modernizacja sieci informatycznej za 7.585,35 zł.
Na promocję Gminy Popów wydano ogółem 1.917,25 zł w większości na materiały 

promocyjne i prezentację stołów bożonarodzeniowych.
W rozdziale „Pozostała działalność” wydatki dotyczyły samochodu Ford 

Transit, Volkswagen Transporter, ciągnika, skazanych pracujących nieodpłatnie na 
rzecz Gminy, składek na LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” oraz wynagrodzeń 
prowizyjnych sołtysów i opłat oraz kosztów komorniczych. Wyniosły one 207.404,91 
zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
zrealizowane wydatki wynoszą 898.453,65 zł. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże 
pożarne wydatki bieżące zrealizowano w 95 %. Na poszczególne jednostki wydano:

Nazwa OSP Popów OSP
Rębielice

OSP
W ięcki

OSP
W ąsosz

OSP Zbory OSP
Dębie

Materiały i 
wyposażenie

19 114,00 9 870,46 3 738,84 8 572,21 5 442,10 4 643,26

Zakup środków 
żywności

173,40 70,80 454,13



Energia 3 572,66 3 447,63 3 270,73 4 647,75 1 246,35 3 396,31

Remonty 29.921,00 492,00 2.460,00 236,00 1.500,00

Usługi
zdrowotne

48,00 2 428,00 364,000

Usługi 5 347,32 6137,36 6452,30 2949,20 340,54 3110,78

Składki 1688,40 1463,66 878,58 903,03 756,94 870,70

Wydatkami inwestycyjnymi jest „Budowa strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską” w 
Wąsoszu Górnym, na którą wydano w roku 2018 553.651,91 zł oraz 
„Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Dębiu” za 138.238,80 zł. u CoV
Pozostałe wydatki dotyczyły wszystkich jednostek.

Z rezerwy budżetu pozostało 66.663,50 zł.

Wydatki na obsługę pożyczek wyniosły 70 % planu w kwocie 56.042,82 zł.

Sprawozdanie z wydatków bieżących działu 801 Oświata i wychowanie i Edukacyjna 
opieka wychowawcza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. 
Wydatkiem inwestycyjnym był projekt Zagospodarowania terenu GZSP Nr 1 w 
Popowie za 8.376,00 zł oraz „Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 przy ul. Szkolnej 8 w Zawadach wraz z przebudową 
instalacji wewnętrznej c.o., budową źródła ciepła i rozbudową o stołówkę”.
Wykonane zostały prace o wartości 3.508.822,41 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia przy planie 125.000,00 zł wydatkowano 85 % 
zaplanowanych środków. Na zapobieganie narkomanii wydatków nie było. 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi kosztowało 135 102,92 zł.

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki w rozdziale Gospodarka odpadami wynoszą 537 330,43 zł, czyli 89 % planu. 
Większość wydatków dotyczy odbioru odpadów komunalnych.
Wydatki na oświetlenie uliczne są wykonane w 78 %. Na energię wydano 122.567,54 
zł oraz 98.435,74 zł na konserwację i dzierżawę słupów, na których umieszczone jest 
oświetlenie uliczne. Wydatkiem inwestycyjnym jest „Dobudowa oświetlenia ulicznego 
w msc. Popów ul. Harcerska za 3.936,00 zł. Na samorządową jednostkę kultury 
(Gminną Bibliotekę Publiczną w Popowie) przekazano 100.000,00 zł dotacji przy 
takim samym planie.



W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki stanowią 
47 % planu. Na energię wydano 7.085,88 zł, na usługi związane z użytkowaniem 
świetlic 1.482,76 zł i na remonty 752,44 zł
Na kulturę fizyczną wydano 50.000,00 zł na dotację dla K.S. Liswarta i ZHP Hufiec 
Kłobuck. Organizacje te wygrały konkurs na realizację zadań własnych gminy w 
zakresie kultury fizycznej i sportu.

VI. ROZCHODY

Plan rozchodów wynosił 536.337,00 zł.
Spłaty zaciągniętych pożyczek nastąpiły w kwocie 320.680,52 zł.



Informacja o stopniu zaawansowania projektów wieloletnich w 2018 r.

Projektem wieloletnim, realizowanym w roku 2018 jest „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów”. 
Limit wydatków na 2018 rok był równy 1.000.000,00 zł. Zrealizowano 
zakres w wysokości 11.680,00 zł. Innym projektem wieloletnim jest 
„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny Gmina 
Popów” z limitem wydatków 650.000,00 zł. Zrealizowano zakres za 1.000,00 zł. 
Następnym projektem wieloletnim jest „Budowa instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii na obszarze gmin Opatów i Popów” z limitem wydatków w 
wysokości 40.000,00 zł. Wydano 21.609,50 zł.
Ostatnim projektem jest Przebudowa pomieszczeń Gimnazjum na potrzeby 
przedszkola wraz z rozbudową o stołówkę z zapleczem kuchennym, budowa 
dolnego źródła ciepła, budowa przyłącza gazu wraz z wewnętrzną instalscją gazu 
oraz budowa zewnętrznego podziemnego zbiornika gazu o poj. 2.700 dm3.z limitem 
wydatków 3.700.000,00 zł. Zrealizowano zakres za 3.508.822,41 zł.



Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację zadań i programów 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 I 3 
dokonane w trakcie roku 2018.

Inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Dąbrowa, Więcki, Annolesie” miała plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej 
na 1.000.000,00 zł. W zarządzeniu ZW 0050.18.2018 z dnia 28.02.2018 r. 
zmniejszony został do 990.500,00 zł, następnie w Uchwale Nr 272/XLV/2018 z dnia
24.05.2018 r. zwiększony został do 1.073.117,48 zł, w Uchwale 279/XLVI/2018 z 
dnia 28.0.2018 r. zmniejszony został do 992.687,48 zł i w Zarządzeniu Nr
0050.71.2018 zmniejszony do 970.687,48 zł i tak pozostał do końca roku.

Inwestycja „Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 5 przy ul. Szkolnej 8 w Zawadach wraz z przebudową instalacji 
wewnętrznej c.o., budową źródła ciepła i rozbudową o stołówkę” miała plan 
wydatków ustalony w uchwale budżetowej na 3.381.000,00 zł. W zarządzeniu ZW
0050.18.2018 z dnia 28.02.2018 r. zmniejszony został do 3.379.524,00 zł. W 
Uchwale 272/XLV /2018 z dnia 24.05.2018 r. zwiększony został do 3.579.524,00 zł i 
w Uchwale Nr 285/ XLVII/2018 r. Z dnia 30.08.2018 r. zwiększony do 3.679.000,00 zł 
i tak pozostał do końca roku.

W przypadku inwestycji Budowa zintegrowanego Systemu Informacji 
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki j.s.t. z obszaru 
powiatu kłobuckiego oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz 
Dolny i Górny Gmina Popów plan nie ulegał zmianom w ciągu roku.
Dolny rny a Popównów gmina Popów plan w ciągu roku nie ulegał zmianom.



Informacja o stanie mienia Gminy Popów

a) dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności w 2018 roku.:

Grunty: 5.034.922,28

Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej : 25.266.349,00

Urządzenia techniczne i maszyny: 354.903,77

Środki transportu: 966.944,20

Inne środki trwałe 20974,74

Wartości niematerialne i prawne: 14.211,24

b) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Lp. Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie
1 Zwiększenie wartości środka trwałego -  rozbudowa 

oświetlenia ulicznego: Popów ul. Harcerska
3.936,00

2 Zakup - UPS EATON - serwerownia
5.143,14

3 Zakup - namiot 4x6 z nadrukiem
4.428,00

4 Przyjęto na stan środków trwałych system 
e-usług dla mieszkańców gminy Popów- zestawy 
komputerowe wraz z oprogramowaniem, BOK 157.126,84

5 Zakup -  rozrzutnik obornika jednoosiowy N233/6
31.360,00

6 Zakup -  kserokopiarka Canon 
K-ADVC5235IDEMO 7.580,59

7 Otrzymano nieodpłatnie z OSSW w Kulach zmywarkę 
kapturową ZKU-1030 1 szt. (OSP Wąsosz Górny)

10.299,24
8 Otrzymano nieodpłatnie z OSSW w Kulach zmywarkę 

kapturową ZKU-1030 1 szt. (OSP Wąsosz Górny) 11.156,90
9 Otrzymano nieodpłatnie z OSSW w Kulach fiytownicę 

elektryczną FE-2/10 (OSP Wąsosz Górny) 4.099,20
10 Otrzymano nieodpłatnie z OSSW w Kulach kosiarkę 

rotacyjną z osprzętem (OSP Wąsosz Górny) 4.131,75
11 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 39 w 

miejscowości Dąbrowa -  nabycie z mocy prawa
2.100,00

12 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 276 w 
miejscowości Dąbrówka -  nabycie z mocy prawa

20.910,00
13 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 277 w 

miejscowości Dąbrówka -  nabycie z mocy prawa
32.420,00

14 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 166 w 
miejscowości Dąbrowa - nabycie z mocy prawa



53.770,00
15 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 509 w 

miejscowości Brzózki - nabycie z mocy prawa
12.550,00

16 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 511 w 
miejscowości Brzózki - nabycie z mocy prawa

60.730,00
17 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 513 w 

miejscowości Brzózki - nabycie z mocy prawa
29.200,00

18 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 515 w 
miejscowości Brzózki - nabycie z mocy prawa

33.040,00
19 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 517 w 

miejscowości Brzózki - nabycie z mocy prawa
57.200.00

20 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 108 w 
miejscowości Brzózki - nabycie z mocy prawa

19.400,00
21 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 101/1 w 

miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa
10.277,00

22 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 69/4 w 
miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa

2.500,00
23 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 121/12 w 

miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa
1.131,00

24 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 70/5 w 
miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa

5.711,46
25 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 70/7 w 

miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa
1.302,00

26 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 70/9 w 
miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa

17,36
27 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 100/23 w 

miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa
486,08

28 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 100/28 w 
miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa

9.235,54
29 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 100/32 w 

miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa
190,96

30 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 100/34 w 
miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa

190,96
31 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 112/2 w 

miejscowości Kamieńszczyzna -  na33bycie z mocy prawa
7.534,26

32 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 112/1350 
w miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z 36mocy 
prawa 23.557,58

33 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 112/11 w 
mi38ejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy 
p39rawa 1.111,04

34 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 112/12 w 
miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa



677,04
35 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 112/13 w 

miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa
34,72

36 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 100/30 w 
miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa

52,00
37 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 119/3 w 

miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa
590,28

38 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 120/3 w 
miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa

2.534,72
39 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 42/5 w 

miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa
160,18

40 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 96/9 w 
miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa

3.844,42
41 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 96/11 w 

miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa
7.245,90

42 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 96/12 w 
miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa

288,33
43 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 96/14 w 

miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa
144,17

44 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 805/1 w 
miejscowości Zawady -  zakup pod inwestycję ul. Piwna

100,00
45 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 529/2 w 

miejscowości Popów - nabycie z mocy prawa
17.320,00

46 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 785/1 w 
miejscowości Nowa Wieś - nabycie z mocy prawa

16.910,00
47 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 791/1 w 

miejscowości Nowa Wieś - nabycie z mocy prawa
37.410,00

48 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 791/3 w 
miejscowości Nowa Wieś - nabycie z mocy prawa

39.050,00
49 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 812/4 w 

miejscowości Nowa Wieś - nabycie z mocy prawa
54.320,00

50 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 864/2 w 
miejscowości Nowa Wieś - nabycie z mocy prawa

87.320,00
51 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 898/2 w 

miejscowości Nowa Wieś - nabycie z mocy prawa
3.520,00

52 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 2 w 
miejscowości Wąsosz Górny - nabycie z mocy prawa

42.420,00
53 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 3 w 

miejscowości Wąsosz Górny - nabycie z mocy prawa
193.000,00

54 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 490 w 
miejscowości Popów - nabycie z mocy prawa



24.970,00
55 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 73 w 

miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa
29.470,00

56 Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 110/15 w 
miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa

4.650,00r-to Przyjęto na stan środków trwałych grunty dz. nr 110/16 w 
miejscowości Kamieńszczyzna - nabycie z mocy prawa

1.650,00
58 Zamiana dz. nr 108/1 w miejscowości Kamieńszczyzna - 

podział 90,00
59 Przyjęto na stan dz. nr 108/8 w miejscowości 

Kamieńszczyzna -  z podziału dz. nr 108/1 25,20
60 Przyjęto na stan dz. nr 108/9 w miejscowości 

Kamieńszczyzna -  z podziału dz. nr 108/1 64,80
61 Zamiana dz. nr 121/10 w miejscowości Kamieńszczyzna - 

podział 66.000,00
62 Przyjęto na stan dz. nr 121/14 w miejscowości 

Kamieńszczyzna -  z podziału dz. nr 121/10 4.332,70
63 Przyjęto na stan dz. nr 121/15 w miejscowości 

Kamieńszczyzna -  z podziału dz. nr 121 /10 61.667,30
64 Zamiana dz. nr 74/2 w miejscowości Kamieńszczyzna - 

podział 6.828,00
65 Przyjęto na stan dz. nr 74/3 w miejscowości 

Kamieńszczyzna -  z podziału dz. nr 74/2 434,00
66 Przyjęto na stan dz. nr 74/4 w miejscowości 

Kamieńszczyzna -  z podziału dz. nr 74/2 6.394,00
67 Zakup -OPLOK kolejne stanowisko w sieci 

komputerowej, OPLOK rozszerzenie 1.794,85
68 Zakup program FINN 8 SQL -  elektroniczny obieg 

dokumentów 16.444,04
R A Z E M 72.918,00 1.282.665,55

c) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz 
z wykonywania posiadania.

1. Dochody z najmu - 49.159,75 zł
2. Dochody z użytkowania wieczystego 529,71 zł
3. Dochody ze sprzedaży majątku -6.326,66 zł

d) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o 
ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, 
udziałach w spółkach, akcjach.

Innych niż własność praw Gmina Popów nie posiada.

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki 
samorządu terytorialnego.
W 2018 roku nie zaszły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Gminy Popów.



W Gminie Popów nie ma samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w 
ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 
gromadzących na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego.





Referat Oświaty, Sportu i Kultury

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w placówkach 
oświatowych za rok 2018.
Budżet na rok 2018 wynosił 9 158 863,06 z ł , w tym subwencja oświatowa -  6 085 806 zł.
Dotacje:
-dotacja dla przedszkoli -  187 690 zł,
-dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów -  14 607,00 zł,
- Zwiększenie subwencji o kwotę 41 217,00 zł dla GZSP Nr 1 w Popowie na wyposażenie szkół 
podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z 
przedmiotów przyrodniczych.
- Dotacja celowa przeznaczona na zakup tablic interaktywnych do: GZSP Nr 1 w Popowie; GZSP 
Nr 3 w Rębielicach Królewskich; GZSP Nr 5 w Zawadach (3 x  14 000,00 = 42 000,00),
- Zwiększenie subwencji o kwotę 19 900,00 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji na 

dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach przekształconych w szkoły 
podstawowe tj. GZSP Nr 5 w Zawadach.
- Dotacja z WFOŚ w ramach Konkursu pn:” ZIELONA PRACOWNIA 2018” dla GZWSP Nr 3 
W Rębielicach Królewskich -  30 000,00 zł.

- Środki otrzymane z Fundacji z Konkursu Grantowego w ramach Programu „mPotęga” na projekt 
„Zaprogramuj się matematyczna” dla GZSP Nr 5 w Zawadach w kwocie 9 990,00 zł.
- Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych -  
65 078,46 zł.
Zaplanowanie środki na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli -  
emerytów -  51 210,00 zł.
Przeciętna liczba osób zatrudnionych w placówkach oświatowych w roku 2018 wynosi 110,32 

etatu, w tym etatów nauczycieli -  77 ( nauczycieli dyplomowanych -  55,90 mianowanych -10,5, 
kontraktowych-3,5, stażystów-7,1 etaty).
Średnie wynagrodzenie jednego nauczyciela w roku 2018 wynosiło: stażysta -  3 060,87 zł, 
kontraktowego -  4 637,67, mianowanego -  4 559,89 zł, dyplomowanego -  5.532,90. Pracowników 
administracji -  2- średnie wynagrodzenie -  3 395,88zł i obsługi- 31,15 etatów, średnie 
wynagrodzenie - 2.444,67 zł.
Wykonanie budżetu za rok 2018 wynosi -  8 874 171,00 zł co stanowi 96,9 %, 
w tym wydatki na: wynagrodzenia- 5 713 305,98 zł, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS i FP -  
1 134 402,31 zł.
Wydatki rzeczowe w poszczególnych placówkach oświatowych za rok 2018 kształtują się 
następująco:

1. Gminny Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Popowie

Plan na rok 2018 wynosi 2 172 438,08 zł a wydatki do 31.12.2018 r. wynoszą -2 093 379,90 zł 
tj.96,36 %.
Dzieci do szkoły uczęszczało w I półroczu 163, a do przedszkola -39. Od 1.09.2018 do szkoły -
uczęszcza 134 dzieci a do przedszkola 49 dzieci.

Wydatki rzeczowe -  475 745,23 zł, w tym:
a) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatek wiejski -  71 688,37
b) odpis na ZFŚS - 81 083,00
c) zakup energii elektrycznej - 21411,65
d) zakup opału - 28 940,17
e) usługi remontowe i zakup materiałów remontowych - 14 302,88
f) zakup materiałów BHP dla pracowników - 3 280,90
g) opata za Internet, zakup usług telefonicznych - 3 093,82
h ) zwrot za przejazdy służbowe - 2 380,21



i) zakup pomocy naukowych, książek i wyposażenia - 23 272,37
j ) wypłaty stypendium dla dzieci najuboższych i wyprawki szkolne - 4 714,24
k) zakup środków żywności - 80 852,75

1) zakup środków czystości - 8 503,51
l) szkolenia pracowników - 919,88
m) pozostałe wydatki tj. wywóz śmieci, usługi transportowe, zakup materiałów

biurowych, zakup materiałów gospodarczych i dekoracyjnych - 59 288,60
n) doskonalenie zawodowe nauczycieli - 8 370,00
o) ubezpieczenie mienia - 1 932,78
p) zakup tablic interaktywnych - 14 000,00
r ) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego - 9 326,81
s) zakup książek i ćwiczeń dla uczniów - 15 871,82

2. Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wąsoszu Górnym
Plany wydatków na rok 2018 wynosi -  1 688 783,32 a wykonanie za okres od 1.01 do 31 
12.2018 wynosi -  1 623 532,86 co stanowi -  96,14%.
Dzieci do szkoły uczęszczało w I półroczu- 78 a od 01.09 -  88, do przedszkola -  46 od 01.09 
-37 dzieci.
Wydatki rzeczowe wynoszą -  328 095,92 zł.
w tym:
a) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatek wiejski -
b) odpis na ZFŚS
c) zakup energii elektrycznej
d) zakup opału
e) usługi remontowe i zakup materiałów remontowych -
f) ubezpieczenie mienia szkolnego
g) opata za Internet, zakup usług telefonicznych 
h )zwrot za przejazdy służbowe
i) zakup pomocy naukowych, książek
j ) wypłaty stypendium i zakup wyprawek dla dzieci najuboższych
k) zakup środków żywności
l) zakup środków czystości 
ł) szkolenia pracowników
m) pozostałe wydatki tj. wywóz śmieci, usługi transportowe, zakup materiałów 

biurowych, zakup materiałów gospodarczych i dekoracyjnych
n) zakup materiałów BHP dla pracowników
o) doskonalenie zawodowe nauczycieli
p) zakup książek i ćwiczeń dla uczniów

49 659,95 
55 895,00 
15 594,47 
20 100,03 
7 782,36 
1 021,96
1 642,64 
1 801,88 

23 733,78
2 489,92 

81 582,81
4 319,27 
1 052,88

47 591,43 
1 005,22 
1 900,00 

10 922,32

3.Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rębielicach Królewskich

Plan budżetowy na rok 2018 wynosi 1.620 264,79 a wykonanie za rok 2018 wynosi -  
1 566 290,98 zł tj. 96,67 %.
Dzieci uczęszczało do szkoły w I półroczu -67 do przedszkola chodziło - 38 dzieci. Natomiast od 
1.09.2018 do szkoły uczęszcza 74 dzieci a do przedszkola 31 dzieci.

Wydatki rzeczowe wynoszą 354 035,04zł, w tym:
a) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatek wiejski - 49 786,49
b) odpis na ZFŚS - 49 976,00
c) zakup energii elektrycznej i wody - 6 388,20
d) zakup opału - 19 664,05
e) zakup pomocy naukowych i wyposażenia - 23 272,37
f) ubezpieczenie mienia szkolnego - 605,49



g) zwrot za przejazdy służbowe pracowników
h) pozostałe wydatki tj. usługi RTV, usługi transportowe, zakup 
materiałów biurowych oraz prenumerata czasopism, wywóz śmieci,
i) wypłata stypendium dla dzieci najuboższych
j) zakup środków żywności
k) szkolenia pracowników i doskonalenie zawodowe
l) zakup usług Internetowych i telefonii stacjonarnej 
ł) usługi remontowe i zakup materiałów remontowych
m) zakup środków czystości
n) zakup środków BHP i odzieży roboczej dla pracowników
o) zakup sprzętów, mebli i wyposażenia do klas ( w tym urządzenie Zielonej

2 381,65

- 297,60
- 60 756,00

986,34
- 2 636,07
- 30 556,54
- 3 713,99
- 2 072,74

Pracowni)
- 60 401,99

4. Gminny Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 w Więckach .

Plan na rok 2018 -  1 620 264,79 zł a wydatki za rok 2018 wynoszą - 1 566 
w tym wydatki z Projektu POWERSE -  43 057,42 .
Dzieci uczęszczających do szkoły -78, od 01.09.2018-, a od 1 września 2018 
Do przedszkola -  31 w I półroczu 2018 i 29 od 01.09.2018 r.
Wydatki rzeczowe - 345 499,73 w tym:
a) dodatki mieszkaniowe, wiejski dla nauczycieli i odprawa pośmiertna -
b) odpis na ZFŚS
c) zakup energii elektrycznej i wody
d) zakup opału
e) zakup pomocy naukowych i podręczników, książek do bibliotek
f) ubezpieczenie mienia szkolnego i inne opłaty
g) zwrot za przejazdy służbowe pracowników krajowe

- podróże służbowe zagraniczne ( Projekt PO WERSE)
h) pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, 
wywóz śmieci, transport i RTV,
prenumerata czasopism
i) stypendia i wyprawki szkolne dla dzieci najuboższych
j) remonty bieżące
k) zakup środków żywności
l) opłata za abonament telefoniczny i Internet
ł) szkolenia pracowników, dofinansowanie studiów podyplomowych
m) zakup środków czystości
n) zakup środków BHP dla pracowników
o) zakup sprzętu i mebli do klas
p) zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów

290,98 tj. 96,66%, 

-8 2

52 615,34
53 724,00 
9 984,83

21 007,70
1 804,63 

982,44
2 551,38 

16 400,23

50 137,65
2 343,60 
9 727,51

63 037,27 
362,34 

4 350,00
3 041,70 

742,36
40 015,11 
12 671,64

5. Gminny Zespól Szkolno -Przedszkolny Nr 5 w Zawadach

Plan budżetowy na 2018 - 2  054 867,23 zł a wydatki wynoszą- 
2 030 626,31 tj.98,82%.
Dzieci do gimnazjum uczęszczało do 30.06.2018 -  103 a os 01.09.2018 - 51 .
Do szkoły podstawowej uczęszczało do 30.05.2018 -  33dzieci a od 1.09.2018 -  81 dzieci 
Do przedszkola do 30. 06.2018 uczęszczało -30 dzieci a od 01.09.2018 -  41.
Wydatki rzeczowe -  523 089,79 w tym:
a) dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli - 70 658,53
b) odpis na ZFŚS -74 187,00



c) zakup oleju opałowego i węgiel do kuchni - 68 658,82
d) zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki i wyposażenia - 15 410,53
e) ubezpieczenie mienia szkolnego - 815,83
f) zwrot za przejazdy służbowe pracowników delegowanych - 2 723,35
g) zakup energii elektryczne i wody. - 21 536,11
h) pozostałe wydatki tj:
opłata za wywóz śmieci, za prenumeratę czasopism, zakup materiałów biurowych, 
usługi transportowe -  42 399,20
ijwypłata stypendium dla dzieci najuboższych - 5 794,40
j) zakup środków żywnościowych - 54 818,64
k) zakup środków czystości - 8 618,58
l) opłata za abonament telefoniczny i Internet - 1 824,88
ł) zakup materiałów remontowych i usług - 33 084,73

m) szkolenia pracowników - 6 900,88
n) zakup odzieży ochronnej i środków BHP - 1 399,13
o) zakup sprzętów i wyposażenia do klas i na stołówkę - 101 575,95
p) zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów - 12 683,23



SPRAWOZDANIE OPISOWE 

z wykonania planu finansowego 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie
za rok 2018

Dane ogólne o wykonaniu budżetu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie dysponował w roku 2018 budżetem ogółem 

w wysokości 7.288.377,00 zł, z tego:

- środki finansowe z Urzędu Gminy Popów:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych:

Wydatki budżetowe

1. Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Udział procen
towy

851 85195

Wydawanie decyzji potwierdzających 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

dla osób nieubezpieczonych
400,00 400,00 100,00%

852

85202 Domy pomocy społecznej 350 000,00 338 272,77 96,65%

85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 2 800,00 2 066,63 73,81%

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 403,00 20 560,05 87,85%

85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc 

w naturze 72 216,00 11 168,91 15,47%

85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 1 800,00 1 263,53 70,20%

85216 Zasiłki stałe 71 264,00 67 802,59 95,14%

85219 Ośrodki pomocy społecznej 438 564,00 419 348,51 95,62%

901.904.00 zł

196.757.00 zł

6.189.716,00 zł



85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 6 541,00 1 960,11 29,97%

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 42 166,00 26 456,00 62,74%

855

85501 Świadczenie wychowawcze 3 958 500,00 3 748 813,56 94,70%

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emery

talne i rentowe z ubezpieczenia spo

łecznego

1 994 240,00 1 916 037,53 96,08%

85503 Karta Dużej Rodziny 96,00 80,71 84,07%

85504 Wspieranie rodziny 326 387,00 304 688,67 93,35%

2. Część opisowa wydatków budżetowych 

DZIAŁ 851 -  OCHRONA ZDROWIA
plan: 400,00 zł wykonanie: 400,00 zł (tj. 100,00%)

Rozdział 85195 -  Pozostała działalność
plan: 400,00 zł wykonanie: 400,00 zł (tj. 100,00%)

$4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan: 240,00 zł wykonanie: 240,00 zł (tj. 100,00%)

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

plan: 42,00 zł

$ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

wykonanie: 42,00 zł (tj. 100,00%)

plan: 6,00 zł wykonanie: 6,00 zł (tj. 100,00%)

$ 4210 -  Zakup materiałów i wyposażenia

plan: 18,40 zł wykonanie: 18,40 zł (tj. 100,00%)

$ 4300 - Zakup usłua pozostałych 

plan: 93,60 zł wykonanie: 93,60 zł (tj. 100,00%)

W ym ienione w yże j w yd a tk i zo s ta ły  p o n ie s io n e  w  zw ią zku  z  w yd a w a n iem  d ecyzji 

p o tw ie rd za ją cych  p r a w o  do  św ia d czeń  o p iek i zd ro w o tn e j d la  osób  n ieu b ezp ieczo n ych  w yd a n ych  

na  p o d s ta w ie  art. 54  u s t 1. u sta w y  z  d n ia  2 7  s ie rp n ia  2 0 0 4  r. o św ia d czen ia ch  o p iek i zd ro w o tn e j



DZIAŁ 852 -  POMOC SPOŁECZNA
plan: 1.008.754,00 zł wykonanie: 888.899,10 zł (tj. 88,12%)

Rozdział 85202 -  Domy pomocy społecznej
plan: 350.000,00 zł wykonanie: 338.272,77 zł (tj. 96,65%)

$ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego

plan: 350.000,00 zł wykonanie: 338.272,77 zł (tj. 96,65%)

Rozdział 85205 -  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan: 2.800,00 zł wykonanie: 2.066,63 zł (tj. 73,81%)

$ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan: 300,00 zł wykonanie: 173,23 zł (tj. 57,74%)

$ 4300 - Zakup usług pozostałych

plan: 700,00 zł wykonanie: 333,40 zł (tj. 47,63%)

$ 4700 - Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpusu służby cywilnej

plan: 1.800,00 zł wykonanie: 1.560,00 zł (tj. 86,67%)

Rozdział 85213 -  składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan: 23.403,00 zł wykonanie: 20.560,05 zł (tj. 87,85%)

S 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan: 23.403,00 zł wykonanie: 20.560,05 zł (tj. 87,85%)

- składki zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe: 5.355,91 zł

- składki zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze: 15.204,14 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
plan: 72.216,00 zł wykonanie: 11.168,91 zł (tj. 15,47%)

$ 3110 - Świadczenia społeczne 

plan: 72.216,00 zł wykonanie: 11.168,91 zł (tj. 15,47%)



- zadania własne finansowane ze środków Gminy (schronienie, zasiłki celowe i specjalne zasiłki

celowe na różne formy pomocy): 1.295,00 zł

- zadania własne finansowane z budżetu państwa (zasiłki okresowe): 9.873,91 zł

M in im a ln a  w yso ko ść  za siłku  okresow ego  w yn o si 50% ró żn icy  m ięd zy  kry te riu m  do ch o d o w ym  

z  u sta w y  o p o m o c y  sp o łeczn e j a  doch o d em  o so b y  (w p r zy p a d k u  o so b y  sa m o tn ie  g o sp o d a ru ją ce j)  

lub  50% ró żn icy  m ięd zy  kry terium  d o ch o d o w ym  ro d zin y  z  u sta w y  o p o m o c y  sp o łeczn e j a  doch o d em  

ro d zin y  (w p rzy p a d k u  rodziny). W ydatki na  za s iłk i okresow e w  m in im a ln e j w yso ko śc i p o k ry to  d o ta c ją  

ce lo w ą  z  bu d że tu  p a ń stw a .

Rozdział 85215 -  Dodatki mieszkaniowe

plan: 1.800,00 zł wykonanie: 1.263,53 zł (tj. 70,20%)

$ 3110 - Świadczenia społeczne

plan: 1.800,00 zł wykonanie: 1.263,53 zł (tj. 70,20%)

O bsługa  do d a tkó w  m ieszka n io w ych  i energetycznych  zo s ta ła  w łą czo n a  do  za d a ń  G m innego  

O środka  P o m o cy  S p o łeczn e j w  P o p o w ie  o d  0 1 .0 7 .2 0 1 8  r.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
plan: 71.264,00 zł wykonanie: 67.802,59 zł (tj. 95,14%)

$ 3110 - Świadczenia społeczne

plan: 71.264,00 zł wykonanie: 67.802,59 zł (tj. 95,14%)

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
plan: 438.564,00 zł wykonanie: 419.348,51 zł (tj. 95,62%)

- w części finansowanej ze środków własnych Gminy

plan: 369.400,00 zł wykonanie: 350.304,51 zł (tj. 94,83%)

- w części finansowanej z budżetu państwa

plan: 69.164,00 zł wykonanie: 69.044,00 zł (tj. 99,83%)

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan: 4.000,00 zł wykonanie: 3.510,13 zł (tj. 87,75%)



plan: 271.164,00 zł wykonanie: 262.315,48 zł (tj. 96,74%)

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan: 16.400,00 zł wykonanie: 15.941,95 zł (tj. 97,21%)

§4110- Składki na ubezpieczenie społeczne

plan: 52.400,00 zł 

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

wykonanie: 49.072,18 zł (tj. 93,65%)

plan: 7.200,00 zł wykonanie: 6.764,08 zł (tj. 93,95%)

§ 4170 -  Wynagrodzenia bezosobowe

plan: 21.000,00 zł wykonanie: 20.322,14 zł (tj. 96,77%)

§ 4210 -  Zakup materiałów i wyposażenia

plan: 9.700,00 zł wykonanie: 8.183,81 zł (tj. 84,37%)

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych 

plan: 1.000,00 zł wykonanie: 522,00 zł (tj. 52,20%)

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 

plan: 26.000,00 zł 

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

wykonanie: 25.407,40 zł (tj. 97,72%)

plan: 12.500,00 zł 

§ 4430 - Różne opłaty i składki

wykonanie: 12.034,81 zł (tj. 96,28%)

plan: 1.000,00 zł wykonanie: 358,81 zł (tj. 35,88%)

§ 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan: 11.200,00 zł wykonanie: 10.979,21 zł (tj. 98,03%)

§ 4700 -  Szkolenia pracowników 

plan: 5.000,00 zł wykonanie: 3.936,51 zł (tj. 78,73%)

Rozdział 85228 -  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: 6.541,00 zł wykonanie: 1.960,11 zł (tj. 29,97%)

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan: 4.290,00 zł wykonanie: 942,68 zł (tj. 21,97%)

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

plan: 220,00 zł wykonanie: 160,39 zł (tj. 72,90%)

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 

plan: 31,00 zł wykonanie: 22,43 zł (tj. 72,35%)

P a ra g ra fy  4010, 4110 i 4 1 2 0  w  ro zd zia le  8 5 2 2 8  d o tyczą  rea liza c ji P ro g ra m u  „ O p ieka  75+



§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego

plan: 2.000,00 zł wykonanie: 834,61 zł (tj. 41,73%)

P o w yższy  p a r a g r a f  o d n o si s ię  do  sp ec ja lis tyczn ych  u słu g  reh a b ilita cy jn ych  św ia d czo n ych  

p r z e z  tera p eu tó w  d la  d z iec i z  o rzeczo n ą  n iepe łnospraw nośc ią .

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania
plan: 42.166,00 zł wykonanie: 26.456,00 zł (tj. 62,74%)

$ 3110 - Świadczenia społeczne

plan: 37.966,00 zł wykonanie: 22.256,00 zł (tj. 58,62%)

- w części finansowanej ze środków własnych Gminy: 10.888,00 zł

- w części finansowanej z budżetu państwa: 11.368,00 zł

$ 4300 - Zakup usług pozostałych

plan: 4.200,00 zł wykonanie: 4.200,00 zł (tj. 100,00%)

DZIAŁ 855 - RODZINA
plan: 6.279.223,00 zł wykonanie: 5.969.620,47 zł (tj. 95,07%)

Rozdział 85501 -  Świadczenia wychowawcze
plan: 3.958.500,00 zł wykonanie: 3.748.813,56 zł (tj. 94,70%)

$ 3110 - Świadczenia społeczne

plan: 3.899.989,00 zł wykonanie: 3.694.054,40 zł (tj. 94,72%)

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego (500+)
plan: 58.511,00 zł wykonanie: 54.759,16 zł (tj. 93,59%)

ę 4010 -  Wynagrodzenia osobowe

plan: 42.000,00 zł wykonanie: 38.887,60 zł (tj. 92,59%)

$ 4040 -  Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan: 2.240,00 zł wykonanie: 2.238,91 zł (tj. 99,95%)

$ 4110 -  Składki na ubezpieczenia społeczne



(tj. 96,48%)plan: 7.500,00 zł wykonanie: 7.236,37 zł

S 4120 -  Składki na Fundusz Pracy

plan: 1.000,00 zł wykonanie: 922,90 zł (tj. 92,29%)

S 4210 -  Zakup materiałów i wyposażenia

plan: 2.208,00 zł wykonanie: 2.208,00 zł (tj. 100,00%)

§ 4300 -  Zakup usług pozostałych

plan: 3.043,00 zł wykonanie: 2.754,98 zł (tj. 90,53%)

$ 4700 -  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan: 520,00 zł wykonanie: 510,40 zł (tj. 98,15%)

Rozdział 85502 -  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan: 1.994.240,00 zł wykonanie: 1.916.037,53 zł (tj. 96,08%)

$ 3110 - Świadczenia społeczne

plan: 1.841.640,00 zł wykonanie: 1.767.256,44 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne:
- dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem:

w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka:

- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego:

- samotnego wychowywania dziecka:

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

- rozpoczęcia roku szkolnego:

- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:

- świadczenia opiekuńcze ogółem:

w tym:

- świadczenia pielęgnacyjne:

- zasiłki pielęgnacyjne:

- świadczenie rodzicielskie:
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

(tzw. becikowe):
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego:

(tj. 95,96%)

601.142.00 zł

280.766.00 zł

22.000,00 zł

74.929.00 zł

29.717.00 zł

27.160.00 zł

29.400.00 zł

51.770.00 zł

45.790.00 zł

578.470.00 zł

371.237.00 zł

197.076.00 zł

113.818.00 zł

46.000,00 zł

111.930.00 zł



S 4110 -  Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie 

pielęgnacyjne

plan: 96.027,32 zł wykonanie: 96.027,32 zł (tj. 100,00%)

S k ła d k i na  u b ezp ieczen ia  em ery ta lne  i ren tow e o p ła ca n e  są  za  o so b y  o trzym u ją ce  św ia d czen ie  

p ie lęg n a cy jn e  i sp ec ja ln y  z a s iłe k  o p ieku ń czy  na  p o d s ta w ie  p rze p isó w  o św ia d czen ia ch  rodzinnych .

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego

plan: 56.572,68 zł wykonanie: 52.753,77 zł (tj. 93,25%)

§ 4010 -  Wynagrodzenia osobowe 

plan: 41.724,70 zł wykonanie: 38.511,20 zł (tj. 92,30%)

§ 4040 -  Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan: 3.720,00 zł wykonanie: 3.718,77 zł (tj. 99,97%)

§ 4110 -  Składki na ubezpieczenia społeczne

plan: 7.957,68 zł

§ 4120 -  Składki na Fundusz Pracy

wykonanie: 7.438,92 zł (tj. 93,48%)

plan: 1.120,00 zł wykonanie: 1.034,58 zł (tj. 92,37%)

§ 4210 -  Zakup materiałów i wyposażenia

plan: 485,30 zł wykonanie: 485,30 zł (tj. 100,00%)

§ 4300 -  Zakup usług pozostałych 

plan: 1.165,00 zł wykonanie: 1.165,00 zł (tj. 100,00%)

8 4700 -  Szkolenie pracowników 

plan: 400,00 zł wykonanie: 400,00 zł (tj. 100,00%)

Rozdział 85503 -  Karta Dużej Rodziny
plan: 96,00 zł wykonanie: 80,71 zł (tj. 84,07%)

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan: 96,00 zł wykonanie: 80,71 zł (tj. 84,07%)

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny
plan: 326.387,00 zł wykonanie: 304.688,67 zł (tj. 93,35%)



Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny

§ 4010 -  Wynagrodzenia osobowe

plan: 38.887,00 zł wykonanie: 23.757,03 zł

- w części finansowanej ze środków własnych Gminy:

- w części finansowanej z budżetu państwa:

(tj. 61,09%) 

11.720,03 zł 

12.037,00 zł

$ 4040 -  Dodatkowe wynagrodzenia roczne 

plan: 2.350,00 zł wykonanie: 2.076,47 zł

4110 -  Składki na ubezpieczenia społeczne 

plan: 5.300,00 zł wykonanie: 5.300,00 zł

$ 4120 -  Składki na Fundusz Pracy 

plan: 720,00 zł wykonanie: 720,00 zł

(tj. 88,36%) 

(tj. 100,00%) 

(tj. 100,00%)

Wydatki związane z obsługą rządowego Programu „Dobry start”

§ 3110 - Świadczenia społeczne

plan: 212.400,00 zł wykonanie: 211.200,00 zł (tj. 99,44%)

Koszty obsługi świadczenia „Dobry start”
plan: 7.080,00 zł wykonanie: 7.040,00 zł (tj. 99,44%)

§ 4010 -  Wynagrodzenia osobowe

plan: 5.500,00 zł wykonanie: 5.500,00 zł (tj. 100,00%)

§ 4110 -  Składki na ubezpieczenia społeczne

plan: 800,30 zł

§ 4120 -  Składki na Fundusz Pracy

wykonanie: 800,30 zł (tj. 100,00%)

plan: 134,80 zł

§ 4300 -  Zakup usług pozostałych

wykonanie: 134,80 zł (tj. 100,00%)

plan: 644,90 zł wykonanie: 604,90 zł (tj. 93,80%)

Wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej
S 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego
plan: 59.650,00 zł wykonanie: 54.595,17 zł (tj. 91,53%)





Popów, 25.01.2019 r.

Sz. P. dr Jan Kowalik 

Wójt Gminy Popów

Sz. P. Henryk Wróż 

Przewodniczący Rady Gminy Popów

Rada Gminy Popów

S P R A W O Z D A N I E  

z wykonania planu finansowego oraz działalności 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie za 2018 rok

1. Przychody w roku 2018

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie na 2018 rok wyniosły ogółem 
106.000,00 zł z czego:

-  dotacja z budżetu Gminy na utrzymanie i funkcjonowanie Biblioteki — 101.000,00 zł

-  dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek -  5.000,00 zł 

Plan przychodów został wykonany w 100%.

2. Wydatki w roku 2018

Środki otrzymane przez Bibliotekę w 2018 roku od organizatora oraz z dotacji
wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne (ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy): 69421,85 zł

2. wynagrodzenia nieosobowe (umowa zlecenie: palacz, osoba sprzątająca): 4.067,65 zł

3. zakup materiałów (opał, środki czystości, prenumerata prasy) i wyposażenia (materiały 
biurowe): 14.656,49 zł (w tym 2460 zł na zakup mebli bibliotecznych zgodnych z wymo
gami RODO oraz 214,69 zł prenumerata prasy na rok 2019)

4. zakup pomocy dydaktycznych i książek 10.060,05 zł (w tym 5.000,00 dotacja MKiDN)

5. zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi zdrowotne, naprawy, serwis sprzętu): 
2421,17 zł (w tym 1848 zł abonament za system biblioteczny SOWA2SQL, 250 zł umowa 
o dzieło - warsztaty bożonarodzeniowe prowadzone przez p. Grażynę Makles)



6. zakup usług telefonicznych + Internet:: 1.010,77 zł

7. podróże służbowe krajowe: 110,49 zł

8. różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia): 341,45 zł

9. odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny: 3.790,08 zł (w tym 1.419,08 zł za rok 2017)

10. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 120 zł

3. Specyfika placówki

Gminna Biblioteka Publiczna jest jedyną (instytucja kultury) placówką tego rodzaju 
na terenie Gminy Popów. Nie posiada filii ani punktów bibliotecznych. Swoim zasięgiem 
obejmuje całą gminę i obsługuje różne środowiska i grupy czytelnicze.

Od maja 2017 roku Biblioteka zatrudnia drugiego pracownika działalności 
podstawowej. Dzięki temu jest możliwe prowadzenie prac w zakresie komputeryzacji 
księgozbioru i zwiększenie oferty skierowanej do czytelników w zakresie działań 
kulturalnych.

W roku 2018 Biblioteka starała się realizować wszystkie zadania własnymi środkami 
(dotyczy to prowadzenia spotkań/warsztatów dla użytkowników) - budżet nie pozwalał 
bowiem na opłacanie osób z zewnątrz (opłacono jedynie warsztaty z p. Grażyną Makles (250 
zł), ale już spotkanie z p. Romanem Pankiewiczem (550 zł) zostało sfinansowane z puli 
środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii. Budżet Biblioteki nie pozwolił również na uczestniczenie w 
odpłatnych seminariach/kursach i szkoleniach bibliotekarzy. Wybierano kursy bezpłatne (w 
sumie 3 kursy/szkolenia). Odpłatnie zrealizowano jedynie szkolenie w zakresie RODO.

4. Zadania Biblioteki

a). Zadania podstawowe -  księgozbiór

Głównym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie 
woluminów. Podejmując decyzję o zakupie książek bibliotekarz kieruje się potrzebami 
czytelniczymi oraz oraz zadaniami statutowymi placówki.

W 2018 roku kupowano głównie nowości wydawnicze, na bieżąco uzupełniano tzw. 
klasykę, która była w latach ubiegłych (do 2015 roku) wycofywana z zasobów Biblioteki (np. 
w 2018 roku zakupiono N ęd zn ik ó w  Victora Hugo, Id io tę  Fiodora Dostojewskiego, 
C zaro d zie jską  g ó rę  Thomasa Manna, H ra b in ę  C o se l Józefa Ignacego Kraszewskiego), 
uzupełniano również księgozbiór w zakresie lektur szkolnych (zwłaszcza nowości w kanonie 
lektur) oraz dział regionaliów.

Księgozbiór Biblioteki na dzień 31.12.2018 r. liczył 14828 woluminów. W roku 2018 
księgozbiór powiększył się o 571 pozycji, w tym: zakupiono 479 woluminy (ze środków 
samorządowych 208 sztuk, z dotacji MKiDN - 271), natomiast 92 otrzymano jako dar. 
Wycofano 64 pozycje (zniszczone, niemożliwe do odnalezienia)

W lipcu 2017 roku zakupiono system biblioteczny (Sowa2) w celu elektronicznego 
opracowywania i katalogowania zbiorów. Od października 2017 roku trwają prace nad 
katalogowaniem księgozbioru. Po opracowaniu zbiorów w tym systemie (cały proces może 
trwać do 3 lat) będzie możliwe elektroniczne zamawianie pozycji (przez Internet). System



ułatwi i usprawni proces obsługi czytelników. System Sowa2 jest kompatybilny z formatem 
Marc21, służącym do zapisu i wymiany danych zgodnie z normą ISO 2709:1996 (PN-ISO 
2709:1998), powszechnie wykorzystywanym w bibliotekach na terenie całego kraju.

W 2018 roku trwały dalsze prace nad wprowadzaniem pozycji książkowych do 
systemu

W 2018 roku uruchomiono stronę internetową ('www.popow-gbp.sowa.pl). na której 
na bieżąco są zamieszczane informacje z działalności Biblioteki oraz załączana dokumentacja 
fotograficzna z organizowanych imprez.

b). Zadania kulturalne

Począwszy od stycznia 2017 roku (zmiana na stanowisku dyrektora) Biblioteka 
realizuje zadania w zakresie kultury, nie ograniczając swojej działalności do spraw 
związanych z księgozbiorem. Przede wszystkim, uruchomiona została wówczas specjalna 
oferta skierowana do dzieci i młodzieży oraz seniorów. W 2018 roku działania w tym zakresie 
były kontynuowane i rozszerzane.

W roku 2018 w Bibliotece zorganizowano ogółem 26 imprez, w których wzięło udział 
łącznie 581 osób.

Wszystkie (poza dwoma) spotkaniami/warsztatami zorganizowanymi w 2018 roku 
były prowadzone przez pracowników Biblioteki (większość zajęć prowadziła p.o. dyrektora p. 
Aleksandra Kijak-Sawska). O takim stanie rzeczy zadecydowały względy finansowe -  
Biblioteka nie miała wystarczających środków w budżecie, by opłacać prelegentów 
(minimalny koszt warsztatów to 250 zł brutto, a minimalny koszt spotkania autorskiego -  550 
zł)

Na bieżąco były zapraszane do Biblioteki dzieci z przedszkoli i uczniowie ze szkół z 
temu gminy. Spotkania miały charakter tematyczny (np. folklor, odzyskanie niepodległości, 
155 rocznica bitwy pod Wąsoszem). Spotkania prowadziła p. Aleksandra Kijak-Sawska.

Od kwietnia 2018 roku co miesiąc (w drugą środę miesiąca) w Bibliotece odbywają 
się spotkania Koła Emerytów. Są to spotkania tematyczne -  każdorazowo jest 
prelekcja/prezentacja poświęcona jakiemuś zagadnieniu (np. rejsy, pielgrzymki, historia 
bibliotek, podróże do Afryki). Spotkania prowadzi p. Aleksandra Kijak-Sawska.

Najważniejszą i największą imprezą 2018 roku było Narodowe Czytanie, 
przeprowadzone 10 października. W wydarzeniu wzięły udział władze gminy, (p. Wójt), 
panowie Radni, Koło Gospodyń z Popowa, Koło Emerytów oraz wszystkie szkoły -  
uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy -  łącznie 160 osób. Biblioteka (i Gmina Popów) po raz 
pierwszy brała udział w tej akcji, organizowanej już po raz siódmy.

7 listopada odbyło się pierwsze w historii Biblioteki spotkanie autorskie. 
Zaproszonym gościem był p. Roman Pankiewicz, autor książek podróżniczo-historycznych. 
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Koła Emerytów.

29 listopada odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe prowadzone przez p. Grażynę 
Makles (były to pierwsze warsztaty prowadzone przez osobę z zewnątrz, nie kadrę biblioteki). 
W warsztatach wzięły udział dzieci ze szkoły w Więckach.

Biblioteka włączyła się do ogólnopolskich akcji: Instytutu Książki „Mała Książka -  
Wielki Człowiek” (projekt skierowany do trzylatków i ich rodziców) oraz Lustra Biblioteki

http://www.popow-gbp.sowa.pl


„Mirabelka kiełkująca historia w 100-licy”, zaistniała również na mapie niepodległości 
(niepodlegla.gov.pl).

c). Współpraca z instytucjami

Biblioteka kontynuowała współpracę z Ośrodkiem Zewnętrznym Wąsosz w zakresie 
udostępniania (wypożyczania) książek (umowę podpisano 27.06.2017 r.).

Biblioteka aktywnie współpracowała z placówkami edukacyjnymi z terenu gminy oraz 
Kołem Gospodyń Wiejskich z Popowa.

5. Zakupy pozycji książkowych

W roku 2018 zakupiono ogółem 479 woluminów na sumę 10.060,05 zł w tym:

-  ze środków samorządowych 208 woluminów na sumę 5.060,05zł

-  z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 271 woluminów na sumę 
5.000,00 zł

6. Prenumerata czasopism

W 2018 roku prenumerowano 12 czasopism (liczba wymagana by spełnić warunki 
programu „Biblioteka+”, w którym GBP w Popowie uczestniczy od 2013 roku -  to 20 
tytułów): P odróże, F ocus, C laudia , B ib lio teka  P ub liczna , P rzy ja c ió łka , P a n i dom u, Tak  
rodzin ie, T ygodn ik  R oln iczy, A groprofil, C z te ry  kąty, M  j a k  m ieszkan ie , Ś w ie rszc zy k

7. Czytelnicy i czytelnictwo w roku 2018

W 2018 roku biblioteka liczyła 487 czytelników (wzrost o 43), w tym 84 czytelników 
do lat 15 (wzrost o 18).

Biblioteka uczestniczyła w projekcie Instytutu Książki „Mała Książka -  Wieki Czło
wiek” skierowanym do dzieci trzyletnich. W trakcie trwania projektu do Biblioteki zapisano 
11 trzylatków.

W 2018 roku czytelnicy odwiedzili bibliotekę 2797 razy (wzrost o 200).

Wypożyczeń ogółem 8058 (wzrost o 844), w tym 7750 książek, 308 gazet.

-  literatura piękna dla dzieci -  1544 woluminów (spadek o 33)

-  literatura dla dorosłych -  5603 woluminy (wzrost o 461)

-  literatura popularno-naukowa -  603 woluminów (wzrost o 108)

-  czasopisma -  308 egzemplarze (wzrost o 264)

Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie nie ma dochodów własnych, nie ma też 
darowizn finansowych.

Stan zobowiązań za 2018 rok kwota 1285,56 zł, Zobowiązania zostały ure 
styczniu 2019 roku.
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