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Zadania zlecone 
 
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakre-

su administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami          

    
 

1.191.756,00                                           
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na zadania bieżące realizowane przez  

gminę na podstawie  porozumień z organami administracji rządowej 
 

11.000,00 
 
Zmniejszenia 

Zadania własne 

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.  
- 34.202,00zł. 

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  
- 2.683,00zł. 

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł 
542.099,00 

Zadania zlecone 

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizacje zadań z zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleconych gminie (związ-
kom gmin) ustawami - 15.460,00zł. 

 
Dochody planowane i wykonane za 2006r. w  układzie działów 

 

Lp. Dz. Nazwa działu 
Plan po zmia-

nach 
Wykonanie % 

1 010 Rolnictwo i łowiectwo 218.934,00 218.933,26 100,00 
2 020 Leśnictwo 4.000,00 1.255,47 31,39 
3 600 Transport i łączność 266.000,00 233.024,45 87,61 
4 630 Turystyka - 76,33  
5 700 Gospodarka mieszkaniowa  604.261,00 844.308,41 139,73 
6 750 Administracja publiczna 154.600,00 162.945,77 105,40 
7 751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony pra-
wa oraz sądownictwa 

 
 

60.526,00 

 
 

57.701,00 

 
 

95,34 
8 752 Obrona narodowa 600,00 600,00 100,00 
9 756 Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i innych jednostek 
nieposiadających osobowości praw-
nej oraz wydatki związane z ich po-
borem 

 
 
 
 

11.698.950,00 

 
 
 
 

12.829.638,18 

 
 
 
 

109,67 
10 758 Różne rozliczenia 9.733.082,00 9.847.438,83 101,18 
11 801 Oświata i wychowanie 784.466,00 725.959,04 92,55 
12 852 Pomoc społeczna 7.538.940,00 7.499.933,71 99,49 
13 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 493.398,00 418.897,41 84,90 
14 900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
 

1.696.135,00 
 

1.452.945,71 
 

85,67 
15 926 Kultura fizyczna i sport 133.560,00 130.519,96 97,73 
Razem 33.387.452,00 34.424.177,53 103,11 
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Wykonanie dochodów budżetowych za 2006r. 
 

Lp. Dz. Rozdz. Nazwa – treść 
Plan po zmia-

nach 
Wykonanie 

 
% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 010  Rolnictwo i łowiectwo 218.934,00 218.933,26 100,00 
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 

wsi 
 

200.000,00 
 

200.000,00 
 
100,00 

   w tym: 
   -  środki otrzymane od  pozostałych  
      jednostek  zaliczanych  do sektora  
      finansów publicznych na finansowanie  
      lub dofinansowanie kosztów realizacji  
      inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
      jednostek zaliczanych do sektora  
      finansów publicznych 

 
 
 
 
 
 
 

200.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

200.000,00 

 

  01095 Pozostała działalność 18.934,00 18.933,26 100,00 
   w tym: 

   - dotacje celowe otrzymane  z budżetu  
     państwa na realizację zadań bieżących  
     z zakresu administracji rządowej oraz  
     innych zadań zleconych gminie 
     (związkom gmin) ustawami 

 
 
 
 
 

18.934,00 

 
 
 
 
 

18.933,26 

 

2 020  Leśnictwo 4.000,00 1.255,47 31,39 
  02001 Gospodarka leśna 4.000,00 1.255,47 31,39 
   w tym: 

    - dochody z najmu i dzierżawy składni-
ków majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz in-
nych umów o podobnym charakterze 

 
 
 
 
 
 

4.000,00 

 
 
 
 
 
 

1.255,47 

 

3 600  Transport i łączność 266.000,00 233.024,45 87,61 
  60016 Drogi publiczne gminne 21.000,00 25.374,45 120,83 
   w tym:    
        - wpływy z różnych  opłat 5.000,00 10.441,65  
        - wpływy z tytułu pomocy finansowej 

udzielonej między jednostkami samo-
rządu terytorialnego na dofinanso-
wanie własnych zadań bieżących 

 
 
 

16.000,00 

 
 
 

14.932,80 

 

  60017 Drogi wewnętrzne 245.000,00 207.650,00 84,76 
   w tym: 

     - dotacje otrzymane z funduszy celo-
wych na finansowanie lub dofinan-
sowanie kosztów realizacji inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych jednostek 
sektora finansów publicznych 

 
 
 
 
 

245.000,00 

 
 
 
 
 

207.650,00 

 

4   Turystyka - 76,33  
  63095 Pozostała działalność - 76,33  
   w tym: - 76,33  
         -  pozostałe odsetki - 76,33  
5 700  Gospodarka mieszkaniowa 604.261,00 844.308,41 139,73 
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  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 604.261,00 844.308,41 139,73 
 
 

  
 

w tym: 
    - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie   

i użytkowanie wieczyste nieruchomo-
ści 

    - dochody z najmu i dzierżawy składni-
ków majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz in-
nych umów o podobnym charakterze 

    - wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługu-
jące osobom fizycznym w prawo wła-
sności 

     - wpływy z usług 
      - wpływy ze sprzedaży składników ma-

jątkowych 
      - pozostałe odsetki 

 
 
 

115.000,00 
 
 
 
 
 

80.000,00 
 
 
 

28.617,00 
20.000,00 

 
350.644,00 
10.000,00 

 
 
 

57.828,33 
 
 
 
 
 

79.594,07 
 
 
 

18.037,68 
26.944,07 

 
654.629,79 

7.274,47 

 

6 750  Administracja publiczna 154.600,00 162.945,77 105,40 
  75011 Urzędy wojewódzkie 145.600,00 147.211,50 101,11 
   w tym: 

    - dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

 
 
 
 
 

143.700,00 

 
 
 
 
 

143.700,00 

 

       - dochody jednostek samorządu teryto-
rialnego związane z realizacją zadań  

       z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 

 
 
 

1.900,00 

 
 
 

3.511,50 

 

  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu)  

 
9.000,00 

 
15.734,27 

 
174,83 

        w tym: 
         - wpływy z różnych opłat 

 
9.000,00 

 
13.234,27 

 
 

            - wpływy ze sprzedaży składników 
            majątkowych 

 
- 

 
2.500,00 

 

7 751  Urzędy naczelnych organów władzy pań-
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

 
 

60.526,00 

 
 

57.701,00 

 
 

95,34 
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy pań-

stwowej, kontroli i ochrony prawa 
 

2.910,00 
 

2.910,00 
 
100,00 

   w tym: 
     - dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

 
 
 
 
 

2.910,00 

 
 
 
 
 

2.910,00 

 

  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sej-
mików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz 
referenda gminne, powiatowe i woje-
wódzkie 

 
 
 
 

57.616,00 

 
 
 
 

54.791,00 

 
 
 
 

95,10 
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   w tym: 

      - dotacje celowe otrzymane z budżetu 
        państwa na realizację zadań 
        bieżących z zakresu administracji 
        rządowej oraz innych zadań 
        zleconych gminie (związkom gmin) 
        ustawami 

 
 
 
 
 
 

57.616,00 

 
 
 
 
 
 

54.791,00 

 

8 752  Obrona narodowa 600,00 600,00 100,00 
  75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100,00 
   w tym:    
         - dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

 
 
 
 

600,00 

 
 
 
 

600,00 

 

9 756  Dochody od osób prawnych, od osób fi-
zycznych i od innych jednostek nieposia-
dających osobowości prawnej oraz wy-
datki związane z ich poborem 

 
 

 
11.698.950,00 

 
 

 
12.829.638,18 

 
 

 
109,67 

  75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

 
10.000,00 

 
12.512,52 

 
125,13 

   w tym: 
      - podatek od działalności gospodarczej 

osób fizycznych, opłacany w formie 
karty podatkowej 

      - odsetki od nieterminowych wpłat           
        z tytułu podatków i opłat  

 
 
 

10.000,00 
 
- 

 
 
 

12.164,72 
 

347,80 

 

  75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le-
śnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyj-
nych 

 
 
 
 
 

4.413.778,00 

 
 
 
 
 

4.431.904,45 

 
 
 
 
 

100,41 
   w tym: 

       - podatek od nieruchomości 
       - podatek rolny 
       - podatek leśny 
       - podatek od środków transportowych 
       - podatek od czynności cywilnopraw-

nych 
       - wpływy z opłaty administracyjnej za  
         czynności urzędowe 
       - odsetki od nieterminowych wpłat           
         z tytułu podatków i opłat 
       - rekompensaty utraconych docho- 
         dów w podatkach i opłatach lokal- 
         nych 

 
3.595.000,00 

53.000,00 
510.000,00 
60.000,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
5.000,00 

 
170.778,00 

 
3.634.924,67 

39.211,93 
512.607,10 
54.289,70 

 
6.618,40 

 
10.633,00 

 
2.841,65 

 
170.778,00 

 

  75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku le-
śnego, podatków od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych 

 
 
 
 

1.784.300,00 

 
 
 
 

1.819.847,46 

 
 
 
 

102,00 
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   w tym:    
   - podatek od nieruchomości 

- podatek rolny 
- podatek leśny 
- podatek od środków transportowych 
- podatek od spadków i darowizn 
- podatek od posiadania psów 
- wpływy z opłaty targowej 
- wpływy z opłaty miejscowej 
- wpływy  z opłaty administracyjnej za 

czynności urzędowe 
- podatek od czynności cywilnopraw-

nych 
- odsetki od nieterminowych wpłat           

z tytułu podatków i opłat 

1.200.000,00 
183.000,00 

1.300,00 
140.000,00 
10.000,00 
4.000,00 

45.000,00 
1.000,00 

 
5.000,00 

 
170.000,00 

 
25.000,00 

1.166.265,77 
170.756,71 

1.772,86 
200.921,88 
13.667,89 
2.501,80 

36.208,00 
986,00 

 
6.982,00 

 
199.232,75 

 
20.551,80 

 

  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących do-
chody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw 

 
 

1.106.340,00 

 
 

1.908.552,54 

 
 

172,51 
   w tym: 

- wpływy z opłaty skarbowej 
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 
- wpływy z opłat za wydawanie ze-

zwoleń na sprzedaż alkoholu 
- wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych  przez jednostki samo-
rządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 

- wpływy z różnych opłat 

 
750.000,00 
70.000,00 

 
266.140,00 

 
 
 

20.000,00 
200,00 

 
1.613.387,47 

7.325,40 
 

262.531,87 
 
 
 

23.970,80 
1.337,00 

 

  75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 

 
4.384.532,00 

 
4.656.821,21 

 
106,21 

   w tym: 
- podatek dochodowy od osób fizycz-

nych 
- podatek dochodowy od osób praw-

nych 

 
 

4.084.532,00 
 

300.000,00 

 
 

4.227.004,00 
 

429.817,21 

 

10 758  Różne rozliczenia 9.733.082,00 9.847.438,83 101,18 
  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 
 

7.153.499,00 
 

7.153.499,00 
 

100,00 
   w tym: 

- subwencja ogólna z budżetu pań-
stwa 

 
 

7.153.499,00 

 
 

7.153.499,00 

 

  75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 
dla gmin 

 
2.331.636,00 

 
2.331.636,00 

 
100,00 

   w tym:    
   - subwencje ogólne z budżetu pań-

stwa 
 

2.331.636,00 
 

2.331.636,00 
 

  75814 Różne rozliczenia finansowe 45.000,00 159.356,83 354,13 
   w tym:    
   - pozostałe odsetki 

- wpływy z różnych dochodów 
45.000,00 

- 
78.504,86 
80.851,97 

 

  75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 
gmin 

 
202.947,00 

 
202.947,00 

 
100,00 
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w tym: 
- subwencja ogólna z budżetu pań-

stwa 

 
 

202.947,00 

 
 

202.947,00 

 
 
 

11 801  Oświata i wychowanie 784.466,00 725.959,04 92,55 
  80101 Szkoły podstawowe 14.295,00 18.173,80 127,14 
   w tym: 

- dochody z najmu i dzierżawy skład-
ników majątkowych Skarbu Pań-
stwa, jednostek samorządu teryto-
rialnego lub innych jednostek zali-
czanych do sektora finansów pu-
blicznych oraz innych umów o po-
dobnym charakterze 

- wpływy z usług 
- wpływy z różnych dochodów 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych za-
dań bieżących gmin (związków 
gmin) 

 
 
 
 
 
 
 
- 

4.700,00 
- 
 
 
 

9.595,00 

 
 
 
 
 
 
 

3.898,70 
4.674,70 

5,40 
 
 
 

9.595,00 

 

  80104 Przedszkola 192.000,00 178.835,50 93,15 
 
 

  w tym: 
- wpływy z różnych opłat 
- wpływy z usług 

 
84.000,00 
108.000,00 

 
68.855,50 
109.980,00 

 

  80110 Gimnazja 600,00 675,52 112,59 
   w tym: 

- wpływy z usług 
 

600,00 
 

675,52 
 

  80113 Dowożenie uczniów do szkół 219.380,00 216.501,00 98,69 
   w tym: 

- dotacje celowe otrzymane z powiatu 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozu-
mień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

 
 
 
 
 

219.380,00 

 
 
 
 
 

216.501,00 

 

  80195 Pozostała działalność 358.191,00 311.773,22 87,05 
   w tym: 

- wpływy z różnych opłat 
 

267.000,00 
 

231.341,10 
 

   - dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych za-
dań bieżących gmin (związków 
gmin) 

 
 
 

91.191,00 

 
 
 

80.432,12 

 

12 852  Pomoc społeczna 7.538.940,00 7.499.933,71 99,49 
85202 Domy Pomocy Społecznej - 3.120,00    

 
 

w tym: 
- wpływy z różnych dochodów 

 
- 

 
3.120,00 

 
 

  85203 Ośrodki wsparcia 203.650,00 203.650,00 100,00 
   w tym: 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu  
państwa na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 

 
 
 
 
 

203.650,00 

 
 
 
 
 

203.650,00 
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  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimenta-

cyjna oraz składki na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz-
nego 

 
 
 

5.550.464,00 

 
 
 

5.530.562,76 

 
 
 

99,65 
   w tym: 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 

- dochody jednostek samorządu tery-
torialnego związane z realizacją za-
dań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych usta-
wami 

 
 
 
 
 

5.550.464,00 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

5.527.582,25 
 
 
 
 

2.980,51 

 

  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opła-
cone za osoby pobierające niektóre świad-
czenia z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne 

 
 
 

58.000,00 

 
 
 

56.482,85 

 
 
 

97,39 
   w tym: 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 

 
 
 
 
 

58.000,00 

 
 
 
 
 

56.482,85 

 
 
 
 
 

 
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
 

1.030.500,00 
 

1.009.748,78 
 

97,99 
   w tym: 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych za-
dań bieżących gmin ( związków 
gmin) 

 
 
 
 
 

430.500,00 
 
 
 

600.000,00 

 
 
 
 
 

423.327,88 
 
 
 

586.420,90 

 

  85219 Ośrodki pomocy społecznej 203.494,00 203.493,80 100,00 
   w tym: 

- dochody z najmu i dzierżawy skład-
ników majątkowych Skarbu Pań-
stwa, jednostek samorządu teryto-
rialnego lub innych jednostek zali-
czanych do sektora finansów pu-
blicznych oraz innych umów o po-
dobnym charakterze 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych za-
dań bieżących gmin (związków 
gmin) 

 
 
 
 
 
 
 

377,00 
 
 
 

203.117,00 

 
 
 
 
 
 
 

376,80 
 
 
 

203.117,00 
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  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
 

25.500,00 
 

26.259,52 
 

102,98 
   w tym: 

- wpływy z różnych opłat 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 

 
5.500,00 

 
 
 
 

20.000,00 

 
6.308,70 

 
 
 
 

19.888,72 

 

   - dochody jednostek samorządu tery-
torialnego związane z realizacją za-
dań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych usta-
wami 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

62,10 

 

  85232 Centra integracji społecznej 11.000,00 11.000,00 100,00 
   w tym: 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizo-
wane przez gminę na podstawie po-
rozumień z organami administracji 
rządowej 

 
 
 
 
 

11.000,00 

 
 
 
 
 

11.000,00 

 

  85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 165.132,00 164.416,00 99,57 
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 

 
 
 
 

165.132,00 

 
 
 
 

164.416,00 

 

  85295 Pozostała działalność 291.200,00 291.200,00 100,00 
   w tym: 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych za-
dań bieżących gmin (związków 
gmin) 

 
 
 
 

280.000,00 

 
 
 
 

280.000,00 

 

   - dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację bieżących za-
dań własnych samorządu woje-
wództwa 

 
 

11.200,00 

 
 

11.200,00 

 
 
 

13 854  Edukacyjna opieka wychowawcza 493.398,00 418.897,41 84,90 
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 487.398,00 413.226,41 84,79 
   w tym:    
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych za-
dań bieżących gmin (związków 
gmin) 

 
 

487.398,00 

 
 

413.226,41  
  85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 6.000,00 5.671,00 94,52 
   

 
 
 
 

w tym: 
- dotacje celowe otrzymane z powiatu 

na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu te-
rytorialnego 

 
 
 
 

6.000,00 

 
 
 
 

5.671,00 

 
 
 
 
 

14 900  Gospodarka komunalna i ochrona środo-
wiska 

 
1.696.135,00 

 
1.452.945,71 

 
85,67 
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  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.696.135,00 1.452.945,71 85,67 
   w tym:  

- dotacje otrzymane z funduszy celo-
wych na realizację zadań bieżących 
jednostek sektora finansów publicz-
nych 

- środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw pozyska-
ne z innych źródeł 

 
 
 
 

50.000,00 
 
 
 
 

1.646.135,00 

 
 
 
 

46.067,83 
 
 
 
 

1.406.877,88 

 

15 926  Kultura fizyczna i sport 133.560,00 130.519,96 97,73 
  92601 Obiekty sportowe 133.560,00 130.519,96 97,73 
   w tym: 

- wpływy z usług 
 

       123.560,00 
 

120.519,96 
 

   - otrzymane spadki, zapisy i darowi-
zny w postaci pieniężnej 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 

Razem dochody 1 – 15 33.387.452,00 34.424.177,53 103,11 
 

Wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
zleconych gminom 

 

Lp. Dz. Rozdz. § Treść 
Plan 

po zmianach 
Wykonanie % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 010   Rolnictwo i łowiectwo 18.934,00 18.933,26 100,00 
  01095  Pozostała działalność 18.934,00 18.933,26 100,00 
   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie  
(związkom gmin) ustawami 

 
 
 
 

18.934,00 

 
 
 
 

18.933,26 

 

2 750   Administracja publiczna     143.700,00 143.700,00 100,00 
  75011  Urzędy wojewódzkie 143.700,00 143.700,00 100,00 
   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie  
(związkom gmin) ustawami 

 
 
 
 

143.700,00 

 
 
 
 

143.700,00 

 

3 751   Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony pra-
wa oraz sądownictwa 

 
 

60.526,00 

 
 

57.701,00 

 
 

95,34 
  75101  Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
 

2.910,00 
 

2.910,00 
 

100,00 
   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie  
(związkom gmin) ustawami 

 
 
 
 

2.910,00 

 
 
 
 

2.910,00 

 

  75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów  
i sejmików, województw, wybory 
wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast oraz referenda gminne, powia-
towe i wojewódzkie 

 
 
 
 

57.616,00 

 
 
 
 

54.791,00 

 
 
 
 

95,10 
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   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie  
(związkom gmin) ustawami 

 
 
 
 

57.616,00 

 
 
 
 

54.791,00 

 

4 752   Obrona narodowa 600,00 600,00 100,00 
  75212  Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100,00 
   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie  
(związkom gmin) ustawami 

 
 
 
 

600,00 

 
 
 
 

600,00 

 
 
 
 

 
5 852   Pomoc społeczna 6.427.746,00 6.395.347,70 99,50 

  85203  Ośrodki wsparcia 203.650,00 203.650,00 100,00 
   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

 
 
 
 

203.650,00 

 
 
 
 

203.650,0 

 

  85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka ali-
mentacyjna oraz składki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe z ubez-
pieczenia społecznego 

 
 
 

5.550.464,00 

 
 
 

5.527.582,25 

 
 
 

99,59 
   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie  
(związkom gmin) ustawami 

 
 
 
 

5.550.464,00 

 
 
 
 

5.527.582,25 

 

  85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektó-
re świadczenia z pomocy społecznej 
oraz niektóre świadczenia rodzinne 

 
 

 
58.000,00 

 
 

 
56.482,85 

 
 

 
97,39 

   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie  
(związkom gmin) ustawami 

 
 
 
 

58.000,00 

 
 
 
 

56.482,85 

 
 
 
 
 

  85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład-
ki na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe       

 
 

430.500,00 

 
 

423.327,88 

 
 

98,34 
   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-
cych  z zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 

 
 
 
 

430.500,00 

 
 
 
 

423.327,88 

 
 
 
 

  85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 

 
20.000,00 

 
19.888,72 

 
99,45 

   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie  
(związkom gmin) ustawami 

 
 
 
 

20.000,00 

 
 
 
 

19.888,72 

 

  85278  Usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych 

 
165.132,00 

 
164.416,00 

 
99,57 
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   2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie  
(związkom gmin) ustawami 

 
 
 
 

165.132,00 

 
 
 
 

164.416,00 

 

Razem 6.651.506,00 6.616.281,96 99,47 
 

Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł 
 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 
1 2 3 4 5 6 

I  Podatki i opłaty lokalne (1-15)+16 11.497.972,00 12.633.781,93 109,88 
 1. Podatek od nieruchomości 4.795.000,00 4.801.190,44  
 2. Podatek rolny  236.000,00 209.968,64  
 3. Podatek leśny 511.300,00 514.379,96  
 4. Podatek od środków transportowych 200.000,00 255.211,58  
 5. Podatek od działalności gospodarczej 

osób fizycznych opłacany w formie karty 
podatkowej 

 
 

10.000,00 

 
 

12.164,72 

 

 6. Podatek od spadków i darowizn 10.000,00 13.667,89  
 7. Podatek od posiadania psa 4.000,00 2.501,80  
 8. Podatek od czynności cywilnoprawnych 180.000,00 205.851,15  
 9. Wpływy z opłaty skarbowej 750.000,00 1.613.387,47  
 10. Wpływy z opłaty targowej 45.000,00 36.208,00  
 11. Wpływy z opłaty miejscowej 1.000,00 986,00  
 12. Wpływy z opłaty administracyjnej za 

czynności urzędowe 
 

15.000,00 
 

17.615,00 
 

 13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 70.000,00 7.325,40  
 14. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprze-

daż alkoholu 
 

266.140,00 
 

262.531,87 
 

 15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobie-
ranych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego na podstawie odrębnych  ustaw 

 
 

20.000,00 

 
 

23.970,80 

 

  Razem (1-15) 7.113.440,00 7.976.960,72 112,14 
 16. Udziały w podatkach stanowiących do-

chód budżetu państwa 
 

4.384.532,00 
 

4.656.821,21 
 

  Podatek dochodowy od osób fizycznych 4.084.532,00 4.227.004,00  
  Podatek dochodowy od osób prawnych 300.000,00 429.817,21  
II  Dochody z majątku gminy 578.638,00 818.120,84 141,39 
 1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie  

i użytkowanie wieczyste nieruchomości 
 

115.000,00 
 

57.828,33 
 

 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finan-
sów publicznych lub innych umów  
o podobnym charakterze 

 
 
 
 
 

84.377,00 

 
 
 
 
 

85.125,04 

 

 3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługujące-
go osobom fizycznym w prawo własno-
ści 

 
 
 

28.617,00 

 
 
 

18.037,68 

 

 4. Wpływy ze sprzedaży składników mająt-
kowych 

 
350.644,00 

 
657.129,79 
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III  Dochody różne 724.460,00 804.440,86 111,04 
 1. Wpływy z innych opłat 

(zajęcie pasa drogowego, za pobyt dzieci  
w przedszkolu, zwrot kosztów postępo-
wania  administracyjnego, opłata za ko-
rzystanie ze stołówek szkolnych) 

 
 
 
 

370.700,00 

 
 
 
 

331.518,22 

 

 2. Wpływy z usług  
(wpływy z tytułu sporządzenia dokumen-
tacji geodezyjnej i szacunków, wpływy  
czesnego  za pobyt dzieci w przedszko-
lach, wpływy z usług za korzystanie z Hali 
Sportowo – Rekreacyjnej) 

 
 
 
 
 

256.860,00 

 
 
 
 
 

262.794,25 

 

 3. Dochody jednostek samorządu teryto-
rialnego związane z realizacją zadań ad-
ministracji rządowej 

 
 

1.900,00 

 
 

6.554,11 

 

 4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytu-
łu podatków i opłat 

 
30.000,00 

 
23.741,25 

 

 5. Pozostałe odsetki 55.000,00 85.855,66  
 6. Wpływy z różnych dochodów - 83.977,37  
 7. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny  

w postaci pieniężnej 
 

10.000,00 
 

10.000,00 
 

IV  Dotacje i subwencje 20.586.382,00 20.167.833,90 97,97 
 
 

1. Dotacje na zadania zlecone gminom  
w zakresie administracji rządowej 

 
6.651.506,00 

 
6.616.281,96 

 
 

  Rolnictwo i łowiectwo    
  (zwrot podatku akcyzowego zawartego  

w części oleju napędowego zużywanego 
do produkcji rolnej) 18.934,00 18.933,26 

 

  Administracja publiczna (urzędy woje-
wódzkie) 

 
143.700,00 

 
143.700,00 

 

  Urzędy naczelnych organów władzy pań-
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa, w tym: 
- prowadzenie i aktualizacja stałego  
  rejestru wyborców  

 
 

60.526,00 
 

2.910,00 

 
 

57.701,00 
 

2.910,00 

 

  - koszty wyborów do rad gmin oraz  
  burmistrzów 

 
57.616,00 

 
54.791,00 

 

  Obrona narodowa 
(szkolenia i materiały) 600,00 600,00 

 

  Opieka społeczna, w tym: 6.427.746,00 6.395.347,70  
  - ośrodki wsparcia 203.650,00 203.650,00  
  - świadczenia rodzinne, zaliczka alimen-

tacyjna oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  
społecznego 

 
 
 

5.550.464,00 

 
 
 

5.527.582,25 

 

  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre  
świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne 

 
 
 

58.000,00 

 
 
 

56.482,85 

 

  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

 
430.500,00 

 
423.327,88 

 

  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi  opiekuńcze 

 
20.000,00 

 
19.888,72 

 

  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 165.132,00 164.416,00  
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 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące realizowane  
przez gminę na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej 

 
 
 

11.000,00 

 
 
 

11.000,00 

 

  (Centra Integracji Społecznej - przepro-
wadzenie konferencji szkoleniowej) 

 
11.000,00 

 
11.000,00 

 

 
 

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin 

 
 

1.671.301,00 

 
 

1.572.791,43 

 

  Oświata i wychowanie,  
w tym: 
- szkoły podstawowe (wyprawki szkolne  
  dla dzieci z klas I) 
- pozostała działalność 
  dofinansowanie  pracodawcom   
  kosztów przygotowania    
  zawodowego młodocianych  
  pracowników realizowanego w formie 
  przyuczenia do wykonywania    
  określonej pracy jak i nauki zawodu    
  pokrycie kosztów prac komisji   
  kwalifikacyjnych powołanych do  
  rozpatrzenia wniosków nauczycieli 
  o wyższym stopniu awansu zawodowego  
Opieka społeczna 
w tym: 
- zasiłki okresowe 
- koszty utrzymania ośrodka pomocy  
  społecznej 
- dożywianie dzieci  

 
100.786,00 

 
9.595,00 

91.191,00 
 
 
 
 
 

91.091,00 
 
 
 

100,00 
 

1.083.117,00 
600.000,00 

 
203.117,00 
280.000,00 

 
90.027,12 

 
9.595,00 

80.432,12 
 
 
 
 
 

80.332,12 
 
 
 

100,00 
 

1.069.537,90 
586.420,90 

 
203.117,00 
280.000,00 

 

  Edukacyjna opieka wychowawcza    
  (pomoc materialna dla uczniów o charak-

terze socjalnym) 487.398,00 413.226,41 
 

 4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podsta-
wie porozumień(umów) między jednost-
kami samorządu terytorialnego 

 
 
 

6.000,00 

 
 
 

5.671,00 

 

  Edukacyjna opieka wychowawcza 
(szkolne schroniska młodzieżowe) 

 
6.000,00 

 
5.671,00 

 

 5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu 
województwa na zadania bieżące reali-
zowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

 
 
 
 

11.200,00 

 
 
 
 

11.200,00 

 

  Pomoc społeczna 
(dożywianie dzieci w szkołach) 11.200,00 11.200,00 

 

 6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych 
na realizację zadań bieżących  jednostek 
sektora finansów publicznych 

 
 

50.000,00 

 
 

46.067,83 

 
 
 

  Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska (renowacja rzeki St. Noteć)  

 
50.000,00 

 
46.067,83 
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 7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej 

udzielonej między jednostkami samorzą-
du terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 

 
 
 

16.000,00 

 
 
 

14.932,80 

 

  Transport i łączność 
- remont drogi w Lubiatowie 16.000,00 14.932,80 

 

 8. Rekompensaty utraconych dochodów  
w podatkach i opłatach lokalnych 

 
170.778,00 

 
170.778,00 

 
 

  Kwota rekompensująca utracone docho-
dy z tytułu zwolnień określonych  
w ustawie o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnienie osób nie-
pełnosprawnych 

 
 
 
 

170.778,00 

 
 
 
 

170.778,00 

 

 9. Dotacje otrzymane z funduszy celowych 
na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finan-
sów publicznych 

 
 
 
 

245.000,00 

 
 
 
 

207.650,00 

 
 
 
 
 

  Transport i łączność 
(modernizacja  dróg rolniczych   245.000,00 207.650,00 

 

 10. Środki otrzymane od pozostałych jedno-
stek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych na finansowanie lub dofi-
nansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych jednostek zali-
czanych do sektora finansów publicznych 

 
 
 
 
 

200.000,00 

 
 
 
 
 

200.000,00 

 

  Rolnictwo i łowiectwo 
(rozbudowa sieci wodociągowej dla wsi 
Gościm) 200.000,00 200.000,00 

 

 11. Środki na dofinansowanie własnych in-
westycji gmin-pozyskane z innych źródeł 

 
1.646.135,00 

 
1.406.877,88 

 

  Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska 
w tym: 
- kanalizacja sanitarna Drezdenko – Pół-   
  noc Etap I 
- budowa wodociągowej sieci rozdziel- 
  czej w miejscowości Drezdenko 

 
1.646.135,00 

 
 

1.434.740,00 
 

211.395,00 

 
1.406.877,88 

 
 

1.195.483,04 
 

211.394,84 

 

 12. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne reali-
zowane na podstawie porozumień mię-
dzy jednostkami samorządu terytorialne-
go 

 
 
 
 

219.380,00 

 
 
 
 

216.501,00 

 

  Oświata i wychowanie 219.380,00 216.501,00  
  w tym: 

(zakup autobusu dla dowożenia uczniów 
do szkół) 

   

 13. Subwencja ogólna 9.688.082,00 9.688.082,00  
  Część oświatowa 7.153.499,00 7.153.499,00  
  Część wyrównawcza 2.331.636,00 2.331.636,00  
  Część równoważąca 202.947,00 202.947,00  
  Ogółem dochody ( I+II+III+IV)     33.387.452,00 34.424.177,53 103,11 
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Na wielkości dochodów budżetowych uzyskiwa-
nych w podatkach znaczący wpływ miały kompe-
tencje Rady Miejskiej do obniżenia stawek podat-
kowych oraz kompetencje Burmistrza do udziele-
nia ulg, umorzeń i zwolnień poboru podatku. 
Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatków 
oraz udzielonych umorzeń i zwolnień w 2006r. 
ogółem wyniosły 1.998.438,74zł,w tym: 

1) skutki obniżenia stawek podatkowych wyno-
szą ogółem 1.588.597,76zł, w tym: 

- podatek od nieruchomości 1.504.191,20zł, 

- podatek od środków transportowych 
84.406,56zł; 

2) skutki udzielonych ulg wynoszą ogółem 
42.300,00zł, w tym: 

- podatek od nieruchomości 42.300,00zł; 

3) umorzenie zaległości podatkowych 309.551,15zł, 
w tym: 

- podatek rolny 39.168,55zł, 

- podatek od nieruchomości 268.144,60zł, 

- podatek od środków transportowych 
2.238,00zł; 

4) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płat-
ności 57.989,83zł, w tym: 

- podatek od nieruchomości 57.989,83zł. 

Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2006 
przedstawia się następująco: 

 
 Plan Wykonanie % 

Podatki i opłaty lokalne 11.497.972,00 12.633.781,93 109,88 
Dochody z majątku gminy 578.638,00 818.120,84 141,39 
Dochody różne 724.460,00 804.440,86 111,04 
Dotacje i subwencje 20.586.382,00 20.167.833,90 97,97 
Ogółem 33.387.452,00 34.424.177,53 103,11 
 
Dochody budżetu gminy jak z powyższej tabeli 
wynika zostały wykonane w 103,11%. W stosunku 
do założonego planu przekroczono je o kwotę 
1.036.725,53zł, z tego opłatę skarbową o kwotę 
863.387,47zł. Przekroczenie wykonania opłaty skar-
bowej wynika w dalszym ciągu z tytułu wydawania 
zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku  
uiszczania podatku VAT z tytułu nabycia samo-
chodów. 

Analizując wykonanie dochodów budżetowych na 
przestrzeni roku uchwałą Rady Miejskiej zwiększo-
no plan dochodów z tego tytułu o kwotę 
550.000,00zł.  

Przewidywaną nadwyżkę budżetu za rok 2006 po 
stronie dochodów zaplanowano w budżecie roku 
2007 w wysokości 1.000.000,00zł z przeznaczeniem 
na spłatę rat kredytowych przypadających do spła-
ty w roku 2007. Mimo dobrego wyniku zaplano-
wanych dochodów własnych ściągalność należno-
ści budżetowych stwarza dużo problemów. Na za-
ległości z dochodów majątku gminy wystawiono 
615 upomnień na ogólną kwotę 118.844,62zł, a na 
zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiono 
1944 upomnień na kwotę 1.034.534,53zł, 292 tytu-
łów wykonawczych na kwotę 68.283,20zł oraz do-
konano wpisów na hipotekę przymusową: osoby 
fizyczne – 1.579,60zł, osoby prawne - 20.841,30zł. 

Szczegółowe rodzaje dochodów i ich realizacja 
zostały zawarte w załączonych tabelach do spra-
wozdania z wykonania budżetu. 

Zmiany w budżecie miasta i gminy po stronie wy-
datków 

Zmiany w budżecie miasta i gminy po stronie wy-
datków 

Uchwalony na 2006r. budżet Miasta i Gminy Drez-
denko wyniósł po stronie wydatków 32.496.746zł. 
Wyższe o kwotę 2.350.000zł planowane wydatki od 
planowanych dochodów miały znaleźć pokrycie  
w planowanych przychodach tj.: 

- w planowanym kredycie długotermino-
wym 3.450.000zł, 

- w planowanych wolnych środkach jako  
nadwyżka środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu gminy z 2005r. wynika-
jąca z rozliczeń kredytów w kwocie 
400.000zł. 

W rozchodach budżetu zaplanowano  spłatę kredy-
tu w wysokości 1.500.000zł. 

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyt z lat 
ubiegłych w kwocie 1.500.000zł. W trakcie roku 
budżetowego zwiększono wydatki budżetu o kwo-
tę 947.000zł, które miały pokrycie z wolnych środ-
ków jako nadwyżka środków pieniężnych na ra-
chunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z wy-
konania budżetu roku 2005. 

W okresie sprawozdawczym dokonane zmiany 
zwiększające budżet po stronie wydatków wynio-
sły 4.297.948zł ogółem zmniejszono wydatki o kwotę 
560.242zł. 

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 
2006r. wyniósł 36.234.452zł. 
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W trakcie roku po analizie wykonania dochodów 
podjęto uchwałę zwiększającą dochody o kwotę 
450.000zł, która zmniejszyła zaplanowany w przy-
chodach budżetu kredyt na zadania inwestycyjne. 
W wyniku tych zmian zaciągnięto kredyt w wyso-
kości 3.000.000zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grud-

nia 2006r. wyniósł ogółem 3.000.000zł. 

Relacja długu do dochodów na dzień 31 grudnia 
2006r. wyniosła 8,88%. 

Zmiany planu wydatków budżetu gminy dotyczyły 
następujących zadań: 

 

Zwiększenia 

Zadania własne 
 
1. Zwiększenia planu wydatków, które zostały pokryte otrzymaną rekompen-
satą z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz 
zwiększeniem dochodów własnych i przeznaczono na następujące cele: 
- dotację dla Domu Kultury w Drezdenku 
- budowę ul.Cichej 
- budowę kanalizacji sanitarnej Drezdenko - Północ etap I 
- budowa kanalizacji burzowej ul. Łąkowa, Szkolna, Pomorska w Drezdenku 

etap I 
- remont i modernizacja przedszkola w Drezdenku przy ul. Kopernika 16 
- pokrycie wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 
- modernizacja drogi rolniczej do szkoły w Goszczanowie 
- budowa remizy OSP w Drezdenku (dokumentacja) 
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 
- pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 
2. Otrzymaną darowiznę w postaci pieniężnej przeznaczono na wykonanie 
studni na obiekcie sportowym w Drezdenku przy Placu Sportowym 
3. Zwiększono wydatki  z wolnych środków pochodzących z nadwyżki wyni-
kającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznaczono na na-
stępujące zadania 
- bieżące remonty dróg gminnych 
- modernizacja dróg rolniczych: 
- Osów – Trzebicz Nowy 
- Grotów 
- Goszczanowo - Goszczanówek 

- koszty rozbiórki budynku komunalnego w Drezdenku przy ul. Krakowskiej 
Nr 7 

- wykonanie przyłączy w budynku komunalnym w Niegosławiu Nr 59 
- koszty dotyczące zorganizowania robót publicznych i projektu „Bezdomni 

dla gospodarki wodnej” 
- zakup autobusu dla potrzeb dowozu dzieci do szkół 
- dożywianie dzieci w szkołach 
- wymiana instalacji wodociągowej Drezdenko - Północ (opracowanie do-

kumentacji) 
- budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko etap II 
- koszty oczyszczania miasta 
- koszty utrzymania zieleni  
- koszty pobytu bezpańskich psów w schroniskach 
- dotacja dla Domu Kultury w Drezdenku 
- pokrycie kosztów energii i gazu w Hali Sportowo - Rehabilitacyjnej w Drez-

denku 
- dotacja z budżetu z przeznaczeniem na upowszechnienie kultury fizycznej  

i sportu na terenie gminy 
- budowa ul. Cichej    
- wydanie albumu przyrodniczego 
- bieżące wydatki ochotniczych straży pożarnych   

 
 
 

39.284,00 
29.434,00 
50.000,00 

 
1.344,00 

100.000,00 
24.640,00 
23.389,00 
10.000,00 
12.000,00 
15.000,00 

 
10.000,00 

   
  
 

220.000,00 
 

38.000,00 
45.000,00 
150.000,00 

 
30.000,00 
7.000,00 

 
67.500,00 
80.000,00 
14.500,00 

 
24.000,00 
6.000,00 

33.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
35.000,00 

 
20.000,00 

 
35.000,00 
12.000,00 
10.000,00 
45.000,00 
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- modernizacja placu przy budynku MGZO w Drezdenku  
- uzbrojenie  terenu w kanalizację  sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, 

oświetlenie drogowe w m. Trzebisz - projekt techniczny            
- remont i modernizacja  stadionu w Drezdenku – dokumentacja 
- pokrycie kosztów  imprez sportowych w szkołach                                                        
4. Zwiększono środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych gmin 
- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla 

uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych w roku 
szkolnym 2006/2007 

- pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia 
wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego       

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 
młodocianych pracowników                                                                           

- zasiłki i pomoc w naturze 
- dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych OPS w Drezdenku 
- dożywianie dzieci w szkołach 
- pomoc materialna dla uczniów 
5. Otrzymano dotacje celową od samorządu województwa na zadania bieżą-
ce realizowane na podstawie  porozumień między jednostkami samorządu  
terytorialnego na dożywianie dzieci w szkołach 
6. Otrzymano dotację celową  z powiatu na zadania  bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z prze-
znaczeniem na bieżące utrzymanie  szkolnego schroniska młodzieżowego  
w Goszczanowie 
7. Zwiększono plan wydatków ze środków pochodzących z funduszy celo-
wych na zadania bieżące i przeznaczono na odtworzenie retencji korytowej 
na rzece St. Noteć 
8. Otrzymano pomoc finansową od starostwa powiatowego i przeznaczono 
na remont drogi w Lubiatowie 
9. Część oświatową subwencji ogólnej przeznaczono na: 
- bieżące remonty dróg gminnych 
- bieżące wydatki OSP 
- budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko północ – etap I 
10. Zwiększono plan wydatków ze środków pochodzących z funduszy celo-
wych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji p.n. 
a) modernizacja drogi rolniczej Grotów   
b) modernizacja drogi rolniczej Osów - Trzebicz Nowy 
c) modernizacja drogi rolniczej Goszczanowo 
d) modernizacja drogi rolniczej Niegosław 
e) modernizacja drogi rolniczej Czartowo - Marzenin 
11. Zwiększono plan wydatków ze środków pochodzących z ZPORR dotyczą-
cych rozliczenia zadań za 2005r. i przeznaczono na: 
- budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko północ - etap I 
12. Otrzymano dotację od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fi-
nansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Agen-
cja Nieruchomości Rolnych) i przeznaczono na: 

- budowe wodociągu w Kosinie 
13. Otrzymano dotację z powiatu  na zakupy inwestycyjne realizowane na-
podstawie  umów i przeznaczono na zakup autobusu dla potrzeb dowozu 
dzieci do szkół 

20.000,00 
 

15.000,00 
10.000,00 
10.000,00 

 
 
 
 

9.595,00 
 

100,00 
 

91.091,00 
107.000,00 
18.000,00 
129.500,00 
487.398,00 

 
 

11.200,00 
 
 
 

6.000,00 
 
 

50.000,00 
 

16.000,00 
 

23.000,00 
6.000,00 
2.442,00 

 
 

24.000,00 
12.000,00 
134.000,00 
45.000,00 
30.000,00 

 
 

211.395,00 
 
 
 

200.000,00 
 
 

219.380,00 
 

Zadania zlecone 

1. Otrzymano dotacje celową z budżetu państwa 
na zadania bieżące realizowane przez gminę na 

podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej z przeznaczeniem na: 

- realizację projektu w ramach konkursu 
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p.n. „Centra Integracji Społecznej i Klu-
by Integracji Społecznej - jak to działa”  
- 11.000,00zł. 

2. Zwiększono plan wydatków z zakresu admini-
stracji rządowej zleconej gminie na zadania bieżą-
ce: 

- zwrot podatku akcyzowego zawartego  
w cenie oleju napędowego zużywanego 
do produkcji rolnej - 18.934,00zł, 

- pokrycie kosztów wyborów do rad gmin 
oraz wybory burmistrza - 57.616,00zł, 

- wydatki rzeczowe w ośrodku wsparcia  
- 38.650,00zł, 

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimenta-
cyjna oraz składki na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe z ubezpieczenia spo-
łecznego - 870.464,00zł, 

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego - 30.500,00zł, 

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
- 175.592,00zł. 

Dokonano zmniejszeń wydatków. 

Zadania własne 

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin pozyskane z innych źródeł: 

- zmniejszono środki zapisane w budżecie 
pochodzące z Unii Europejskiej Interreg 
IIIA dotyczące zadania p.n.: „Budowa 
kanalizacji burzowej ul. Łąkowa, Szkol-
na, Pomorska, Reymonta w Drezdenku  
II etap,” ponieważ wniosek nie uzyskał 
ak-ceptacji Urzędu Wojewódzkiego ze 
wzglę-du na brak elementu transgra-
niczności  
o kwotę - 542.099,00zł. 

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących: 

- zmniejszono środki na dodatki dla pra-
cowników socjalnych pracujących w te-
renie zatrudnionych w OPS - 2.683,00zł. 

Zadania zlecone 

1. Zmniejszono środki przyznane na zadania bieżą-
ce z zakresu administracji rządowej: 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne op-
łacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne - 5.000,00zł, 

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
- 10.460,00zł. 

Rezerwa ogólna zaplanowana w budżecie rozdy-
sponowana została na następujące zadania: 

- pomoc losowa dla rodziny poszkodowa-
nej w pożarze mieszkania - 10.000,00zł, 

- zakup komputerów wraz z oprogramo-
waniem dla potrzeb UMiG - 10.000,00zł, 

- koszty szkoleń w ramach realizacji pro-
gramu „Rozwój turystyki obszarów wiej-
skich LEADER+SCHEMAT I” - 5.500,00zł, 

- opłata arbitrażowa zgodnie z wyrokiem 
Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Pu-
blicznych - 9.263,00zł, 

- zakup materiałów do remontu sal wiej-
skich w Goszczanowie i Gościmiu  
- 5.000,00zł, 

- koszty turnieju gry w piłkę młodzieży ze 
szkół podstawowych w Dobiegniewie  
- 3.980,00zł, 

- zakup krzeseł dla sali wiejskiej w Gosz-
czanowcu - 9.500,00zł, 

- koszty remontu OSP w Drezdenku  
- 7.742,00zł. 
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Wydatki 
 

Planowane i wykonane za 2006r. w układzie działów 
 
Lp. Dz. Nazwa działu Plan po zmianach Wykonanie  % 
1 2 3 4 5 6 
1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.633.334,00 1.510.554,36 92,49 
2 600 Transport i łączność 3.113.898,00 3.035.437,11 97,48 
3 630 Turystyka 92.181,00 73.015,83 79,21 
4 700 Gospodarka mieszkaniowa  414.500,00 411.111,73 99,19 
5 710 Działalność usługowa 182.897,00 102.645,32 56,13 
6 750 Administracja publiczna 3.834.707,00 3.563.018,18 92,92 
7 751 Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądow-
nictwa 

 
 
 

60.526,00 

 
 
 

57.701,00 

 
 
 

95,34 
8 752 Obrona narodowa 600,00 600,00 100,00 
9 754 Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa 
 

345.757,00 
 

337.177,64 
 

97,52 
10 756 Dochody od osób prawnych, 

od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wy-
datki związane z ich poborem 

 
 
 
 

95.950,00 

 
 
 
 

84.567,96 

 
 
 
 

88,14 
11 757 Obsługa długu publicznego 29.524,00 27.943,68 94,65 
12 801 Oświata i wychowanie 11.390.844,00 11.288.635,91 99,11 
13 851 Ochrona zdrowia 230.937,00 218.197,92 94,49 
14 852 Pomoc społeczna 8.642.598,00 8.590.826,53 99,40 
15 853 Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 
 

10.000,00 
 

9.799,29 
 

97,99 
16 854 Edukacyjna opieka wycho-

wawcza 
 

592.720,00 
 

517.540,20 
 

87,32 
17 900 Gospodarka komunalna i och-

rona środowiska 
 

3.827.589,00 
 

3.733.710,01 
 

97,55 
18 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
 

1.190.604,00 
 

1.183.337,84 
 

99,39 
19 926 Kultura fizyczna i sport 545.286,00 521.507,09 95,64 

Razem 36.234.452,00 35.267.327,60 97,33 
 
 

Wykonanie wydatków budżetowych za 2006r. 
 

Lp. Dz. Rozdz. Nazwa – treść 
Plan po zmia-

nach 
Wykonanie  % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 010  Rolnictwo i łowiectwo 1.633.334,00 1.510.554,36 92,49 
  01008 Melioracje wodne 69.200,00 69.025,79 99,75 
   w tym: 

           a) wydatki bieżące 
 

69.200,00 
 

69.025,79 
 

  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 
wsi 

 
1.539.000,00 

 
1.418.282,80 

 
92,16 

   w tym: 
           a) wydatki majątkowe 

 
1.539.000,00 

 
1.418.282,80 
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1 2 3 4 5 6 7 
  01030 Izby Rolnicze 6.200,00 4.312,51 69,56 
   w tym: 

          a) wydatki bieżące 
 

6.200,00 
 

4.312,51 
 

  01095 Pozostała działalność 18.934,00 18.933,26 100,00 
   w tym:    
             a)  wydatki bieżące 18.934,00 18.933,26  
2 600  Transport i łączność 3.113.898,00 3.035.437,11 97,48 
  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 200.000,00 200.000,00 100,00 
 
 
 
 

  w tym: 
          a)  wydatki bieżące 
w tym: 
              - dotacje 

 
200.000,00 

 
200.000,00 

 
200.000,00 

 
200.000,00 

 

  60016 Drogi publiczne gminne 2.180.075,00 2.135.145,91 97,94 
   w tym: 

           a)  wydatki bieżące 
           b)  wydatki majątkowe 

 
586.435,00 

1.593.640,00 

 
578.415,67 

1.556.730,24 

 

  60017 Drogi wewnętrzne 733.823,00 700.291,20 95,43 
   w tym: 

           a) wydatki majątkowe 
 

733.823,00 
 

700.291,20 
 

3 630  Turystyka  92.181,00 73.015,83 79,21 
  63003 Zadania w zakresie upowszechniania tury-

styki 
 

66.500,00 
 

47.636,72 
 

71,64 
   w tym: 

           a)  wydatki bieżące 
 

66.500,00 
 

47.636,72 
 

  63095 Pozostała działalność     25.681,00 25.379,11 98,83 
 
 
 
 

  w tym: 
             a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                 - dotacje 

 
25.681,00 

 
25.681,00 

 
25.379,11 

 
25.379,11 

 
 

 
 

4 700  Gospodarka mieszkaniowa 414.500,00 411.111,73 99,19 
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami      414.500,00     411.111,73   99,19 
   w tym: 

              a)  wydatki bieżące 
w tym:  
                  - wynagrodzenia 
               b)  wydatki majątkowe 

 
161.500,00 

 
500,00 

253.000,00 

 
159.453,37 

 
500,00 

251.658,36 

 

5 710  Działalność usługowa 182.897,00 102.645,32 56,13 
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 123.897,00 43.757,75 35,32 
   w tym: 

              a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                  - wynagrodzenia 

 
123.897,00 

 
3.000,00 

 
43.757,75 

 
1.952,00 

 

  71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne  59.000,00 58.887,57 99,81 
   w tym: 

            a)  wydatki bieżące 
 

59.000,00 
 

58.887,57 
 

6 750  Administracja publiczna 3.834.707,00 3.563.018,18 92,92 
  75011 Urzędy wojewódzkie 143.700,00 143.700,00 100,00 
   w tym: 

             a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                  - wynagrodzenia i pochodne 
                     od wynagrodzeń 

 
143.700,00 

 
 

143.700,00 

 
143.700,00 

 
 

143.700,00 
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  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powia-

tu) 149.930,00 121.709,25 81,18 
   w tym: 

           a) wydatki bieżące 
 

149.930,00 
 

121.709,25 
 

  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach po-
wiatu) 

 
3.374.576,00 

 
3.152.593,35 

 
93,43 

   w tym: 
            a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                 - wynagrodzenia i pochodne 
                    od wynagrodzeń 
             b)  wydatki majątkowe 

 
3.277.697,00 

 
 

2.726.591,00 
96.879,00 

 
3.088.875,96 

 
 

2.558.916,67 
63.717,39 

 

  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialne-
go 

 
166.501,00 

 
145.015,58 

 
87,10 

   w tym: 
             a)  wydatki bieżące 

 
166.501,00 

 
145.015,58 

 

   w tym: 
                 - wynagrodzenia i pochodne 
                   od wynagrodzeń 

 
 

9.855,00 

 
 

8.288,64 

 

7 751  Urzędy naczelnych organów władzy pań-
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są-
downictwa 

 
 

60.526,00 

 
 

57.701,00 

 
 

95,34 
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy pań-

stwowej, kontroli i ochrony prawa 
 

2.910,00 
 

2.910,00 
 

100,00 
   w tym: 

             a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                  - wynagrodzenia i pochodne 

 
2.910,00 

 
1.915,00 

 
2.910,00 

 
1.915,00 

 

  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw, wybory wójtów, burmi-
strzów, prezydentów miast oraz referenda 
gminne, powiatowe i wojewódzkie 

 
 
 

57.616,00 

 
 
 

54.791,00 

 
 
 

95,10 
   w tym: 

             a)  wydatki bieżące 
w tym:  
                 - wynagrodzenia i pochodne  

 
57.616,00 

 
7.148,00 

 
54.791,00 

 
7.148,00 

 

8 752  Obrona narodowa 600,00 600,00 100,00 
  75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100,00 
   w tym: 

            a)  wydatki bieżące      
w tym:     
                 - wynagrodzenia 

 
600,00 

 
200,00 

 
600,00 

 
200,00 

 

9 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa 

 
345.757,00 

 
337.177,64 

 
97,52 

  75412 Ochotnicze straże pożarne 333.257,00 325.313,06 97,62 
   w tym: 

             a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                    - dotacje 
                    - wynagrodzenia 
             b)  wydatki majątkowe 

 
203.257,00 

 
500,00 

5.500,00 
130.000,00 

 
195.727,46 

 
- 

5.480,00 
129.585,60 
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  75414 Obrona cywilna 12.500,00 11.864,58 94,92 
   w tym: 

           a) wydatki bieżące 
 

5.000,00 
 

4.364,58 
 

              b) wydatki majątkowe 7.500,00 7.500,00  
10 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-

nych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane 
z ich poborem 

 
 
 

95.950,00 

 
 
 

84.567,96 

 
 
 

88,14 
  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 

należności budżetowych 
 

95.950,00 
 

84.567,96 
 

88,14 
 
 

  w tym: 
              a)  wydatki bieżące 
w tym:  
                   - wynagrodzenia i pochodne od 
                      wynagrodzeń 

 
95.950,00 

 
 

41.673,00 

 
84.567,96 

 
 

31.846,03 

 

11 757  Obsługa długu publicznego 29.524,00 27.943,68 94,65 
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek jednostek samorządu terytorial-
nego 

 
                                 

29.524,00 

 
 

27.943,68 

 
 

94,65 
   w tym: 

               a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                  - obsługa długu jednostki samo- 
                    rządu terytorialnego 

 
29.524,00 

 
 

29.524,00 

 
27.943,68 

 
 

27.943,68 

 

12 801  Oświata i wychowanie 11.390.844,00 11.288.635.91 99,11 
  80101 Szkoły podstawowe 5.661.416,00 5.640.858,52 99,64 
   w tym: 

                a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                    - wynagrodzenia i pochodne 
                      od wynagrodzeń 
                b)  wydatki majątkowe 

 
5.641.416,00 

 
 

4.731.566,00 
20.000,00 

 
5.620.859,20 

 
 

4.728.569,89 
19.999,32 

 

  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podsta-
wowych 

 
106.472,00 

 
106.298,18 

 
99,84 

   w tym: 
                a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                     - wynagrodzenia i pochodne 
                       od wynagrodzeń 

 
106.472,00 

 
 

94.492,00 

 
106.298,18 

 
 

94.331,92 

 

  80104 Przedszkola  924.126,00 916.735,36 99,20 
   w tym: 

                 a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                       - wynagrodzenia i pochodne 
                         od wynagrodzeń 

 
676.126,00 

 
 

523.444,00 

 
668.735,37 

 
 

522.839,18 

 

                     b)  wydatki majątkowe 248.000,00 247.999,99  
  80110 Gimnazja 2.913.583,00 2.885.979,02 99,06 
   w tym: 

                   a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                         - wynagrodzenia i pochodne 
                           od wynagrodzeń 

 
2.793.583,00 

 
 

2.441.996,00 

 
2.783.551,59 

 
 

2.439.552,10 

 

                      b)  wydatki majątkowe 120.000,00 102.427,43  
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  80113 Dowożenie uczniów do szkół 817.551,00 806.996,79 98,71 
   w tym: 

                a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                     - wynagrodzenia i pochodne 
                       od wynagrodzeń 
                 b)  wydatki majątkowe 

 
518.171,00 

 
 

179.212,00 
299.380,00 

 
517.320,19 

 
 

179.043,72 
289.676,60 

 

  80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administra-
cyjnej szkół 

 
503.535,00 

 
501.832,51 

 
99,67 

  

  

 w tym: 
                 a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                      - wynagrodzenia i pochodne 
                        od wynagrodzeń 

 
483.535,00 

 
 

391.216,00 

 
481.836,15 

 
 

390.848,66 

 

                    b)  wydatki majątkowe 20.000,00 19.996,36  
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 47.498,00 46.907,21 98,76 
   w tym: 

                a)  wydatki bieżące 
 

47.498,00 
 

46.907,21 
 

  80195 Pozostała działalność 416.663,00 383.028,32 91,93 
   w tym: 

                 a)  wydatki bieżące 
 

416.663,00 
 

383.028,32 
 

 
 

 
 

 
 

w tym: 
                      - wynagrodzenia 

 
260,00 

 
260,00 

 
 

13 851  Ochrona zdrowia 230.937,00 218.197,92 94,49 
  85153 Zwalczanie narkomanii 3.000,00 2.443,78 81,47 
   

 
w tym: 
                  a)  wydatki bieżące 

 
3.000,00 

 
2.443,78 

 
 

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 222.937,00 215.754,14 96,78 
   w tym: 

                  a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                       - dotacje 
                       - wynagrodzenia i pochodne 
                         od wynagrodzeń 

 
222.937,00 

 
98.900,00 

 
62.700,00 

 
215.754,14 

 
94.793,40 

 
60.407,13 

 

  85195 Pozostała działalność 5.000,00 -  
 
 

 
 

 w tym: 
                 a)  wydatki bieżące 

 
5.000,00 

 
- 

 
 

14 852  Pomoc społeczna 8.642.598,00 8.590.826,53 99,40 
  85202 Domy pomocy społecznej 33.807,00 33.806,77 100,00 
   

 
w tym: 
                 a)  wydatki bieżące 

 
33.807,00 

 
33.806,77 

 
 

  85203 Ośrodki wsparcia 203.650,00 203.650,00 100,00 
   w tym: 

                 a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                      - wynagrodzenia i pochodne 
                         od wynagrodzeń 

 
203.650,00 

 
 

126.514,00 

 
203.650,00 

 
 

126.514,00 

 

  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 
 

5.550.464,00 

 
 

5.527.582,25 

 
 

99,59 
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  w tym: 
                  a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                       - wynagrodzenia i pochodne od  
                         wynagrodzeń 
                        - pochodne od świadczeń 
                          pielęgnacyjnych        

 
5.550.464,00 

 
 

104.694,00 
 

74.226,00 

 
5.527.582,25 

 
 

104.171,48 
 

72.933,79 

 

  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłaca-
ne za osoby pobierające niektóre świadcze-
nia z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne 

 
 
 

58.000,00 

 
 
 

56.482,85 

 
 
 

97,39 
   w tym: 

                a)  wydatki bieżące 
 

58.000,00 
 

56.482,85 
 

  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

 
1.134.000,00 

 
1.113.248,78 

 
98,17 

   w tym: 
                a)  wydatki bieżące 

 
1.134.000,00 

 
1.113.248,78 

 

  85215 Dodatki mieszkaniowe 521.000,00 519.800,47 99,77 
   w tym: 

                a)  wydatki bieżące 
 

521.000,00 
 

519.800,47 
 

  85219 Ośrodki pomocy społecznej 502.904,00 499.793,03 99,39 
   w tym: 

                a) wydatki bieżące 
w tym: 
                    - wynagrodzenia i pochodne 
                      od wynagrodzeń 

 
502.904,00 

 
 

417.787,00 

 
499,793,03 

 
 

415.564,49 

 

  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

 
20.000,00 

 
19.888,72 

 
99,45 

   w tym: 
                  a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                       - wynagrodzenia i pochodne 
                         od wynagrodzeń 

 
20.000,00 

 
 

20.000,00 

 
19.888,72 

 
 

19.888,72 

 

  85232 Centra integracji społecznej 11.000,00 11.000,00 100,00 
   w tym: 

                  a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                     -  dotacje 

 
11.000,00 

 
11.000,00 

 
11.000,00 

 
11.000,00 

 

  85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 167.132,00 166.416,00 99,58 
   w tym: 

                  a)  wydatki bieżące 
 

167.132,00 
 

166.416,00 
 

  85295 Pozostała działalność  
440.641,00 

 
439.157,66 

 
99,67 

   w tym: 
                   a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                        - dotacje 

 - wynagrodzenia i pochodne 
                           od wynagrodzeń 

 
440.641,00 

 
20.000,00 

 
30.408,00 

 
439.157,66 

 
20.000,00 

 
30.300,31 

 
 
 
 
 
 

15 853  Pozostałe zadania w zakresie polityki spo-
łecznej 

 
10.000,00 

 
9.799,29 

 
97,99 
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  85395 Pozostała działalność 10.000,00 9.799,29  97,99 
   w tym: 

             a)  wydatki bieżące 
 

10.000,00 
 

9.799,29 
 

16 854  Edukacyjna opieka wychowawcza 592.720,00 517.540,20 87,32 
  85401 Świetlice szkolne 99.322,00 98.642,79 99,32 
   w tym: 

             a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                  - wynagrodzenia i pochodne  
                     od wynagrodzeń 

 
99.322,00 

 
 

92.863,00 

 
98.642,79 

 
 

92.183,79 

 

  85415 Pomoc materialna dla uczniów 487.398,00 413.226,41 84,79 
   w tym: 

             a)  wydatki bieżące 
 

487.398,00 
 

413.226,41 
 

  85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 6.000,00 5.671,00 94,52 
   w tym: 

              a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                   - wynagrodzenia i pochodne 
                     od wynagrodzeń 

 
6.000,00 

 
 

3.232,00 

 
5.671,00 

 
 

3.231,10 

 

17 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.827.589,00 3.733.710,01 97,55 
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.838.488,00 2.816.846,00 99,24 
   w tym: 

               a)  wydatki bieżące 
               b)  wydatki majątkowe 

 
90.000,00 

2.748.488,00 

 
89.073,99 

2.727.772,01 

 

  90002 Gospodarka odpadami 101.100,00 100.739,93 99,65 
   w tym: 

              a)  wydatki bieżące 
 

101.100,00 
 

100.739,93 
 

  90003 Oczyszczanie miast i wsi 141.600,00 140.431,65 99,18 
   w tym: 

               a)  wydatki bieżące 
 

141.600,00 
 

140.431,65 
 

  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 97.000,00 96.200,27 99,18 
   w tym: 

               a)  wydatki bieżące 
 

97.000,00 
 

96.200,27 
 

  90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 500,00 -  
 
 

  
 

w tym: 
               a)  wydatki bieżące 

 
500,00 

 
- 

 
 

  90013 Schroniska dla zwierząt 36.000,00 28.179,10 78,28 
   

 
w tym: 
                a)  wydatki bieżące 

 
36.000,00 

 
28.179,10 

 
 

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 515.901,00 463.485,20 89,84 
   w tym: 

                a)  wydatki bieżące 
                b)  wydatki majątkowe 

 
413.791,00 
102.110,00 

 
364.968,81 
98.516,39 

 
 
 

  90095 Pozostała działalność 97.000,00 87.827,86 90,55 
   w tym: 

                a)  wydatki bieżące 
 

97.000,00 
 

87.827,86 
 

18 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.190.604,00 1.183.337,84 99,39 
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 569.215,00 563.164,67 98,94 
   w tym: 

                a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                     - dotacje 
                 b)  wydatki majątkowe 

 
557.829,00 

 
474.284,00 
11.386,00 

 
551.914,67 

 
474.284,00 
11.250,00 
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  92116 Biblioteki  372.500,00 372.500,00 100,00 
   w tym: 

               a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                   - dotacje 

 
372.500,00 

 
372.500,00 

 
372.500,00 

 
372.500,00 

 

  92118 Muzea  129.000,00 129.000,00 100,00 
   w tym: 

               a)  wydatki bieżące 
w tym: 
                    - dotacje 

 
129.000,00 

 
129.000,00 

 
129.000,00 

 
129.000,00 

 

  92120 Ochrona i opieka nad zabytkami 104.574,00 104.574,00 100,00 
   w tym: 

                a)  wydatki bieżące 
 

104.574,00 
 

104.574,00 
 

   w tym: 
                     - dotacje 

 
104.574,00 

 
104.574,00 

 

  92195 Pozostała działalność 15.315,00 14.099,17 92,06 
   w tym: 

                a)  wydatki bieżące 
 

15.315,00 
 

14.099,17 
 

   w tym: 
                    - wynagrodzenia 

 
400,00 

 
366,00 

 

19 926  Kultura fizyczna i sport 545.286,00 521.507,09 95,64 
  92601 Obiekty sportowe 294.306,00 274.074,15 93,13 
   w tym: 

                a)  wydatki bieżące 
 

274.306,00 
 

264.076,25 
 

   w tym: 
                    - wynagrodzenia i pochodne 
                      od wynagrodzeń   

 
 

173.786,00 

 
 

168.708,25 

 

                    a)  wydatki majątkowe 20.000,00 9.997,90  
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 250.980,00 247.432,94 98,59 
   w tym: 

                  a)  wydatki bieżące 
w tym:  
                      - wynagrodzenia i pochodne 
                      - dotacje 

 
250.980,00 

 
        1.675,00 

197.000,00 

 
247.432,94 

 
        1.645,60 

197.000,00 

 

Razem wydatki 1-19 36.234.452,00 35.267.327,60 97,33 
 

Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
zleconych gminom 

 

Lp Dz. Rozdz. § Treść 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 010   Rolnictwo i łowiectwo 18.934,00 18.933,26 100,00 
  01095  Pozostała działalność 18.934,00 18.933,26  
   4300 Zakup usług pozostałych 372,00 371,24  
   4430 Różne opłaty i składki 18.562,00 18.562,02  
2 750   Administracja publiczna 143.700,00 143.700,00 100,00 
  75011  Urzędy wojewódzkie 143.700,00 143.700,00  
   4010 Wynagrodzenia osobowe pra-

cowników 
 

108.496,00 
 

108.496,00 
 

   4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.574,00 11.574,00  
   4110 Składki na ubezpieczenia społecz-

ne 
 

20.688,00 
 

20.688,00 
 

   4120 Składki na Fundusz Pracy 2.942,00 2.942,00  
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3 751   Urzędy naczelnych organów wła-

dzy państwowej, kontroli i ochro-
ny prawa oraz sądownictwa 

 
 

60.526,00 

 
 

57.701,00 

 
 

95,34 
  75101  Urzędy naczelnych organów wła-

dzy państwowej, kontroli i ochro-
ny prawa  

 
 

2.910,00 

 
 

2.910,00 

 
 

100,00 
   4110 Składki na ubezpieczenia społecz-

ne 
 

276,00 
 

276,00 
 

   4120 Składki na Fundusz Pracy 39,00 39,00  
   4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 1.600,00 1.600,00  
   4210 Zakup materiałów i wyposażenia 495,00 495,00  
   4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00  
  75109  Wybory do rad gmin, rad powia-

tów i sejmików województw, wy-
bory wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast oraz referenda 
gminne, powiatowe i wojewódz-
kie 

 
 
 
 
 

57.616,00 

 
 
 
 
 

54.791,00 

 
 
 
 
 

95,10 
   3030 Różne wydatki na rzecz osób fi-

zycznych  
 

33.440,00 
 

30.615,00 
 

   4110 Składki na ubezpieczenia społecz-
ne 

 
1.027,00 

 
1.027,00 

 

   4120 Składki na Fundusz Pracy 145,00 145,00  
   4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 5.976,00 5.976,00  
   4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.855,00 7.855,00  
   4300 Zakup usług pozostałych 6.392,00 6.392,00  
   4410 Podróże służbowe krajowe        2.781,00 2.781,00  

4 752   Obrona narodowa 600,00 600,00 100,0 
  75212  Pozostałe  wydatki obronne 600,00 600,00 100,00 
   4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 200,00 200,00  
   4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00  
5 852   Pomoc społeczna 6.427.746,00 6.395.347,70 99,50 
  85203  Ośrodki wsparcia 203.650,00 203.650,00 100,00 
   3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
 

300,00 
 

300,00 
 

   4010 Wynagrodzenia osobowe pra-
cowników 

 
100.325,00 

 
100.325,00 

 

   4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.278,00 6.278,00  
   4110 Składki na ubezpieczenia społecz-

ne 
 

17.523,00 
 

17.523,00 
 

   4120 Składki na Fundusz Pracy 2.388,00 2.388,00  
   4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55.532,00 55.532,00  
   4260 Zakup energii 3.300,00 3.300,00  
   4300 Zakup usług pozostałych 13.530,00 13.530,00  
   4350 Zakup usług dostępu do sieci In-

ternet 
 

522,00 
 

522,00 
 

   4410 Podróże służbowe krajowe 704,00 704,00  
   4440 Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
 

3.248,00 
 

3.248,00 
 

  85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka 
alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe z ubezpieczenia społecznego 

 
 
 

5.550.464,00 

 
 
 

5.527.582,25 

 
 
 

99,59 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                             poz. 2123 
Województwa Lubuskiego Nr 146 
 

8803 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   3110 Świadczenia społeczne 5.314.574,00 5.293.685,48  
   4010 Wynagrodzenia osobowe pra-

cowników 80.650,00 80.650,00 
 

   4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.465,00 6.464,70  
   4110 Składki na ubezpieczenia społecz-

ne 89.671,00 87.856,57 
 

   4120 Składki na Fundusz Pracy 2.134,00 2.134,00  
   4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.625,00 17.625,00  
   4260 Zakup energii 3.000,00 3.000,00  
   4300 Zakup usług pozostałych 33.752,00 33.752,00  
   4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 121,50  
   4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych 2.293,00 2.293,00 
 

  85213  Składki na ubezpieczenia zdro-
wotne opłacane za osoby pobiera-
jące niektóre świadczenia z po-
mocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne 

 
 
 
 

58.000,00 

 
 
 
 

56.482,85 

 
 
 
 

97,39 
   4130 Składki na ubezpieczenia zdro-

wotne 
 

58.000,00 
 

56.482,85 
 

  85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe 

 
 

430.500,00 

 
 

423.327,88 

 
 

98,34 
   3110 Świadczenia społeczne 430.500,00 423.327,88  
  85228  Usługi opiekuńcze i specjalistycz-

ne usługi opiekuńcze 
 

20.000,00 
 

19.888,72 
 

99,45 
   4110 Składki na ubezpieczenia społecz-

ne 
 

2.956,00 
 

2.848,04 
 

   4120 Składki na Fundusz Pracy 96,00 95,68  
   4170 Wynagrodzenia  bezosobowe 16.948,00 16.945,00  
  85278  Usuwanie skutków klęsk żywioło-

wych 165.132,00 164.416,00 99,57 
   3110 Świadczenia społeczne 165.132,00 164.416,00  

Razem 6.651.506,00 6.616.281,96 99,47 
 

Wykonanie wydatków budżetowych do zadań rzeczowych 
 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1.633.334,00 1.510.554,36 92,49 
Rozdz. 01008 Melioracje wodne 69.200,00 69.025,79 99,75 
Wydatki bieżące 69.200,00 69.025,79  
w tym: 
- remont przepustu melioracyjnego w m. Lipno - 20.158,88 
- remont dwóch przepustów w m. Trzebicz Nowy i barierek   
  ochronnych w m. Modropole - 25.535,39 
- konserwacja rzeki Stara Noteć - 23.331,52 

   

Rozdz. 01010 - Infrastruktura  wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.539.000,00 1.418.282,80 92,16 
Wydatki majątkowe 1.539.000,00 1.418.282,80 92,16 
w tym: 
- budowa wodociągu dla wsi Kosin 

 
1.483.000,00 

 
1.379.455,59 

 

- budowa ujęcia wody dla wsi Drawiny wraz z siecią wodo- 
  ciągową, 
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościm   
  wraz z przyłączami 

 
40.000,00 

 
16.000,00 

 
36.430,41 

 
2.396,80 
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Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze 6.200,00 4.312,51 69,56 
Wydatki bieżące 
w tym: 

6.200,00 4.312,51  

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzy- 
  skanych wpływów z podatku rolnego - 4.312,51 

   

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność 18.934,00 18.933,26 100,00 
Wydatki bieżące 18.934,00 18.933,26  
w tym: 
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawarte- 
  go w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pro- 
  dukcji rolnej - 18.933,26 

   

Dział 600 - Transport i łączność 3.113.898,00 3.035.437,11 97,48 
Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 200.000,00 200.000,00 100,00 
Wydatki bieżące 
w tym: 
- dotacja celowa na pomoc finansową dotyczącą sfinanso- 
  wania kosztów sporządzenia dokumentacji na budowę  
  obwodnicy dla miasta Drezdenko - 200.000,00 

200.000,00 200.000,00  

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 2.180.075,00 2.135.145,91 97,94 
Wydatki bieżące 586.435,00 578.415,67  
w tym: 
- zakup masy mineralno - asfaltowej do uzupełnienia ubyt- 
  ków jezdni na terenie miasta, zakup znaków drogowych,    
  tabliczek z nazwami ulic, kratek burzowych, krzewów      
  - 20.746,17 
- wykonano remonty przystanków w Kosinie, St. Bielicach,    
  remont oznakowania na terenie miasta, remont drogi  
  w Gościmiu, remont ul. Sienkiewicza w Drezdenku  
  - 27.995,94 
- bieżące utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym,    
  pielęgnacja i wycinka drzew przy ul. Al. Piastów, Niepodle- 
  głości, Szkolnej, Kolejowej, Kopernika, Okrężnej, Piłsud- 
  skiego, Dąbrowskiej, wykonanie progu zwalniającego przy    
  Pl. Wolności, wykonanie barierek ochronnych ul. Ponia- 
  towskiego, ul. Ogrodowa, wykonanie tablic informacyjnych  
  z nazwami ulic - 108.850,92 
- opłaty za korzystanie ze środowiska - wody opadowe lub  
  roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne - 11.232,00 
- remont kładki na rzece Stara Noteć - 2.755,25 
- remont cząstkowy dróg asfaltowych  na terenie miasta  
  i gminy - 28.698,67 
- remont parkingu ul. Mickiewicza, chodnika Sienkiewicza,  
  parkingu I Brygady - 105.206,83 
- remont dróg gruntowych Oś. Południe, Okrężna, Lipowa,   
  Południowa, Leśna, Reja - 55.486,64 
- remont dróg gruntowych północ (Kasztelańska, Al. Pia- 
  stów, Polna, Portowa, Niepodległości) - 20.054,15 
- remont dróg gruntowych: 

- Lubiewo - 23.831,48 
- Bagniewo - 1.903,20 
- Zagórze - 3.314,50 
- Lubiatów - 31.903,80 
- Rąpin - 24.621,67 
- Gościm - 43.041,00 
- Goszczanowiec - 11.163,00 

   



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                             poz. 2123 
Województwa Lubuskiego Nr 146 
 

8805 

- Grotów - 5.000,00 
- Karwin - 6.946,68 
- Stare Bielice - 4.284,64 
- Niegosław - 6.895,44 
- Drawiny - 2.284,57 
- Przeborowo - 2.898,72 
- Nowy Trzebicz - 29.300,40 

Wydatki majątkowe 1.593.640,00 1.556.730,24  
w tym: 
- budowa ul. Cichej w Drezdenku 

 
409.000,00 

 
403.657,64 

 

- budowa parkingu wraz z modernizacją dróg na Osiedlu  
  Piłsudskiego - etap I 

 
906.140,00 

 
887.528,51 

 

- budowa parkingu wraz z modernizacją chodnika ul. Koper- 
  nika 
- zakup przystanków autobusowych  
- modernizacja ul. Plac Kościelny, ul. Kościelna, ul. Wiejska 
  (wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego,   
   zgodnie z uchwałą Nr III/016/06) 

 
126.500,00 
12.000,00 

         
140.000,00 

 

 
114.147,00 
11.397,09 

 
19.459,00 
120.541,00 

 

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne 733.823,00 700.291,20 95,43 
Wydatki majątkowe 733.823,00 700.291,20  
w tym: 
- modernizacja drogi rolniczej Niegosław - Czartowo 

 
193.600,00 

 
191.419,85 

 

- modernizacja drogi rolniczej Grotów 69.000,00 68.941,50  
- modernizacja drogi rolniczej Osów - Trzebicz 50.000,00 49.981,90  
- modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Goszczanowo 102.734,00 102.669,30  
- modernizacja drogi rolniczej Goszczanówek, Goszczanowo 246.000,00 244.822,66  
- modernizacja drogi do szkoły w Goszczanowie 42.489,00 42.455,99  
- modernizacja drogi rolniczej Czartowo - Marzenin 30.000,00 -  
Dział 630 - Turystyka 92.181,00 73.015,83 79,21 
Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie  upowszechniania  
turystyki 

 
66.500,00 

 
47.636,72 

 
71,64 

Wydatki bieżące 66.500,00 47.636,72  
w tym: 
- zakup materiałów do zabezpieczenia wigwamu w Górzy- 
  skach, środki czystości do budynku socjalnego – plaża Za- 
  górze - 1.411,55 
- koszty remontu pomostu na jeziorze w Zagórzu - 17.697,14 
- bieżące utrzymanie  plaży w Zagórzu, obsługa kontenerów   
  sanitarnych, montaż i demontaż ścieżki zdrowia w lesie  
  komunalnym, wykonano wieżę widokową przy trasie ścież- 
  ki rowerowej Nr 1 w Górzyskach, wykonano ogrodzenie,  
  stoły, ławy, kosze na śmieci przy ścieżce rowerowej Nr 2  
  w Lubiewie, miejsce postoju - 23.028,03 
- koszty szkoleń w ramach integracji społeczności wiejskiej  
  (program Leader + Schemat I) - 5.500,00 

 
 
 
 
 

  

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność 25.681,00 25.379,11 98,83 
Wydatki bieżące 25.681,00 25.379,11  
w tym: 
- dotacja celowa dla Miasta Gorzowa Wlkp. na realizację  
  wspólnego przedsięwzięcia p.n. „Łączą nas rzeki” w ra- 
  mach programu Interreg IIIA    
- dotacje celowe na pomoc finansową dla Starostwa Powia- 
  towego w Strzelcach Kraj. na przygotowanie studium za- 
  gospodarowania turystycznego dla obszaru powiatu Strze- 
  lecko - Drezdeneckiego  

 
 
 

5.681,00 
 
 
 

20.000,00 

 
 
 

5.379,11 
 
 
 

20.000,00 
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Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 414.500,00 411.111,73 99,19 
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 414.500,00 411.111,73 99,19 
Wydatki bieżące 161.500,00 159.453,37  
w tym: 
- koszty zużycia energii elektrycznej w budynku komunalnym  
  w Przeborowie - 102,35 
- cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów w Zagórzu, koszty  
  dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Karwin (ujęcie wody),  
  koszty rozbiórki budynku przy ul. Okrężnej i Krakowskiej  
  w Drezdenku, wycinka drzew na gruntach gminnych - 111.339,63 
- składki na ubezpieczenie mienia gminy - 11.719,03 
- sporządzenie szacunków nieruchomości - 24.883,00 
- opłaty notarialne i sądowe - 11.409,36 

   

Wydatki majątkowe 
w tym: 

253.000,00 251.658,36  

- modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Drez- 
  denku ul. Marszałkowska Nr 18/OPS 

 
63.000,00 

 
62.793,80 

 

- wykonanie przyłączy do budynku komunalnego w m. Nie- 
  gosław Nr 55 

 
94.000,00 

 
93.920,08 

 

- nabywanie, wykupy i pierwokupy nieruchomości 96.000,00 94.944,48  
Dział 710 - Działalność usługowa 182.897,00 102.645,32 56,13 
Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 123.897,00 43.757,75 35,32 
Wydatki bieżące 123.897,00 43.757,75  
w tym: 
- wynagrodzenia 

 
3.000,00 

 
1.952,00 

 

- pozostałe wydatki 120.897,00 41.805,75  
w tym:    
- ogłoszenia w prasie, mapy i mat. planistyczne - 813,75    
- ocena aktualności studium - 5.490,00    
- koszty usług projektowych dotyczących obwodnicy dla   
  m. Drezdenko - 5.002,00 
- koszty planu miejscowego Gościm (plaża publiczna), Drez- 
  denko (straż pożarna, linia zabudowy, kwartał ul. Żerom- 
  skiego i Al. Piastów, Osów 
- usługi, Drawiny (usługi turystyczne - 30.500,00 

   

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 59.000,00 58.887,57 99,81 
Wydatki bieżące 
w tym: 
- podziały nieruchomości, wznowienie granic - 49.676,73 
- sporządzenie wypisów i wyrysów - 6.996,00 
- zakup odbitek map, zmiana klasyfikacji-  2.214,84       

59.000,00 58.887,57  

Dział 750 - Administracja publiczna 3.834.707,00 3.563.018,18 92,92 
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie 143.700,00 143.700,00 100,00 
Wydatki bieżące 143.700,00 143.700,00  
w tym:    
- wynagrodzenia 120.070,00 120.070,00  
- pochodne od wynagrodzeń 23.630,00 23.630,00  
Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 149.930,00 121.709,25 81,18 
Wydatki bieżące 149.930,00 121.709,25  
w tym: 
- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, sesji   
  - 65.274,00 
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji - 20.475,60 
- diety Przewodniczącego Rady - 12.069,60 
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- zakup akcesorii do komputera - 169,00 
- prenumerata „Gazety Sołeckiej” - 1.458,00 
- wiązanki okolicznościowe -  357,50 
- materiały biurowe - 1.533,34 
- książki, nagrody, dyplomy okolicznościowe - 633,32 
- napoje, art. spożywcze na sesję - 61,80 
- rozmowy telefoniczne, abonament - 1.431,51 
- podróże służbowe krajowe - 204,00 
- emisja planszy informacyjnej - 36,60 
- składki członkowskie: 

- Euroregion Pro Europa Viadrina - 12.084,80 
- Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - 2.420,18 
- Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów 

Woj. Lubuskiego - 500,00 
- Lubuska Organizacja Turystyczna LOTUR - 3.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach  
powiatu 

 
3.374.576,00 

 
3.152.593,35 

 
93,43 

Wydatki bieżące 3.277.697,00 3.088.875,96  
w tym: 
- wynagrodzenia 

 
2.311.575,00 

 
2.165.753,28 

 

- pochodne od wynagrodzeń 415.016,00 393.163,39  
- odpisy na ZFŚS 59.968,00 59.968,00  
- pozostałe wydatki 491.138,00 469.991,29  
w tym: 
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej i obu- 
  wia roboczego - 3.085,23 
- zakup ręczników - 1.235,62 
- wpłaty na PFRON - 2.101,87 
- paliwo do samochodów - 29.210,26 
- druki akcydensowe - 12.129,63 
- środki czystości - 5.669,26 
- materiały biurowe - 42.454,79 
- materiały eksploatacyjne - 13.767,06 
- zakup programów komputerowych - 15.991,12 
- materiały i sprzęt gospodarczy - 5.703,93 
- wiązanki i wieńce - 1.547,62 
- prasa i publikacje - 5.656,03 
- wyposażenie biur - 46.637,08 
- części do urządzeń biurowych (ksero, komputery, drukarki)  
  - 3.678,29 
- części samochodowe - 3.690,90 
- dostawa energii elektrycznej - 20.269,00 
- dostawa gazu - 34.582,94 
- dostawa wody - 1.982,00 
- naprawa pojazdów - 1.379,17 
- naprawa drukarek, maszyn - 1.218,78 
- naprawa i konserwacja ksero - 6.423,41 
- remont sprzętu gaśniczego - 773,48 
- zakup usług zdrowotnych - 4.735,00 
- usługi kominiarskie, transportowe, stolarskie - 15.981,70 
- wywóz śmieci - 3.430,03 
- usługi w zakresie przetwarzania danych - 17.853,91 
- monitoring TV - 10.357,80 
- opłaty za usługi pocztowe - 21.909,35 
- usługi drukarskie, introligatorskie - 3.692,24 
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- opłaty za usługi telekomunikacyjne, GSM, TP, Multimedia  
  - 59.482,23 
- przeglądy samochodów - 196,00 
- opłaty RTV - 841,20 
- wykonanie szyldów, pieczęci - 4.890,61 
- ogłoszenia prasowe - 1.951,91 
- dzierżawa dystrybutora - 439,20 
- doręczanie pism - 6.424,56 
- szkolenia - 14.436,50 
- prowizje bankowe - 17.496,21 
- sprzątanie CIS - 4.058,30 
- opłaty za usługi internetowe - 2.246,00 
- podróże służbowe krajowe - 6.442,36 
- ubezpieczenia samochodów służbowych - 2.911,00 
- opłaty sądowe - 7.462,53 
- ubezpieczenie mienia - 2.995,18 
- ubezpieczenie pracowników samorządowych - 570,00 
Wydatki majątkowe 96.879,00 63.717,39  
- zakup samochodu służbowego 
- zakup zestawów komputerowych 
- zakup kserokopiarki 

 29.000,00 
21.907,39 
12.810,00 

 

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 166.501,00 145.015,58 87,10 
Wydatki bieżące 166.501,00 145.015,58  
w tym:    
- wynagrodzenia 9.500,00 8.170,80  
- pochodne od wynagrodzeń 355,00 117,84  
- pozostałe wydatki 156.646,00 136.726,94  
w tym: 
- zakup paliwa - 460,19 
- upominki - 1.604,13 
- koszty organizacji spotkań, konsumpcje - 5.251,39 
- koszty związane z akcją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po- 
  mocy - 1.111,95 
- koszty przewozu dzieci z Terespola (Fundacja Kresowa  
  Polonia) - 500,00 
- koszty związane z udziałem w międzynarodowej wystawie   
  ogrodniczej w Winsen (Luhe) - 32.982,40 
- koszty związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Tu- 
  rystycznej - 5.786,61 
- materiały promocyjne, foldery - 17.126,85 
- realizacja i emisja audycji telewizyjnej pt. „Poszukiwacze  
  Lubuskich Pereł”, emisja mat. filmowego Drezdenko – ran- 
  king Rzeczpospolitej - 7.124,80 
- koszty związane z przejazdem do Wörth - 5.542,56 
- aktualizacja kroniki - 1.220,00 
- wykonanie fotografii wraz z oprawą ekspozycji na terenie  
  urzędu i na wystawach promujących gminę - 1.464,00 
- druk gazety drezdeneckiej - 12.785,60 
- koszty wydania albumu „Przyroda  Gminy Drezdenko”  
  - 40.507,60 
- podróże służbowe zagraniczne - 1.982,25 
- różne opłaty i składki - 40,00 
- aktualizacja strony internetowej - 549,00 
- koszty organizacji dożynek gminnych - 387.61 
- udział w targach turystycznych - 300,00 
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Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwo-
wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 60.526,00 57.701,00 95,34 
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy pań-
stwowej i ochrony prawa 2.910,00 2.910,00 100,00 
Wydatki bieżące 2.910,00 2.910,00  
w tym: 
- wynagrodzenia 
- pochodne od wynagrodzeń 
- pozostałe wydatki 

1.600,00 
315,00 
995,00 

1.600,00 
315,00 
995,00  

Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woje-
wódzkie 57.616,00 54.791,00 95,10 
Wydatki bieżące 57.616,00 54.791,00  
w tym: 
- wynagrodzenia 
- pochodne od wynagrodzeń 
- pozostałe wydatki 

5.976,00 
1.172,00 

50.468,00 

5.976,00 
1.172,00 

47.643,00  
Dział 752 – Obrona narodowa 600,00 600,00 100,00 
Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100,00 
Wydatki bieżące 600,00 600,00  
w tym: 
- wynagrodzenia 
- pozostałe wydatki 
w tym: 
- zakup papieru i tonerów 

200,00 
400,00 

 
400,00 

200,00 
400,00 

 
  

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-
pożarowa 345.757,00 337.177,64 97,52 
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne 333.257,00 325.313,06 97,62 
Wydatki bieżące 203.257,00 195.727,46  
w tym: 
- dotacje 
- wynagrodzenia 
- pozostałe wydatki 
w tym: 
- zakup ręczników i kombinezonów roboczych dla kierow 
  ców - 929,96 
- udział w akcjach gaśniczo - pożarniczych - 32.710,00 
- zakup materiałów pędnych i olejów - 43.758,96 
- zakup sortów mundurowych-  11.653,51 
- zakup materiałów budowlanch - 4.184,26 
- zakup środków czystości - 4.351,98 
- organizacja miejsko - gminnych zawodów sportowo – po- 
  żarniczych - 2.430,67 
- zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych,  
  motopomp, pił spalinowych - 5.973,32 
- zakup napojów dla strażaków biorących udział w akcjach  
  gaśniczo - pożarniczych - 657,27 
- drobne zakupy (drabina, wiadra, żarówki, kalendarze,  
   miotły) - 2.701,23 
- energia elektryczna - 9.931,38 
- remont posadzki w OSP Drezdenko - 17.230,07 
- okresowe badania lekarskie strażaków - 4.980,00 
- abonament i rozmowy telefoniczne - 3.836,09 

 
500,00 

5.500,00 
197.257,00 

 
 
 
 
 

 
- 

5.480,00 
190.247,46 
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- badania techniczne samochodów pożarniczych - 3.476,00 
- koszty legalizacji i badań technicznych sprzętu p.poż.  
  - 6.342,86 
- koszty związane z organizacją miejsko-gminnych zawo- 
  dów strażackich - 4.500,00 
- opłaty związane ze sprowadzeniem samochodu 
  strażackiego dla OSP Drezdenko - 2.870,61 
- naprawa samochodów strażackich - 3.038,11 
- tłumaczenie dokumentów, przegląd techniczny - 495,64 
- naprawa syreny alarmowej w OSP Goszczanowiec - 2.498,72 
- podróże służbowe krajowe - 232,28 
- podróże służbowe zagraniczne - 1.912,04 
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia NW, OC, rejestracja  
  pojazdów) - 19.552,50 
wydatki majątkowe 
w tym: 
- budowa remizy OSP Drezdenko – projekt techniczny 
- zakup samochodu ratownictwa technicznego dla OSP  
  Drezdenko 

130.000,00 
 

30.000,00 
 

100.000,00 

129.585,60 
 

29.585,60 
 

100.000,00 

 

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna 12.500,00 11.864,58 94,92 
Wydatki bieżące 
w tym: 
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.063,11 
- wynajem sprzętu specjalistycznego w celu likwidacji   
  skutków nawałnicy - 999,67 
- podróże służbowe krajowe - 301,80 

5.000,00 4.364,58  

Wydatki majątkowe 
w tym: 
- zakup agregatu prądotwórczego w celu wyposażenia  
  urzędu w awaryjne źródło energii elektrycznej 

7.500,00 7.500,00 

 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 95.950,00 84.567,96 88,14 
Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych 95.950,00 84.567,96 88,14 
w tym: 
a) wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

 
95.950,00 

 
41.673,00 

 
84.567,96 

 
31.846,03 

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 29.524,00 27.943,68 94,65 
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredy-
tów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 29.524,00 27.943,68 94,65 
Wydatki bieżące: 
w tym: 
- odsetki od kredytu zaciągniętego na adaptację budynku  
  na potrzeby Urzędu Skarbowego, odsetki od kredytu na  
  budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z siecią roz- 
  dzielczą dla miejscowości Osów oraz odsetki nowo  
  zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne 

29.524,00 27.943,68  

Dział 801 – Oświata i wychowanie 11.390.844,00 11.288.635,91 99,11 
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 5.661.416,00 5.640.858,52 99,64 
W 10 szkołach podstawowych funkcjonuje 63 oddziałów,  
do których uczęszcza 1.210 uczniów    
Wydatki bieżące 
w tym: 

5.641.416,00 
 

5.620.859,20 
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- wynagrodzenia 
- pochodne od wynagrodzeń 
- odpisy na ZFŚS 
- pozostałe wydatki 
w tym: 
- odzież robocza – 8.402,78 
- mleko dla palaczy c.o. i herbata – 4.159,90 
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 119.384,79 
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5.855,00 
- stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie – 2.168,00 
- wyprawki dla pierwszoklasistów – 9.595,00 
- materiały do remontów bieżących – 55.089,56 
- środki czystości – 14.525,14 
- artykuły biurowe i druki – 22.100,85 
- sprzęt – 16.661,10 
- prenumerata czasopism – 6.915,29 
- paliwo do kosiarek –  611,50 
- opał – 104.796,06 
- artykuły gospodarcze – 10.138,58 
- pozostałe materiały (np. leki, programy komp. i inne) 
  – 3.298,45 
- pomoce naukowe – 13.734,98 
- książki – 3.024,86 
- energia elektryczna – 58.083,37 
- energia cieplna - 11.415,43 
- woda – 4.535,63 
- gaz – 46.625,22 
- usługi remontowe (naprawa sprzętu, awarie c.o., prace  
  szklarskie, naprawa ogrodzenia itp.) – 25.015,85 
- badania lekarskie pracowników – 4.030,00 
- opłaty za usługi pocztowe – 1.097,97 
- prowizje bankowe – 8.115,64 
- usługi komunalne – 13.465,44 
- opłaty rtv i inne abonamenty – 2.489,08 
- usługi kominiarskie – 2.021,26 
- usługi transportowe – 944,81 
- rozmowy telefoniczne – 17.973,12 
- inne usługi (czyszczenie wykładzin na salach gimnastycz- 
  nych, usługi BHP, Sanepidu, dorabianie kluczy) - 20.677,82 
- dzierżawa pomieszczeń i pojemników – 28.346,08 
- przeglądy techniczne – 4.815,50 
- szkolenia pracowników –  4.319,90 
- korzystanie z internetu –  790,52 
- podróże służbowe krajowe –  4.130,83 
- ubezpieczeniowe sprzętu i budynków  –  2.097,00 

3.949.516,00 
782.050,00 
230.837,00 
679.013,00 

3.948.765,68 
779.804,21 
230.837,00 
661.452,31 

Wydatki majątkowe 20.000,00 19.999,32  
- remont i modernizacja SP Nr 1 w Drezdenku 20.000,00 19.999,32  
Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podsta-
wowych 106.472,00 106.298,18 99,84 
Do oddziałów uczęszczało 76 dzieci    
Wydatki bieżące 106.472,00 106.298,18  
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w tym: 
- wynagrodzenia 
- pochodne od wynagrodzeń 
- odpisy na ZFŚS 
- pozostałe wydatki 
w tym: 
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4.373,60 
- pomoce naukowe - 1.489,66 

 
80.144,00 
14.348,00 
6.103,00 
5.877,00 

 
80.093,85 
14.238,07 
6.103,00 
5.863,26 

 
Rozdz. 80104 - Przedszkola 924.126,00 916.735,36 99,20 
Do przedszkola  uczęszczało 175 dzieci    
Wydatki bieżące 
w tym 
- wynagrodzenia 
- pochodne od wynagrodzeń 
- odpisy na ZFŚS 
- pozostałe wydatki 
w tym: 
- odzież robocza i ochronna – 1.438,38 
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 640,00 
- herbata dla pracowników – 449,46 
- materiały do remontów bieżących –  3.246,17 
- środki czystości –  3.453,96 
- artykuły biurowe i druki –  1.262,53 
- sprzęt –   5.916,51 
- prenumerata czasopism –  294,70 
- artykuły gospodarcze (karnisze, żaluzje i inne) – 3.666,44 
- środki żywności –  66.754,52 
- pomoce naukowe – 2.638,62 
- energia elektryczna – 18.812,80 
- woda –  1.237,55 
- usługi remontowe  – 219,05 
- badania lekarskie – 485,00 
- prowizja bankowa i opłaty – 998,19 
- usługi komunalne –  3.475,25 
- opłata rtv – 190,00 
- rozmowy telefoniczne – 1.343,54 
- pozostałe usługi (BHP, szkolenia, dozór techniczny itp.). 
  – 2.436,32  
- podróże służbowe krajowe – 29,20 

676.126,00 
 

438.995,00 
84.449,00 
26.908,00 
125.774,00 

668.735,37 
 

438.777,64 
84.061,54 
26.908,00 

118.988,19 

 

Wydatki majątkowe 248.000,00 247.999,99  
- remont i modernizacja  Przedszkola w Drezdenku 
(wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego  
i wynoszą -  173.156,00, zgodnie z uchwałą Nr III/016/06 RM 
w Drezdenku z dnia 28 grudnia2006r.) 

248.000,00 247.999,99 

 
Rozdz. 80110 – Gimnazja 2.913.583,00 2.885.979,02 99,06 
W mieście funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało  
700 uczniów w 28 oddziałach 

  
 

Wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia 
- pochodne od wynagrodzeń 
- odpisy na ZFŚS 
- pozostałe wydatki 
w tym: 

2.793.583,00 
 

2.042.551,00 
399.445,00 
107.599,00 
243.988,00 

2.783.551,59 
 

2.041.072,61 
398.479,49 
107.599,00 
236.400,49 
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- odzież ochronna i robocza - 4.297,23 
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 2.999,00 
- okulary korygujące – 200,00 
- herbata, woda – 2.883,48 
- stypendia dla uczniów – 1.000,00 
- materiały do remontów bieżących – 23.099,94 
- środki czystości – 4.375,91 
- artykuły biurowe i druki – 9.145,01 
- sprzęt – 14.591,18 
- prenumerata czasopism – 1.314,14 
- paliwo – 263,68 
- artykuły gospodarcze – 4.786,03 
- inne (rolety, antyramy) - 2.204,42 
- pomoce naukowe – 3.273,01 
- książki - 670,10 
- energia elektryczna – 29.589,69 
- woda – 1.759,46 
- gaz – 86.495,43 
- usługi remontowe (naprawa sprzętu, serwis kotłowni)  
  – 9.560,46 
- badania lekarskie – 1.515,00 
- opłaty pocztowe – 402,00 
- prowizje bankowe –  3.108,50 
- usługi komunalne –  5.644,10 
- opłaty rtv – 190,00 
- rozmowy telefoniczne –  8.732,75 
- szkolenia –  870,00 
- drobne usługi (BHP, czyszczenie wykładzin, dorabianie  
  kluczy) - 6.168,92 
- dostęp do sieci Internet – 2.124,00 
- podróże służbowe krajowe –  3.429,05 
- ubezpieczenia sprzętu i budynków – 1.708,00 
Wydatki majątkowe 120.000,00 102.427,43  
- modernizacja nawierzchni dziedzińca i wymiany pokrycia  
  dachów w budynku Pałacu i oficyny 2 przy Pl. Wolności  
  Nr 8 w Drezdenku – Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku 120.000,00 102.427,43  
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 817.551,00 806.996,79 98,71 
Dowozem do szkół objętych było 382 dzieci szkół  
podstawowych oraz 337 uczniów gimnazjum. Uczniowie 
ze wsi dowożeni są do 8  szkół podstawowych i 2 gimnazjów. 
Dowóz odbywa się 2 autokarami szkolnymi, przyczepą ciągni-
kową oraz autobusami PKS. Zatrudnionych jest 3 kierowców 
do dowozu własnym transportem oraz 2 opiekunki    
Wydatki bieżące 518.171,00 517.320,19  
w tym: 
- wynagrodzenia 
- pochodne od wynagrodzenia 
- odpisy na ZFŚS 
- pozostałe wydatki 
w tym: 
- odzież robocza – 320,80 
- herbata – 187,88 
- paliwo – 85.614,09 
- materiały remontowe – 25.911,69 
- płyn do chłodnicy – 154,00 

 
152.207,00 
27.005,00 
4.073,00 

334.886,00 

 
152.075,28 
26.968,44 
4.073,00 

334.203,47 
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- naprawa autobusów – 8.549,23 
- badania lekarskie – 170,00 
- dowóz dzieci – 201.795,37 
- rozmowy telefoniczne – 1.080,00 
- przegląd techniczny –  1.262,00 
- rejestracja autobusu  - 179,00 
- inne opłaty (szkolenie, holowanie, wymiana oleju)  
  – 2.642,61 
- ubezpieczenia pojazdów  – 5.397 
- opłaty  środowiskowe - 939,80 
Wydatki majątkowe 299.380,00 289.676,60  
- zakup autobusu w celu dowozu dzieci do szkół 299.380,00 289.676,60  
Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne 
szkół 503.535,00 501.832,51 99,67 
Zespół prowadzi obsługę finansowo - księgową dla  
10 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, 1 przedszkola oraz zaj-
muje się organizacją dowozu dzieci do szkół i pomocą mate-
rialną dla uczniów    
Wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia 
- pochodne od wynagrodzeń 
- odpisy na ZFŚS 
- pozostałe wydatki 
w tym: 
- herbata – 480,37 
- okulary korekcyjne – 440,00 
- odzież robocza – 109,53 
- materiały remontowe – 5.862,98 
- artykuły gospodarcze – 1.020,50 
- artykuły biurowe i druki – 8.650,07 
- prenumerata czasopism –  4.173,68 
- sprzęt –  8.651,54 
- środki czystości –  1.019,23 
- programy komputerowe –  6.595,32 
- komentarz do plan kont – 145,00 
- paliwo  - 668,00 
- energia elektryczna –  4.582,57 
- woda –  302,92 
- gaz -  11.014,73 
- regeneracja gaśnic – 81,00 
- usługi remontowe - 6.013,20 
- badania lekarskie – 170,00 
- usługi pocztowe –  1.858,34 
- rozmowy telefoniczne –  9.954,62 
- prowizje bankowe –  1.855,82 
- opłaty RTV – 59,20 
- szkolenia – 1.954,00 
- pozostałe usługi  –  3.952,17 
  (BHP, przegląd budynku, nadzór techniczny kotłowni,  
  abonament)  
- usługi komunalne –  759,29 
- wdrożenie programu – 280,60 
- dostęp do sieci Internet – 635,86 
- podróże służbowe krajowe – 1.884,95 

483.535,00 
 

327.388,00 
63.828,00 
7.199,00 

85.120,00 

481.836,15 
 

327.387,06 
63.461,60 
7.199,00 

83.788,49 
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- ubezpieczenie mienia - 613,00 
Wydatki majątkowe 20.000,00 19.996,36  
- utwardzenie podwórka przy MGZO 20.000,00 19.996,36  
Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 47.498,00 46.907,21 98,76 
Wydatki bieżące 
w tym: 
- opłaty za studia i szkolenia –  27.203,02 
- delegacje – 19.704,19 

47.498,00 
 

46.907,21 
 

 

Rozdz. 80195 -  Pozostała działalność 416.663,00 383.028,32 91,93 
Wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia 
- odpisy na ZFŚS 
- pozostałe wydatki 
w tym: 
- środki żywności dla stołówek - 230.124,20 
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników mło- 
  docianych – 80.332,12 

416.663,00 
 

260,00 
72.312,00 

344.091,00 

383.028,32 
 

260,00 
72.312,00 
310.456,32 

 

Dział 851 - Ochrona zdrowia 230.937,00 218.197,92 94,49 
Rozdz. 85153 -  Zwalczanie narkomanii 3.000,00 2.443,78 81,47 
Wydatki bieżące: 3.000,00 2.443,78  
w tym:    
- szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 500,00 
- zakup materiałów - 1.943,78 

   

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 222.937,00 215.754,14 96,78 
Wydatki bieżące 222.937,00 215.754,14  
w tym:    
- wynagrodzenia  58.100,00 55.944,23  
- pochodne od wynagrodzeń 4.600,00 4.462,90  
- dotacje 98.900,00 94.793,40  
- pozostałe wydatki 61.337,00 60.553,61  
w tym:    
- czasopisma, publikacje o tematyce i przemocy w rodzinie   
  dotyczącej problemów alkoholowych - 1.961,23 

   

- materiały edukacyjne do realizacji programów profilak- 
  tycznych - 1.320,95 

   

- środki czystości i art. gospodarcze - 937,91    
- materiały do wyposażenia świetlic profil. - wychow.  
  - 5.582,37 

   

- zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktycz- 
  nych - 2.489,27 

   

- zakup opału - 7.711,96    
- zakup komputera i akcesoriów komputerowych - 6.530,11    
- zakup paczek świątecznych - 5.459,99    
- organizacja dożywiania dla dzieci objętych zajęciami pro- 
  filaktyczno - wychowawczymi - 14.666,23 

   

- szkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania proble- 
  mów alkoholowych - 700,00 

   

- rozmowy telefoniczne - 2.165,37    
- opłaty RTV - 190,00    
- organizacja dożywiania dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych   
  - 5.452,50 

   

- drobne naprawy, usługi konserwatorskie - 182,90    
- organizacja wyjazdu terapeutycznego dla grup AA - 2.000,00    
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- przedstawienie profilaktyczne zespołu Poziom 600 dla  
  uczniów Gimnazjum Nr 1 i 2 - 3.000,00 

   

- podróże służbowe - 202,82    
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność 5.000,00 - 0 
w tym: 
- wydatki bieżące 

 
5.000,00 

 
 

 
0 

Dział 852 - Pomoc społeczna 8.642.598,00 8.590.826,53 99,40 
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej 33.807,00 33.806,77 100,00 
Wydatki bieżące:  
w tym: 
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - 33.806,77 

33.807,00 33.806,77  

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia 203.650,00 203.650,00 100,00 
Wydatki bieżące 203.650,00 203.650,00  
w tym: 
- wynagrodzenia 
- pochodne od wynagrodzeń 
- odpis na ZFŚS 
- pozostałe wydatki 
w tym: 
- świadczenia rzeczowe BHP - 300,00 
- środki czystości - 2.782,88          
- mat. biurowe - 3.584,66                  
- art. przemysł., gosp. domowego - 3.371,12  
- sprzęt biurowy (biurka, krzesła) - 1.977,01 
- materiały do prac z podopiecznymi - 4.835,96  
- paliwo - 390,00 
- gry edukacyjne - 2.036,67  
- książki, publikacje - 378,30  
- moduł do c.o. - 218,00 
- opał - 5.975,57  
- notebook - 3.499,00  
- drukarka - 1.842,20  
- mikrofony - 2.960,01  
- sprzęt rehabilitacyjny (magnoter, aplikator laserowy, szpulo- 
  wy, leżanka rehab., inter D-64) - 20.468,00  
- nagrywarka, telefax - 916,42  
- leki do apteczki - 296,20 
- energia elektryczna, woda - 3.300,00            
- opłaty RTV, multimedia - 726,72  
- usługi telekomunikacyjne - 1.835,15  
- usługi komunalne - 1.039,59                   
- usługi transportowe - 938,19 
- usługi diagnostyczne - 600,00                   
- usługi szklarskie - 280,50  
- usługi elektroinstal. - 1.241,00  
- usługi kominiarskie - 366,00  
- wykonanie tablic infor. - 190.00 
- naprawa pralki - 366,00  
- usługi pocztowe - 58,78  
- prowizje bankowe - 253,00  
- organizacja spotkań integracyjnych - 3.450,00  
- szkolenia - 2.185,07  
- usługi internetowe - 522,00  
- podróże służbowe - 704,00  

 
106.603,00 
19.911,00 
3.248,00 

73.888,00 
 

 
106.603,00 
19.911,00 
3.248,00 

73.888,00 
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Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie-
czenia społecznego 5.550.464,00 5.527.582,25 99,59 
Wydatki bieżące 
w tym: 
- wynagrodzenia 
- pochodne od wynagrodzeń 
- ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych 
- odpis na ZFŚS 
- pozostałe wydatki 
w tym: 
- świadczenia rodzinne dla 1.545 rodzin - 4.782.647,04 
- zaliczka alimentacyjna dla 129 rodzin - 511.038,44  
- druki wniosków do świadczeń rodzinnych - 1.554,28  
- materiały biurowe - 4.343,40 
- środki czystości - 500,00  
- art.przemysł., gosp. dom. - 192,29  
- publikacje (KPA, świad. rodz.) - 177,81  
- programy komputerowe - 1.869,53  
- zestaw komputerowy - 3.489,20 
- remont sieci komputerowej - 4.173,66 
- monitor - 824,83 
- opał - 500,00  
- prowizja bankowa za obsługę konta - 19.019,91  
- usługi informatyczne - 5.950,00  
- usługi pocztowe - 5.664,20 
- usługi szklarskie, sprzątanie - 356,00 
- naprawa kserokopiarek - 1.512,68  
- szkolenia - 470,00 
- usługi telekomunikacyjne - 779,21 
- energia elektryczna, woda - 3.000,00 
- podróże służbowe - 121,50  

5.550.464,00 
 

87.115,00 
17.579,00 
74.226,00 
2.293,00 

5.369.251,00 

5.527.582,25 
 

87.114,70 
17.056,78 
72.933,79 
2.293,00 

5.348.183,98 

 

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
oraz niektóre świadczenia rodzinne 58.000,00 56.482,85 97,39 
Wydatki bieżące 58.000,00 56.482,85  
w tym:                                                             
- składki za osoby  pobierające niektóre świadczenia  z pomocy  
  społecznej (150 osób) - 56.482,85 

   

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe 1.134.000,00 1.113.248,78 98,17 
Wydatki bieżące: 1.134.000,00 1.113.248,78  
w tym: 
- zasiłki celowe dla 299 osób 
- zasiłki okresowe dla 742 osób 
- zasiłki stałe dla 146 osób 

 
103.500,00 
600.000,00 
430.500,00 

 
103.500,00 
586.420,90 
423.327,88 

 

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe 521.000,00 519.800,47  
Wydatki bieżące 521.00,00 519.800,47  
Wydano 854 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego 
(komunalne 603, spółdzielcze 157, zakładowe 17, inne 
własnościowe 21), w tym wydano  56 decyzji odmownych  
o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. 

   

Rozdz. 85219 - Ośrodki  pomocy społecznej 502.904,00 499.793,03 99,39 
Wydatki bieżące 502.904,00 499.793,03  
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w tym: 
- wynagrodzenia 
- pochodne od wynagrodzeń 
- odpis na ZFŚS 
- pozostałe wydatki 
w tym:                           
- świadczenia rzeczowe BHP, odzież ochronna - 2.499,86                            
- paliwo - 4.121,03           
- materiały biurowe - 4.202,14                                                                               
- tonery - 3.529,36                                                                    
- publikacje, przepisy prawne - 2.019,12  
- energia elektryczna, woda - 1.805,36  
- druki - 1.284,46  
- środki czystości - 1.278,43  
- art. przemysł., gosp. dom. - 1.953,40  
- system FKW - 1.390,80  
- bindownica - 480,00 
- serwis księgowego - 1.083,36  
- moduł do c.o. - 218,00 
- opał - 8.880,09 
- znaczki pocztowe - 399,40  
- znaczki skarbowe - 250,00  
- leki do apteczki - 84,21  
- materiały budowlane - 155,40 
- Dzienniki Ustaw - 1.520,00  
- prenumerata czasopism - 200,00  
- legalizacja gaśnic, gaśnice - 427,00  
- prowizje bankowe - 12.144,59                                   
- usługi telekomunikacyjne - 4.699,92                        
- usługi pocztowe - 5.037,42                           
- usługi komunalne - 1.043,20                                                      
- szkolenia - 2.540,00                                        
- badania lekarskie - 600,00                                   
- opłaty RTV - 202,00             
- usługi informatyczne - 3.400,00  
- usługi internetowe - 1.108,25  
- polisa ubezpieczeniowa, ubezpieczenie samochodu - 1.578,24  
- wyjazdy służbowe - 882,54  
- usługi elektroinstal., przegląd budynku - 981,64   
- konserwacja ksero - 198,60 
- usł. serwis. samochodu - 288,19  
- wykonanie szyldów, pieczątek, kluczy - 375,48  
- usługi sprzątania - 241,66  
- opieka autorska - 249,39  
- usługi kominiarskie - 366,00  
- homologacja nesesera kasjer. - 249,00  

 
349.012,00 
68.775,00 
10.261,00 
74.856,00 

 
348.900,29 
66.664,20 
10.261,00 
73.967,54 

 

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze 20.000,00 19.888,72 99,45 
Wydatki bieżące 20.000,00 19.888,72  
w tym:    
- pochodne od wynagrodzeń   
- wynagrodzenia bezosobowe 
w tym: 
- psychiatra zatrudniony na umowę o dzieło w Środowiskowym  
  Domu Samopomocy - 680,00 

3.052,00 
16.948,00 

2.943,72 
16.945,00 
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- opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie do opieki w miejscu   
  zamieszkania osoby wymagającej usług specjalistycznych 
  - 16.265,00 

Rozdz. 85232 - Centra integracji społecznej 11.000,00 11.000,00 100,00 
Wydatki bieżące 11.000,00 11.000,00  
w tym: 
- dotacje 

 
11.000,00 

 
11.000,00 

 

Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 167.132,00 166.416,00 99,58 
Wydatki bieżące 167.132,00 166.416,00  
w tym: 
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z suszą   
  dla 135 osób - 166.416,00  

   

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność 440.641,00 439.157,66 99,67 
Wydatki bieżące 440.641,00 439.157,66  
w tym: 
- dotacje 
- wynagrodzenia 
- pochodne od wynagrodzeń   
- odpis na ZFŚS 
- pozostałe wydatki 
w tym:                                                       
- dożywianie  dzieci w szkołach, posiłek dla dorosłych i dzieci  
  poniżej 6 - go roku życia dla 1.615 osób - 353.257,65 
- zapomogi celowe (zdarzenia losowe) - 13.072,60 
- materiały biurowe - 395,49  
- środki czystości - 835,34 
- art. gosp. dom. - 1.392,55 
- organizacja spotkań okolicznościowych - 2.601,53  
- doposażenie (regał, telefon, drzwi, grzejnik) - 1.207,00 
- doposażenie komputera - 212,28 
- materiały do zajęć kulturoznawczych - 623,56 
- energia elektryczna, gaz - 937,48 
- usługi telekomunikacyjne - 1.346,87 
- czynsz dzierżawny opłacany za pomieszczenia  „Klubu  
  Seniora” - 3.961,40 
- opłata RTV - 196,00 
- szkolenia - 280,00 
- naprawa sprzętu - 263,00 
- usługi transportowe - 460,00 
- usługi remontowe - 6.918,50 
- podróże służbowe - 132,10 

 
20.000,00 
25.302,00 
5.106,00 
764,00 

389.469,00 

 
20.000,00 
25.259,70 
5.040,61 
764,00 

388.093,35 

 

Dział 853  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10.000,00 9.799,29 97,99 
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność 10.000,00 9.799,29 97,99 
Wydatki bieżące 10.000,00 9.799,29  
w tym:    
- koszty szkolenia pracownika/wolontariuszy - 230,00    
- koszty przesyłek - 180,05    
- wykonanie tablicy informacyjnej - 353,80    
- prenumerata roczna dwutygodnika „Praca i nauka za granicą”   
  na rok 2006 i 2007 - 215,60 

   

- delegacje służbowe - 399,80    
- zakup sprzętu komputerowego - 3.374,00    
  (nagrywarka, drukarka, słuchawki z mikrofonem)    
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- zakup drobnego wyposażenia - 1.904,38 
  (fotoramy, stojak ekspozycyjny, przegrody na ulotki, regał pra- 
   sowy, tablica magnetyczna - suchościeralna) 

   

- materiały biurowe i eksploatacyjne - 1.680,18    
  (papiery, tonery, tusze itp.)    
- zakup sprzętu biurowego - 482,78 
  (bindownica, wentylator) 

   

- zakup materiałów dydaktycznych związanych z nauką obsługi  
  komputera, programów komputerowych, internetu - 125,30 

   

- zakup materiałów związanych z prowadzeniem Punktu Infor- 
  macji Turystycznej - 810,00 

   

- ubezpieczenia NW wolontariuszy - 43,40    
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 592.720,00 517.540,20 87,32 
Rozdz.  85401 – Świetlice szkolne 99.322,00 98.642,79    99,32 
Wydatki bieżące 99.322,00 98.642,79  
w tym: 
- wynagrodzenia 
- pochodne od wynagrodzeń 
- odpisy na ZFŚS 

 
76.990,00 
15.873,00         
6.459,00 

 
76.792,37 
15.391,42 
6.459,00 

 

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 487.398,00 413.226,41 84,79 
Wydatki bieżące 487.398,00 413.226,41  
w tym: 
- pozostałe wydatki 
w tym: 
- stypendia socjalne -  413.226,41 

 
487.398,00 

 
413.226,41 

 

Rozdz.  85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe 6.000,00 5.671,00 94,52 
Wydatki bieżące 6.000,00 5.671,00  
w tym: 
- wynagrodzenia 
- pochodne od wynagrodzeń 
- pozostałe wydatki 

 
2.700,00 
532,00 

2.768,00 

 
2.700,00 
531,10 

2.439,90 

 

Dział 900 - Gospodarka  komunalna i ochrona środowiska 3.827.589,00 3.733.710,01 97,55 
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.838.488,00 2.816.846,00 99,24 
Wydatki bieżące 90.000,00 89.073,99  
w tym:    
- wykonano 170m umocowania brzegu na rzece Stara Noteć    
  - 89.073,99 

   

Wydatki majątkowe 2.748.488,00 2.727.772,01  
w tym:    
- budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko - północ etap I    2.237.699,00 2.228.077,27  
- budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko - północ etap II 36.000,00 35.014,00  
- budowa kanalizacji burzowej - etap II 202.044,00 200.881,51  
- wymiana instalacji wodociągowej Drezdenko - północ 25.700,00 25.620,00  
- budowa kanalizacji burzowej w ciągu garaży Oś. Mickiewicza 9.300,00 8.869,00  
- uzbrojenie  terenu wraz z nawierzchnią ulic i chodników  
  w Drezdenku w rej. ul. Leśnej, Reja, 11 - Listopada, Wita Stwo- 
  sza, Matejki, Kochanowskiego etap I 

 
 

156.125,00 

 
 

155.789,30 

 

  (uchwałą  RM Nr III/016/06 w Drezdenku z dnia 28 grudnia  
   2006r. kwota - 149.000zł została ustalona jako środki niewyga- 
   sające z upływem roku budżetowego ) 

   

- uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację  
  deszczową, oświetlenie drogowe w m.Trzebicz 

 
81.620,00 

 
73.520,93 

 
 

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami 101.100,00 100.739,93 99,65 
Wydatki bieżące 101.100,00 100.739,93  
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w tym:    
- zakupiono worki i pojemniki na selektywną zbiórkę (papier,   
  szkło, plastik) - 14.005,60 

   

- koszty selektywnej zbiórki odpadów szkła, makulatury, plasti- 
  ku, likwidacja dzikich wysypisk w Trzebiczu, Osowie, Gościmiu,  
  Drezdenku, zbiór gabarytów z Gościmia i Trzebicza - 86.734,33 

   

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 141.600,00 140.431,65 99,18 
Wydatki bieżące 141.600,00 140.431,65  
w tym:    
- zakup worków, rękawic na akcję sprzątania gminy - 2.296,03    
- bieżące utrzymanie chodników, ulic, placów w okresie zimo- 
  wym, oczyszczanie ręczne, mechaniczne chodników, placów  
  i ulic, opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy  
  - 138.135,62 

   

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 97.000,00 96.200,27 99,18 
Wydatki bieżące 97.000,00 96.200,27  
w tym:    
- zakup kwiatów, krzewów i torfu w celu wykonania nasadzeń  
skwerów oraz donic na terenie miasta, zakup paliwa do kosia-
rek, farby, zakup ławek oraz donic na deptak ul. Kościuszki 

     - 22.905,44    

   

- koszty zużycia wody na skwerach na terenie miasta - 140,89    
- utrzymanie terenów zieleni, prace pielęgnacyjno - porządkowe,  
  koszenie traw, obcinanie żywopłotów, podlewanie skwerów   
  zieleni i kwiatów w donicach, wykonanie przeglądów technicz- 
  nych urządzeń zabawowych, koszty wywozu nieczystości   
  - 72.774,29 

   

- remont urządzeń zabawowych w parku, naprawa ławek na  
  terenie miasta - 379,65 

   

Rozdz. 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji 500,00 0  
Wydatki bieżące 500,00 0  
Rozdz. 90013 -  Schroniska dla zwierząt 36.000,00 28.179,10 78,28 
Wydatki bieżące 36.000,00 28.179,10  
w tym:    
- koszty pobytu bezpańskich psów w schronisku - 28.179,10    
Rozdz. 90015 -  Oświetlenie ulic, placów i dróg 515.901,00 463.485,20 89,84 
Wydatki bieżące 413.791,00 364.968,81  
w tym:    
- koszty zużycia energii elektrycznej na terenie miasta i gminy   
  - 236.889,33 

   

- koszty eksploatacji i instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg,  
  konserwacja i wymiana źródeł światła - 128.079,48 

   

Wydatki majątkowe 102.110,00 98.516,39  
w tym:    
- budowa oświetlenia ulicznego w Drezdenku ul. Zaułek,   
  Niepodległości, Rzemieślnicza oraz m. Modropole, Goszcza- 
  nowo, Gościm, Karwin 

 
 

 

  

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność 97.000,00 87.827,86 90,55 
Wydatki bieżące 97.000,00 87.827,86  
w tym:    
- zakup materiałów i środków czystości do kontenera sani- 
  tarnego na targowisko, worki na śmieci, art. do dekoracji świą- 
  tecznej - 10.152,75 
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- koszty zużycia wody, energii elektrycznej w kontenerze sanitar- 
  nym i w budynku socjalnym na targowisku - 2.312,19 

   

- remont pomieszczeń  budynku socjalnego na targowisku oraz   
  remont nawierzchni - 18.459,13 

   

- koszty dzierżawy nieruchomości od RSZiZ „SCH” z przezna- 
  czeniem na targowisko, koszty wywozu nieczystości stałych  
  i płynnych z targowiska, zabiegi ochronne drzew (Pl. Wolności  
  w Drezdenku, wykonanie prac porządkowych, cięć pielęgna- 
  cyjnych, koszty wystroju dekoracji świątecznej) - 56.903,79 

   
 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.190.604,00 1.183.337,84 99,39 
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 569.215,00 563.164,67 98,94 
Wydatki bieżące 557.829,00 551.914,67  
w tym 
- dotacje dla Domu Kultury na wydatki bieżące 
- pozostałe wydatki 
- zakupiono kosiarkę , wąż do podlewania - sala wiejska w Nie- 
  gosławiu, stół do tenisa, ławy - sala wiejska w Osowie, lustro,  
  firanki, karnisze, krzesła, ławy, żarówki, stół do tenisa - sala  
  wiejska w Goszczanowcu, gry dla dzieci do sali w Lubiewie,  
  ławy do sali w Trzebiczu, żaluzje, drzwi - sala Goszczanówek  
  - 23.653,89 
- koszty zużycia energii elektrycznej i wody w salach na terenie  
  gminy - 8.844,34 
- remont okien w Lipnie, Trzebiczu, Niegosławiu, remont dachu  
  w Gościmiu - 37.203,03 
- konserwacja gaśnic znajdujących się na salach na terenie gmi- 
  ny, wykonanie przeglądów elektrycznych, kominiarskich, uszy- 
  to firany do sali w Trzebiczu, wstawiono szyby w Grotowie  
  i Starych Bielicach - 7.929,41 

 
474.284,00 
83.545,00 

 

 
474.284,00 
77.630,67 

 

 

Wydatki majątkowe    
w tym: 
budowa szamba - sala wiejska Gościm 

 
11.386,00 

 
11.250,00 

 

Rozdz. 92116 - Biblioteki 372.500,00 372.500,00 100,00 
Wydatki bieżące 372.500,00 372.500,00  
w tym: 
- dotacje dla biblioteki na wydatki bieżące 

 
372.500,00 

 
372.500,00 

 

Rozdz. 92118 - Muzea 129.000,00 129.000,00 100,00 
Wydatki bieżące 129.000,00 129.000,00  
w tym: 
- dotacje dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej na wydatki   
  bieżące 

 
 

129.000,00 

 
 

129.000,00 

 

Rozdz. 92120 - Ochrona i opieka nad zabytkami 104.574,00 104.574,00 100,00 
Wydatki bieżące 104.574,00 104.574,00  
w tym: 
- dotacje dla kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezden- 
  ku - 74.574,00, dla kościoła w Karwinie - 30.000,00 104.574,00 104.574,00 

 

Wydatki bieżące 15.315,00 14.099,17  
w tym: 
a) wynagrodzenia 
b) pozostałe wydatki 
- organizacja dożynek w Czartowie - 315,00 
- książki, nagrody, papier wizytowy - 2.971,10 
- grawerton, koncert muzyki dawnej - 406,60 
- statuetka - 370,88 

 
400,00 

14.915,00 

 
366,00 

13.733,17 
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- plakaty dożynkowe, koncerty, wykonanie grafiki, wypożyczenie  
  kabin wc, usługi gastronomiczne, wynajem autokaru - 9.669,59 
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność 15.315,00 14.099,17 92,06 
Wydatki bieżące    
w tym: 
- wynagrodzenia 
- pozostałe wydatki 

 
400,00 

14.915,00 

 
366,00 

13.733,17 

 

- organizacja dożynek w Czartowie - 315,00 
- książki, nagrody, papier wizytowy - 2.971,10 
- grawerton,koncert muzyki dawnej - 406,60 
- statuetka - 370,88 
- plakaty dożynkowe, koncerty, wykonanie grafiki, wypożyczenie  
  kabin wc, usługi gastronomiczne, wynajem autokaru - 9.669,59 

   

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 545.286,00 521.507,09 95,64 
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe 294.306,00 274.074,15 93,13 
Wydatki bieżące 274.306,00 264.076,25  
w tym: 
- wynagrodzenia 
- pochodne od wynagrodzeń 
- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
- pozostałe wydatki  
  (stoły do gry) - 745,00 
- ekwiwalent za pranie i zakup ubrań roboczych - 1.147,78 
- zakup art. biurowych, znaczków, pucharów - 4.552,87 
- art. gospodarcze i środki medyczne - 2.227,61 
- sprzęt sportowy - 3.941,03 
- środki czystości - 3.629,20 
- zakup komputera i oprogramowania  3.812,50 
- zakup mebli kuchennych, chłodziarki, podgrzewacza do wody,  
  zlewozmywaka - 2.175,30 
- aparat telefoniczny, rolety, gaśnice - 585,72 
- zakup kosiarki-  1.457,50 
- okna PCV - 1.272,54 
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody oraz ścieki  
  - 44.006,82 
- usługi telefoniczne, internetowe, informatyczne, kominiarskie,  
  elektryczne - 8.496,04 
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika - 1.040,56 
- konserwacja kotłowni, oprawa i szklenie okien, dozór technicz- 
  ny, monitoring, naprawa sprzętu sportowego - 6.803,60 
- odśnieżanie dachu - 1.269,20 
- prowizje bankowe - 1.256,33 
- dorabianie kluczy - 135,00 
- szkolenia pracowników - 250,00 
- badania lekarskie - 35,00 
- delegacje służbowe krajowe - 340,40 
- ubezpieczenie mienia - 1.289,00  

 
145.584,00 
28.202,00 
4.899,00 

95.621,00 
 

 
142.984,65 
25.723,60 
4.899,00 

90.469,00 

 
 
 

Wydatki majątkowe 20.000,00 9.997,90 49,99 
- budowa studni na boisku sportowym w Radowie 
- modernizacja stadionu w Drezdenku 

10.000,00 
10.000,00 

9.997,90 
- 

 

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 250.980,00 247.432,94 98,59 
Wydatki bieżące 250.980,00 247.432,94  
w tym: 
- wynagrodzenia  
- pochodne od wynagrodzeń 

 
1.500,00 
175,00 

 
1.471,00 
174,60 
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- dotacje 197.000,00 197.000,00 
w tym: 
dotacje z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
na terenie miasta i gminy 

   

- Klub Sportowy Drezdenko - 100.000,00 
- Klub Sportowy „Sokół” Gościm - 24.000,00 
- Klub Sportowy „Leśnik” Rąpin - 26.000,00 
- Klub Sportowy „Uran” Trzebicz - 19.000,00 
- Klub Sportowy „Radowiak” - 18.000,00 
- Klub Sportowy „Pumares” Niegosław - 8.000,00 
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „Jednoślad”  
  - 2.000,00 

   
 
 
 
 
 
 

- pozostałe wydatki 
- nagrody, puchary, dyplomy, paliwo, art. biurowe - 17.945,25 
- przejazdy sportowców, wyżywienie zawodników, opieka me- 
  dyczna - 28.868,96 
- energia - 1.936,53 
- oprawienie planszy informacyjnej - 36,60 

   

Razem wydatki 36.234.452,00 35.267.327,60 97,33 
 

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

 Plan Wykonanie % 
(Dział 900 Rozdz. 90011) na 31 grudnia 2006r.    
I. Stan środków na początek roku 2006 58.510,00 58.510,54  
II. Przychody 70.300,00 86.279,52 122,73 
§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób  
               prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

 
70.000,00 

 
67.193,79 

 

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat - 16.745,73  
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy  i darowizny  
               w postaci pieniężnej 

 
300,00 

 
2.340,00 

 

III. Koszty i inne obciążenia 127.810,00 122.126,85 95,56 
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia    
w tym:    
- edukacja ekologiczna młodzieży z zakresu ochrony śro- 
  dowiska 

 
5.000,00 

 
4.911,67 

 

§ 6110 - Wydatki inwestycyjne  funduszy celowych    
w tym:    
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości 
  Gościm wraz z budową przyłączy w miejscowości   
  Trzebicz Młyn, Bagniewo, Gościm 

 
 

122.810,00 

 
 

117.215,18 

 

IV. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu  
      sprawozdawczego 

 
1.000,00 

 
22.663,21 
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2124 
 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 
GMINY NOWA SÓL ZA 2006R. 

 

Część 1 
 

Plan i wykonanie dochodów Gminy Nowa Sól w 2006r. 
 

Dział 
Roz-
dział 

Para-
graf 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

1 2 3 4 5 6 7 
010 Rolnictwo i łowiectwo 96.106 96.105,20 100 
 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywno-

ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
 
62.248 

 
62.248,00 

 

  6298 Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin, pozyskane z innych 
źródeł. Finansowanie programów i pro-
jektów ze środków funduszy struktural-
nych 

 
 
 
 

62.248 

 
 
 
 

62.248,00 

 

 01095 Pozostała działalność 33.858 33.857,20  
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizacje zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie usta-
wami. Na zwrot pod. akcyzowego 

 
 
 
 

33.858 

 
 
 
 

33.857,20 

 

020 Leśnictwo 1.989 2.161,19 109 
 02001 Gospodarka leśna 1.989 2.161,19  
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych jst oraz innych umów  
o podobnym charakterze 

 
 

1.989 

 
 

2.161,19 

 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz  
i wodę 

 
6.800 

 
6.814,61 

 
100 

 40002 Dostarczanie wody 6.800 6.814,61  
  0830 Wpływy z usług 4.800 4.805,93  
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytu-

łu podatków i opłat 
 

2.000 
 

2.008,68 
 

600 Transport i łączność 108.075 115.807,20 107 
 60016 Drogi publiczne gminne 108.075 115.807,20  
  0690 Wpływy z różnych opłat 11.245 11.177,20  
  2700 Środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin, pozyskane z in-
nych źródeł. 
Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

 
 
 

96.830 

 
 
 

104.630,00 

 

700 Gospodarka mieszkaniowa 233.800 154.803,39 66 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 233.800 154.803,39  
  0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie   

i użytkowanie wieczyste nieruchomości 
 

37.800 
 

37.055,57 
 

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych jst oraz innych umów  
o podobnym charakterze 
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1 2 3 4 5 6 7 
   Dochody RS Przyborów 9.181, RS Rudno 

2.723, RS Lipiny 22.680 
 

40.000 
 

39.976,24 
 

  0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługują-
cego osobom fizycznym w prawo wła-
sności 

 
 
 

15.000 

 
 
 

9.880,75 

 

  0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 

 
 

131.000 

 
 

57.909,70 

 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników mająt-
kowych 

 
- 

 
5.121,75 

 

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytu-
łu podatków i opłat 

 
2.500 

 
1.095,56 

 

  0920 Pozostałe odsetki 7.500 3.763,82  
750 Administracja publiczna 260.700 281.973,89 108 
 75011 Urzędy wojewódzkie 66.500 66.729,00  
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizacje zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie usta-
wami 

 
 
 
 

65.400 

 
 
 
 

65.400,00 

 

  2360 Dochody jst związane z realizacja zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami. 
5% dochodu gminy z tyt. wydanych do-
wodów osobistych 

 
 
 
 

1.100 

 
 
 
 

1.329,00 

 

 75023 Urzędy gmin 170.000 190.295,00  
  0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 

od osób fizycznych 
 

170.000 
 

190.295,00 
 

 75095 Pozostała działalność 24.200 24.949,89  
  0690 Wpływy z różnych opłat. 

Koszty upomnień, sprzedane specyfika-
cje 

 
 

15.300 

 
 

14.906,80 

 

  0830 Wpływy z usług. 
Prowizja za sprzedane znaki opłaty skar-
bowej 

 
 

8.900 

 
 

10.043,09 

 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa 

 
28.645 

 
16.373,00 

 
57 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

 
1.060 

 
1.060,00 

 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizacje zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

 
 
 

1.060 

 
 
 

1.060,00 

 

 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw, wybory wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast oraz referenda gminne, powia-
towe i wojewódzkie 

 
 
 

27.585 

 
 
 

15.313,00 

 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizacje zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz in-
nych zadań zleconych gminie ustawami 

 
 
 

27.585 

 
 
 

15.313,00 
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1 2 3 4 5 6 7 
752 Obrona narodowa 1.000 1.000,00 100 
 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.000 1.000,00  
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizacje zadań bieżących z zakre-
su administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie ustawami 

 
 
 

1.000 

 
 
 

1.000,00 

 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadjacych osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

 
 

3.193.844 

 
 

3.039.570,14 

 
 

95 
 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15.100 16.834,11  
  0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacany w formie karty podat-
kowej 

 
 

15.000 

 
 

16.765,12 

 

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 

 
100 

 
68,99 

 

 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat-
ku od czynności cywilnoprawnych, podatków o opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek or-
ganizacyjnych 

 
 
 

800.662 

 
 
 

736.810,28 

 

  0310 Podatek od nieruchomości 588.008 529.381,10  
  0320 Podatek rolny 10.000 7.620,06  
  0330 Podatek leśny 174.900 173.172,00  
  0340 Podatek od środków transportowych 754 754,00  
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 25.000 24.368,71  
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 
 

2.000 
 

1.514,41 
 

 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat-
ku od spadków i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 
od osób fizycznych 

 
 
 

1.274.203 

 
 
 

1147.444,15 

 

  0310 Podatek od nieruchomości 968.940 876.616,16  
  0320 Podatek rolny 123.000 84.232,13  
  0330 Podatek leśny 4.700 4.449,26  
  0340 Podatek od środków transportowych 82.646 85.043,20  
  0360 Podatek od spadków i darowizn 15.000 12.389,75  
  0370 Podatek od posiadania psów 200 20,00  
  0430 Wpływy z opłaty targowej 100 -  
  0440 Wpływy z opłaty miejscowej 1.617 1.616,52  
  0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czyn-

ności urzędowe 
 

7.000 
 

255,80 
 

  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60.000 74.528,98  
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 
 

11.000 
 

8.292,35 
 

 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na 
podstawie ustaw 

 
79.900 

 
75.429,98 

 

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 5.000 4.554,15  
  0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu 
 

70.900 
 

66.175,83 
 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobiera-
nych przez jst na podstawie odrębnych 
ustaw. Za wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej 

 
 
 

4.000 

 
 
 

4.700,00 
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1 2 3 4 5 6 7 
 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa 
 

1.023.979 
 

1.063.051,62 
 

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.007.044 1.053.486,00  
  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 16.935 9.565,62  

758 Różne rozliczenia 4.066.073 4.067.881,50 100 
 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 2.226.678 2.226.678,00  
  2920 Subwencja ogólne z budżetu państwa 2.226.678 2.226.678,00  
 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 23.410 23.410,00  
  2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 23.410 23.410,00  
 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.723.303 1.723.303,00  
  2920 Subwencja ogólne z budżetu państwa 1.723.303 1.723.303,00  
 75814 Różne rozliczenia finansowe 16.658 18.466,50  
  0920 Pozostałe odsetki 

Odsetki od środków na rachunkach ban-
kowych 

 
 

2.000 

 
 

2.365,06 

 

  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 
w postaci pieniężnej 
1.500zł na obchody 750 - lecia Rudna, 
3.000zł na organizację festiwalu muzyki 
reege w Lubięcinie  

 
 
 
 

4.500 

 
 
 
 

4.500,00 

 

  0970 Wpływy z różnych dochodów. 
Za korzystanie z ksera, pod VAT z lat ubie-
głych i inne 

 
 

10.000 

 
 

11.443,44 

 

  2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzysta-
nych niezgodnie z przeznaczeniem lub po-
branych w nadmiernej wysokości 

 
 

158 

 
 

158,00 

 

 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 76.024 76.024,00  
  2920 Subwencja ogólne z budżetu państwa 76.024 76.024,00  

801 Oświata i wychowanie 246.014 241.722,17 100 
 80101 Szkoły podstawowe 104.262 104.262,00  
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizacje własnych zadań bieżą-
cych gmin. 
Na nauczanie jęz. angielskiego w Przybo-
rowie 1.462zł, na wyprawkę szkolną 2.800zł 

 
 

4.262 

 
 

4.262,00 

 

  6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyj-
nych jsfp 
W ramach „Programu Rozwoju Bazy Spor-
towej Woj. Lubuskiego na lata 2005 - 2008” 

 
 
 
 
 

100.000 

 
 
 
 
 

100.000 

 

 80104 Przedszkola 51.636 47.555,82  
  0830 Wpływy z usług. 

Odpłatność za przedszkole w Lubięcinie  
i Kiełczu 

 
 

51.636 

 
 

47.555,82 

 

 80110 Gimnazja 50.816 50.816,00  
  2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. 
Finansowane ze środków funduszy struktu-
ralnych. „Szkoła marzeń”  
w gimnazjum Lubięcinie 

 
 
 
 

38.112 

 
 
 
 

38.112,00 
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  2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. 
Dofinansowanie z budżetu państwa wy-
datków ze środków funduszy struktural-
nych. „Szkoła marzeń”  
w gimnazjum Lubięcinie 

 
 
 
 
 

12.704 

 
 
 
 
 

12.704,00 

 

 80195 Pozostała działalność 39.300 39.088,35  
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych gmin 

 
 

39.300 

 
 

39.088,35 

 

852 Pomoc społeczna 3.023.979 2.978.680,27 99 
 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego 

 
 

2.330.607 

 
 

2.330.603,68 

 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 
niesłusznie pobrane zaliczki alimentacyj-
nych 

 
 

200 

 
 

196,68 

 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakre-
su administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie ustawami 

 
 
 

2.330.407 

 
 
 

2.330.407,00 

 

 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

 
 

15.200 

 
 

12.309,20 

 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakre-
su administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie ustawami 

 
 
 

15.200 

 
 
 

12.309,20 

 

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe 

 
415.000 

 
387.615,39 

 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakre-
su administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie ustawami 

 
 
 

161.000 

 
 
 

157.823,96 

 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych gmin 

 
 

254.000 

 
 

229.791,43 

 

 85219 Ośrodki pomocy społecznej 76.600 76.600,00  
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych gmin 

 
 

76.600 

 
 

76.600,00 

 

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.460 6.116,00  
  0830 Wpływy z usług. 

Odpłatność podopiecznych OPS za usługi 
PCK 

 
 

13.460 

 
 

6.116,00 

 

 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 41.812 34.136,00  
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z zakre-
su administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie ustawami. Na po-
moc pieniężną dla rodzin rolniczych któ-
rych gospodarstwa rolne zostały dotknięte 
suszą w 2006r.  

 
 
 
 
 
 

41.812 

 
 
 
 
 
 

34.136,00 
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 85295 Pozostała działalność 131.300 131.300,00  
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych gmin 
Pomoc państwa w zakresie dożywiania. 

 
 
 

131.300 

 
 
 

131.300,00 

 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 216.469 186.798,61 86 
 85415 Pomoc materialna dla uczniów 216.469 186.798,61  
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych gmin 
Na edukacyjną pomoc materialną dla 
uczniów, o charakterze socjalnym 

 
 
 
 

216.155 

 
 
 
 

186.485,01 

 

  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 

 
314 

 
313,60 

 

Dochody ogółem 11.483.494 11.189.691,17 97 
 

Część 2 
Plan i wykonanie wydatków w 2006r. 

 

Dział Rozdział 
Para-
graf 

Wyszczególnienie, rodzaj wydatku Plan Wykonanie % 

1 2 3 4 5 6 7 
010 Rolnictwo i łowiectwo 850.816 683.401,23 80 
 01008 Melioracje wodne 14.019 9.350,13  
  4010 

4110 
4120 

Wynagrodzenie i pochodne od wyna-
grodzeń pracowników robót publicz-
nych zatrudnionych przy melioracjach 
szczegółowych 

 
 
 

665 

 
 
 

664,78 

 
 
 

100 
  4300 Zakup usług remontowych. 

Czyszczenie rowów melioracyjnych  
w Kiełczu i Lubieszowie, czyszczenie  
i naprawa przepustu w Lubieszowie 
i Jodłowie 

 
 
 
 

13.354 

 
 
 
 

8.685,35 

 

 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 684.650 522.800,21  
  6050 Opis zadania w części 3 684.650 522.800,21  
 01030 Izby rolnicze 2.660 1.803,58  
  2850 Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych  

w wysokości 2% uzyskanych wpływów  
z podatku rolnego 

 
 

2.660 

 
 

1.803,58 

 

 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywno-
ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich 

 
109.973 

 
109.973,13 

 

  6058 Opis zadania w części 3 62.248 62.248,00  
  6059 Opis zadania w części 3 47.725 47.725,13  
 01095 Pozostała działalność 5.656 5.616,98  
  4110 

4120 
4170 

Wynagrodzenie na podstawie umowy 
zlecenia i pochodne za wyłapanie zwie-
rząt na terenie gminy 

 
 

4.082 

 
 

4.081,52 

 

  4210 Znaczki rejestracyjne dla psów 366 366,00  
  4300 Usługa weterynaryjna, transport padli-

ny, pobyt w schronisku zwierząt 
 

906 
 

867,38 
 

  4410 Zwrot delegacji  302 302,08  
 01095 Pozostała działalność - zadanie zlecone 33.858 33.857,20  
  4210 Materiały biurowe 665 663,87  
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  4430 Zwrot rolnikom podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego 
 

33.193 
 

33.193,33 
 

600 Transport i łączność 958.451 867.573,83 91 
 60016 Drogi publiczne gminne 958.451 867.573,83  
  4210 Płyta drogowa żelbetowa dla Starego 

Stawu, RS Stary Staw 1.500,60  
 

3.000 
 

3.001,20 
 

  4270 Naprawa drogi na cmentarzu 
w Ciepielowie RS Ciepielów 1.670 

 
70.170 

 
7.038,18 

 

  6050 Opis zadania w części 3 885.281 857.534,45  
700 Gospodarka mieszkaniowa 162.200 133.193,62 82 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 162.200 133.193,62  
  4010 

4040 
4110 
4120 
4170 

Wynagrodzenie i pochodne pracowni-
ków robót publicznych zatrudnionych  
w zakładzie oraz wynagrodzenie za  
3 projekty organizacji ruchu w Lubięci-
nie i Przyborowie 1.770, wynagrodzenie 
za wymianę instalacji elektrycznej  
w świetlicy w Przyborowie 1.180 

 
 
 
 
 
 

17.371 

 
 
 
 
 
 

9.663,75 

 

  4210 Skrzynie na piasek, znaki opłaty sądo-
wej, mapy sytuacyjno wysokościowe, 
dzienniki budowy, materiały na ogro-
dzenie cmentarza w Nowym Żabnie 
1694,58; nawigacja RS Wrociszów 
1.750; materiały na boisko sportowe  
w Stanach 1.331,93; mat. na ogrodzenie 
cmentarza RS Nowe Żabno 1.694,58 

 
 
 
 
 
 
 

35.579 

 
 
 
 
 
 
 

27.192,81 

 

  4260 Energia na studzience pomiarowej ka-
nalizacji w Rudnie 

 
158 

 
114,72 

 

  4270 Remonty na mieniu komunalnym gmi-
ny m. in. pokrycie dachu budynku go-
spodarczego w Kiełczu, wymiana wkła-
dów kominowych w przedszkolu 

 
 
 

55.652 

 
 
 

55.199,12 

 

  4280 Badania lekarskie pracowników robót 
publicznych 

 
315 

 
315,00 

 

  4300 Wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów, 
znowienie granic, tablice informacyjne  
i numery domów dla Rudna, badanie 
próbek wody, wykonanie ekspertyz  
w związku z suszą; szklenie tablicy in-
formacyjnej RS Kielcz 396,50 

 
 
 
 
 

23.125 

 
 
 
 
 

17.699,24 

 

  6050 Opis zadania w części 3 22.700 16.711,40  
  6060 Opis zadania w części 3 7.300 6.297,58  
710 Działalność usługowa 175.000 130.174,00 74 
 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 175.000 130.174,00  
  4300 Opracowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 
projekty decyzji o warunkach zabudowy 

 
 

175.000 

 
 

130.174,00 

 

750 Administracja publiczna 1.798.599 1.600.877,28 89 
 75011 Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone 65.400 65.400  
  4010 

4040 
4110 
4120 

Wynagrodzenie i pochodne   
 
 

64.220 

 
 
 

64.220,00 

 

  4210 Materiały biurowe, druki  1.180 1.180,00  
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 75022 Rady gmin 91.500 78.501,89  
  3030 Diety członków rady, komisji 62.000 61.296,58  
  4170 wynagrodzenie na podstawie 

umowy o dzieło za przeprowa-
dzenie imprezy dla dzieci szkol-
nych „bezpieczne ferie” 

 
 
 

500 

 
 
 

500,00 

 

  4210 artykuły papiernicze, biurowe, 
spożywcze, kwiaty, flagi 

 
13.000 

 
5.577,19 

 

  4300 Wynajem sali na obrady sesji, 
hali sportowej na zawody 
„trampkarzy”, na turniej piłki 
nożnej sędziów, ogłoszenia pra-
sowe, naprawa ksera, tablica 
pamiątkowa dla szkoły w Lubięci-
nie, organizacja uroczystej sesji 
Rady Gminy w październiku 2006r. 

 
 
 
 
 
 
 

14.500 

 
 
 
 
 
 
 

11.032,18 

 

  4410 Zwrot kosztów podróży 1.500 95,94  
 75023 urzędy gmin 1.594.049 1.418.410,26  
  3020 Świadczenia rzeczowe wynikają-

ce z przepisów bhp 
 

2.557 
 

2.557,41 
 

  4010 
4040 
4110 
4120 
4170 

wynagrodzenia i pochodne, od-
prawy 

 
 
 
 

1.112.036 

 
 
 
 

1.055.589,77 

 

  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych 

 
 

4.239 

 
 

4.238,63 

 

  4210 prenumerata prasy, dzienników 
urzędowych, biuletynów, roczni-
ków urzędu statystycznego, li-
cencje i programy komputerowe, 
materiały biurowe, 15 koszulek  
z przeznaczeniem na turnieje 
sportowe, paliwo, identyfikator 
strażnika, druki i inne 

 
 
 
 
 
 
 

48.110 

 
 
 
 
 
 
 

40.506,61 

 

  4260 energia elektryczna, cieplna, woda 16.000 15.889,26  
  4270 roboty termomodernizacyjne  

i budowlane elewacji na budyn-
ku, wymiana przyłącza energe-
tycznego z napowietrznego na 
kablowe 

 
 
 
 

35.857 

 
 
 
 

35.856,67 

 

  4280 zakup usług zdrowotnych 2.343 2.230,00  
  4300 opłaty bankowe, telefoniczne, 

konserwacja sprzętu, szkolenia, 
opłaty pocztowe, serwisowe, 
modernizacja naprawa kompute-
rów, licencje, aktualizacja pro-
gramów, pieczątki, tablica infor-
macyjna, montaż systemu alar-
mowego, monitoring obiektu, za 
ścieki i sprzątanie ulicy, za uży-
czenie fotoradaru 36.600, opłata 
za studia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

154.803 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145.545,23 
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  4350 zakup usług dostępu do sieci 

Internet 10.000 4.431,24  
  4410 Zwrot kosztów podróży, ryczałt 

za używanie samochodów pry-
watnych do celów służbowych 

 
 

24.100 

 
 

22.908,69 

 

  4430 Ubezpieczenie części mienia 
gminy 4.000 3.685,00 

 

  4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 

 
30.000 

 
30.000,00 

 

  4580 Odsetki za faktury zapłacone po 
terminie 

 
4 

 
3,68 

 

  6060 Opis zadania w części 3 150.000 54.968,07  
 75075 Promocja jst 47.650 38.565,13  
  4170 wynagrodzenie za wykonanie 

koncertu muzyki reege w Lubię-
cinie  

 
4.200 

 
4.200,00 

 

  4210 materiały biurowe, nagrody na 
konkursy, zawody, obchody, 
aparat fotograficzny, kalendarze 
z logo gminy 

 
 
 

15.776 

 
 
 

10.911,78 

 

  4300 ogłoszenia prasowe, druk folde-
ru szkoły w Przyborowie z okazji 
60 - lecia, projekt i odlew tablicy 
pamiątkowej dla szkół, organiza-
cja festiwalu muzyki reege  

 
 
 
 

25.104 

 
 
 
 

21.489,15 

 

  4350 roczne utrzymanie gminnego 
portalu internetowego, biuletyn 
net 

 
 

2.570 

 
 

1.964,20 

 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon-
troli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

 
28.645 

 
16.373,00 

 
57 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy pań-
stwowej, kontroli i ochrony prawa                 
zad zlecone 

 
1.060 

 
1.060,00 

 

  4210 materiały biurowe 1.060 1.060,00  
 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmi-

ków województw, wybory wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast oraz referenda 
gminne, powiatowe i wojewódzkie               
zad zlecone 

 
 
 

27.585 

 
 
 

15.313,00 

 

  3030 diety członków komisji wybor-
czych 16.340 7.635,00 

 

  4110 
4120 
4170 

wynagrodzenie na podstawie 
umowy zlecenie za sporządzenie 
spisu wyborców, za obsługę 
informatyczną 

 
 
 

4.740 

 
 
 

2.811,75 

 

  4210 materiały biurowe, wyposażenie 
lokali wyborczych w m. in. urny, 
flagi, środki czystości, materiały 
sanitarne, tablice informacyjne 

 
 
 

3.245 

 
 
 

2.669,91 

 

  4300 druk kart do głosowania, opłaty 
za telefon 

 
000 

 
1.004,51 

 

  4410 zwrot kosztów podróży na szkole-
nia, przewóz kart do głosowania 

 
1.260 

 
1.191,83 
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752 Obrona narodowa 1.000 1.000,00 100 
 75212 Pozostałe wydatki obronne - zadanie zlecone  1.000 1.000,00  
  4210 artykuły biurowe 260 260,00  
  4300 szkolenie 740 740,00  
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 104.617 94.370,73 90 
 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej 
 

400 
 

400,00 
 

  2320 dotacja celowa dla powiatu na 
organizacje Powiatowych Zawo-
dów w Sportach Pożarniczych 
drużyn OSP 

 
 
 

400 

 
 
 

400,00 

 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 99.217 89.281,39  
  3020 ekwiwalent za udział w akcjach 

gaśniczo - pożarniczych 
 

20.353 
 

20.353,16 
 

  4010 
4040 
4110 
4120 

wynagrodzenie i pochodne od 
wynagrodzeń kierowców OSP 

 
 
 

21.039 

 
 
 

21.033,53 

 

  4210 paliwo, olej, części do samocho-
dów, kalendarze strażackie, or-
ganizacja obchodów 60 - lecia 
OSP Przyborów, sprzęt ratowni-
czy dla OSP Lubięcin 

 
 
 
 

24.483 

 
 
 
 

23.399,31 

 

  4260 zakup energii 4.749 4.748,06  
  4270 elewacja remizy OSP i budynku 

gospodarczego w Przyborowie 
 

4.617 
 

4.616,19 
 

  4280 zakup usług zdrowotnych 1.400 1.040,00  
  4300 przeglądy techniczne, szkolenia, 

opracowanie projektu na garaż  
w Przyborowie 2.440, remonty 
samochodów 

 
 
 

11.276 

 
 
 

6.139,66 

 

  4410 zwrot kosztów podróży 700 21,00  
  4430 ubezpieczenie NW członków 

drużyn, ubezpieczenie samocho-
dów OC, NW 

 
 

9.450 

 
 

6.781,00 

 

  4440 odpisy na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 

 
1.147 

 
1.147,00 

 

  4580 odsetki za faktury zapłacone po 
terminie 

 
3 

 
2,48 

 

 75414 Obrona cywilna 5.000 4.689,34  
  4210 taśma ostrzegawcza, sznurek do 

worków 
 

510 
 

199,34 
 

  4300 20 sztuk tablic ostrzegawczych 
przed ptasią grypą, dowóz 120 
ton piasku do Kiełcza - groźba 
powodzi 

  
 
 

4.490 

 
 
 

4.490,00 
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756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in-

nych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem  

 
 

43.100 

 
 

38.805,09 

 
 

90 
 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ-

ności budżetowych 
 

43.100 
 

38.805,09 
 

  3030 diety sołtysów 16.750 16.743,60  
  4100 prowizja sołtysów 12.850 9.453,15  
  4110 

4120 
4170 

wynagrodzenie na podstawie umo-
wy zlecenie na roznoszenie nakazów 
płatniczych 

 
 

2.274 

 
 

2.273,92 

 

  4210 prenumerata gazety sołeckiej, druki, 
aparat telefoniczny, telefony komór-
kowe i inne 

 
 

3.726 

 
 

2.749,25 

 

  4300 koszty komornicze, egzekucyjne, 
rozmowy telefoniczne 

 
7.500 

 
7.585,17 

 

757 Obsługa długu publicznego 150.000 109.004,05 73 
 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów  

i pożyczek jst 
 

150.000 
 

109.004,05 
 

  8070 odsetki od kredytów i pożyczek 150.000 109.004,05  
801 Oświata i wychowanie 4.035.771 4.000.697,59 98 
 80101 Szkoły podstawowe 2.276.247 2.250.199,37  
  3020 dodatki wiejskie i mieszkaniowe 94.013 94.013,10  
  3110 wyprawka szkolna dla pierwszokla-

sistów 2.800 2,799,90 
 

  4010 
4040 
4110 
4120 

wynagrodzenie i pochodne nauczy-
cieli szkół 

1.406.402 1.406.400,52 

 

  4210 opał, meble, materiały do remontu, 
sprzęt elektroniczny, prenumerata, 
nagrody dla uczniów i inne 

 
 

95.598 

 
 

95.597,21 

 

  4230 zakup leków i materiałów medycz-
nych 40 39,50 

 

  4240 zakup pomocy naukowych, dydak-
tycznych i książek 

 
1.263 

 
1.263,74 

 

  4260 zakup energii elektrycznej, wody 21.036 21.035,94  
  4270 brama wjazdowa dla szkoły w Lu-

bieszowie, wymiana drzwi wejścio-
wych, roboty budowlane, pokrycie 
dachu  szkoły w Przyborowie 

 
 
 

86.232 

 
 
 

75.700,52 

 

  4300 zakup usług pozostałych: telefony, 
usługi kominiarskie, wywóz śmieci, 
szkolenia, kursy, transport opału  
i inne 

 
 

33.204 

 
 

32.837,83 

 

  4410 zwrot kosztów podróży, ryczałt za 
używanie samochodów prywatnych 
do celów służbowych 

 
 

8.946 

 
 

8.946,12 

 

  4430 różne opłaty i składki,  
ubezpieczenie majątku szkoły 

 
2.934 

 
2.934,00 
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  4440 odpisy na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych 
 

74.512 
 

74.512,00 
 

  4580 pozostałe odsetki 59 59,15  
  6050 Opis zadania w części 3 449.208 434.059,84  

 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo-
wych 

 
112.124 

 
112.123,02 

 

  3020 dodatek wiejski, mieszkaniowy 6.428 6.428,80  
  4010 

4040 
4110 
4120 

wynagrodzenie i pochodne nauczy-
cieli  

 
 
 

100.476 

 
 
 

100.474,22 

 

  4240 zakup pomocy naukowych, dydak-
tycznych i książek 

 
270 

 
270,00 

 

  4440 odpisy na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 

 
4.950 

 
4.950,00 

 

 80104 Przedszkola 255.000 253.851,46  
  3020 dodatek wiejski, mieszkaniowy 11.300 11.299,60  
  4010 

4040 
4110 
4120 

wynagrodzenie pracowników przed-
szkola w Lubięcinie i Kiełczu 

 
 
 

192.612 

 
 
 

192.667,98 

 

  4210 opał, środki czystości, kosiarka, 
podkaszarka druki i inne, huśtawka 
konik na plac zabaw 

 
 

10.344 

 
 

10.344,24 

 

  4220 zakup środków żywności 19.200 19.087,55  
  4230 zakup leków i materiałów medycz-

nych 
 

75 
 
- 

 

  4240 zakup pomocy naukowych, dydak-
tycznych i książek-zabawki 

 
909 

 
654,63 

 

  4260 zakup energii elektrycznej, wody, 
oleju 

 
5.524 

 
5.476,48 

 

  4280 zakup usług zdrowotnych 205 205,00  
  4300 zakup usług pozostałych: telefony, 

abonament RTV, szkolenia, wywóz 
nieczystości, usługi kominiarskie, 
nadzór nad kotłownią w Kiełczu  

 
 
 

3.956 

 
 
 

3.497,49 

 

  4410 zwrot kosztów podróży, ryczałt za 
używanie samochody prywatnego 
do celów służbowych  

 
 

2.354 

 
 

2.097,12 

 

  4440 odpisy na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 

 
8.500 

 
8.500,00 

 

  4580 pozostałe odsetki 21 21,37  
 80110 Gimnazjum 1.102.084 1.100.962,45  
  3020 dodatek wiejski i mieszkaniowy 29.885 29.884,65  
  4010 

4040 
4110 
4120 
4170 

wynagrodzenie i pochodne   
 
 
 

503.064 

 
 
 
 

503.064,82 
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  4210 meble, odzież sportowa, sprzęt spor-

towy, prenumerata, środki czystości, 
druki i inne, wydatki na gimbus 
36.096,54 

 
 
 

56.721 

 
 
 

56.721,36 

 

  4240 zakup pomocy naukowych, dydak-
tycznych i książek 

 
1.771 

 
1.770,77 

 

  4260 zakup energii 3.907 3.906,78  
  4270 naprawa instalacji odgromowej 909 908,90  
  4300 opłaty bankowe, wywóz nieczysto-

ści, telefony, legalizacja gaśnic  
i inne, nauka języka niemieckiego  
i angielskiego 25.484, wydatki na 
gimbus 2.582,80  

 
 
 
 

45.530 

 
 
 
 

45.362,20 

 

  4410 zwrot kosztów podróży, ryczałt za 
używanie samochodu prywatnego 
do celów służbowych 

 
 

8.694 

 
 

8.693,55 

 

  4430 różne opłaty i składki 5.076 5.076,00  
  4440 odpisy na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych 
 

26.500 
 

26.500,00 
 

  4580 pozostałe odsetki 27 27,10  
  6050 Opis zadania w części 3 420.000 419.046,32  
 80110 Gimnazja - „Szkoła Marzeń” 50.816 50.816,00  
  4118 

4119 
4128 
4129 
4178 
4179 

wynagrodzenie i pochodne nauczy-
cieli zatrudnionych w „Szkole Ma-
rzeń” 

 
 
 
 
 

11.741 

 
 
 
 
 

11.741,63 

 

  4218 
4219 

materiały papiernicze, tablica infor-
macyjna, zestaw komputerowy 

 
6.374 

 
6.373,95 

 

  4248 
4249 

zakup pomocy naukowych, dydak-
tycznych i książek 

 
3.647 

 
3.646,13 

 

  4308 
4309 

wynajem busa, bilety wstępu, wy-
żywienie, noclegi, opłaty za prze-
wodnika 

 
 

28.625 

 
 

28.624,89 

 

  4418 
4419 

zwrot kosztów podróży  
429 

 
429,40 

 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 185.000 178.656,94  
  4010 

4040 
4110 
4120 

wynagrodzeni i pochodne opiekuna 
dzieci 

 
 
 

19.538 

 
 
 

19.536,11 

 

  4300 zakup biletów, opłaty za przewóz 164.506 158.164,83  
  4440 odpisy na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych 
 

956 
 

956,00 
 

 80195 Pozostała działalność 54.500 54.088,35  
  3030 na prace komisji egzaminacyjnych 

powołanych do rozpatrzenia wnio-
sków nauczycieli o wyższy stopień 
awansu zawodowego 

 
 
 

500 

 
 
 

300,00 

 

  4300 na dofinansowanie pracodawcom 
kosztów przygotowania zawodowe-
go młodocianym pracownikom 

 
 

39.000 

 
 

38.788,35 
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  4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świa-

dczeń Socjalnych – dla emerytów 
i rencistów pracowników oświaty 

 
 

15.000 

 
 

15.000 

 

851 Ochrona zdrowia 70.900 66.984,69 94 
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.900 66.984,69  
  3030 diety członków komisji ds. zwalcza-

nia alkoholizmu 
 

2.565 
 

1.320,00 
 

  4010 
4040 
4110 
4120 
4170 

wynagrodzenie i pochodne pracow-
ników prowadzących świetlice socjo-
terapeutyczne, wynagrodzenie za 
badania specjalistyczne biegłych 

 
 
 
 

48.239 

 
 
 
 

47.058,34 

 

  4210 zakup opału, sprzętu sportowego, 
materiałów do organizacji placu 
zabaw w Buczkowie 

 
 

8.992 

 
 

7.977,54 

 

  4260 zakup energii elektrycznej, wody, 
oleju opałowego 

 
3.013 

 
3.012,74 

 

  4300 badania psychiatryczne, telefony, za 
pobyt w ośrodku osób uzależnio-
nych, wywóz nieczystości, usługi 
kominiarskie, spektakl teatralny  
z elementami profilaktyki przeciwal-
koholowej 

 
 
 
 
 

6.180 

 
 
 
 
 

5.705,07 

 

  4440 odpisy na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 

 
1.911 

 
1.911,00 

 

852 Pomoc społeczna 3.407.404 3.277.590,63 96 
 85212 świadczenia rodzinne, zaliczek alimentacyjna 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zle-
cone 

 
 
 

2.330.407 

 
 
 

2.330.407,00 

 

  3110 świadczenia społeczne: zasiłki ro-
dzinne, zaliczki alimentacyjne, pielę-
gnacyjne, z tyt. urodzenia dziecka,  
z tyt, kształcenia i rehabilitacji dziec-
ka niepełnosprawnego, z tyt. rozpo-
częcia roku szkolnego, z tyt. wycho-
wania dziecka w rodzinie wielodziet-
nej, z tyt. samotnego wychowania 
dziecka 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.235.970 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.235.969,77 

 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczna 
od ww. 

 
27.416 

 
27.416,25 

 

  4210 artykuły biurowe, druki, toner 12.336 12.335,98  
  4260 zakup energii elektrycznej , wody  1.500 1.500,00  
  4300 opłaty pocztowe za wysłane zasiłki, 

opłaty zryczałtowane pocztowe, 
nadzór nad programem 

 
 

53.185 

 
 

53.185,00 

 

 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczek alimentacyjna 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe z ubezpieczenia społecznego     

 
 

52.670 

 
 

32.540,04 

 

  4010 
4040 
4110 
4120 

wynagrodzenie i pochodne  
 
 

32.330 

 
 
 

29.202,45 

 

  4210 artykuły biurowe, papiernicze 8.340 1.088,63  
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  4300 szkolenia 10.448 697,26  
  4410 zwrot kosztów podróży 23 22,70  
  4440 odpisy na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych 
 

1.529 
 

1.529,00 
 

 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z po-
mocy społecznej oraz niektóre świadczenia ro-
dzinne - zadanie zlecone 

 
 
 

15.200 

 
 
 

12.309,20 

 

  4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 15.200 12.309,20  
 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez-

pieczenia emerytalne i rentowe - zadanie zleco-
ne 

 
 

161.000 

 
 

157.823,96 

 

  3110 świadczenia społeczne 159.048 155.872,18  
  4330 opłata za pobyt w ośrodku pomocy 

społecznej 
 

1.952 
 

1.951,78 
 

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe - z dotacji na 
zad. własne 

 
 

254.000 

 
 

240.501,34 

 

  3110 świadczenia społeczne 254.000 240.501,34  
 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez-

pieczenia emerytalne i rentowe 
 

116.848 
 

106.138,09 
 

  3110 świadczenia społeczne 93.600 93.600,00  
  4300 opłaty pocztowe 13.241 2.531,18  
  4330 opłata za pobyt w ośrodku pomocy 

społecznej 
 

10.007 
 

10.006,91 
 

 85215 Dodatki mieszkaniowe 16.323 16.322,92  
  3110 świadczenia społeczne 16.323 16.322,92  
 85219 Ośrodki pomocy społecznej z dotacji na zad. 

własne 
 

76.600 
 

76.600,00 
 

  4010 wynagrodzenie 76.600 76.600,00  
 85219 Ośrodki pomocy społecznej  151.244 105.378,83  
  3020 świadczenia bhp 2.520 1.080,00  
  4010 

4040 
4110 
4120 

wynagrodzenia i pochodne  
 
 

93.131 

 
 
 

72.962,76 

 

  4210 materiały biurowe, druki 7.610 492,16  
  4260 zakup energii elektrycznej, wody, 

oleju opałowego 
 

12.000 
 

11.246,92 
 

  4280 zakup usług zdrowotnych 300 -  
  4300 telefony, usługi kominiarskie, wywóz 

śmieci, szkolenia, montaż ogrodze-
nia betonowego wokół ośrodka, 
opłaty pocztowe 

 
 
 

21.740 

 
 
 

6.190,29 

 

  4350 zakup usług dostępu do sieci Inter-
net 

 
720 

 
437,63 

 

  4410 zwrot kosztów podróży 2.000 1.746,07  
  4440 odpisy na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych 
 

5.223 
 

5.223,00 
 

  6060 Opis zadania w części 3 6.000 6.000  
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-

kuńcze 
 

60.000 
 

34.133,25 
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  4300 za usługi PCK w domach podopiecz-

nych OPS 
 

60.000 
 

34.133,25 
 

 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie 
zlecone 

 
41.812 

 
34.136,00 

 

  3110 świadczenia społeczne, pomoc pie-
niężna dla rodzin rolniczych, których 
gospodarstwa dotknęła susza 

 
 

41.812 

 
 

34.136,00 

 

 85295 Pozostała działalność - z dotacji na zad. własne 131.300 131.300,00  
  3110 świadczenia społeczne – dożywianie 

w ramach programu „posiłek dla 
potrzebujących” 

 
 

131.300 

 
 

131.300,00 

 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 270.104 234.919,69 87 
 85401 Świetlice szkolne 43.635 43.634,68  
  3020 dodatek wiejski, mieszkaniowy 3.195 3.195,40  
  4010 

4040 
4110 
4120 

wynagrodzenie i pochodne  
 
 

38.450 

 
 
 

38.449,28 

 

  4440 odpisy na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 

 
1.990 

 
1.990,00 

 

 85415 Pomoc materialna dla uczniów 226.469 191.285,01  
  3240 stypendia, pomoc o charakterze so-

cjalnym 
 

226.469 
 

191.285,01 
 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.202.676 997.246,79 83 
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 274.351 70.892,27  
  6050 Opis zadania w części 3 274.351 70.892,27  
 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 371.024 369.053,72  
  4210 kabel na wymianę w Rudnie ul. Le-

śna  1.100 1.092,75 
 

  4260 energia elektryczna na ulicach, mo-
ście  210.219 210.128,44 

 

  4270 konserwacja oświetlenia ulicznego 54.005 54.005,63  
  4580 pozostałe odsetki - 10,28  
  6050 Opis zadania w części 3 105.700 103.816,62  
 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 557.301 557.300,80  
  2510 dotacja podmiotowa 497.000 497.000,00  
  2650 dotacja przedmiotowa (dowóz dzie-

ci) 30.301 30.300,80 
 

  6210 dotacja inwestycyjna 30.000 30.000,00  
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 272.121 230.059,65 85 
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 98.973 81.744,23  
  4210 drzwi i materiały budowlane do sali 

wiejskiej w Przyborowie;  
sprzęt sportowy dla RS Lipi-
ny1500,50; 
6m firan, karnisz, materiał zasłono-
wy dla RS Jodłów 236,82;  
galanteria stołowa, materiały elek-
tryczne do rozdzielenia instalacji 
elektrycznej w sali wiejskiej RS Rud-
no 2.880,59;  
karnisz, środki czystości, materiały  
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   malarskie do sali RS Przyborów 

1.510,53;  
materiały na remont podłogi w klu-
bie cokoliki, płytki i inne RS Kielcz 
1.670,71;  
piłki nożne, siatkowe do tenisa, olej 
napędowy dla RS Stara Wieś 653,98;  
art. spożywcze na organizację dnia 
Kobiet i elementy ogrodzenia w Lu-
bieszowie RS 1.435,82; 
siatka powlekana, art. spożywcze na 
organizacje dnia Kobiet i Mikołajek 
dla RS Buczków 2012,06;  
29 krzeseł, 7 stolików, 50m cokolika 
dla RS Wrociszów 970,14;  
materiały na położnie posadzki dla 
RS Stany 582,76; 
elementy ogrodzenia przy sali RS 
Lelechów 1.499,62;  
sprzęt sportowy, 3 stoły, 1 krzesło 
dla RS Dąbrowno 1.086,99;  
20 krzeseł dla RS Jeziorna 2.140; 20.723 19.478,80 

 

  4260 energia ; RS Kielcz 50,67 9.997 9.617,25  
  4270 zakup usług remontowych: montaż 

koła stalowego nawiewnego w świe-
tlicy w Stanach 6000, prace budow-
lane, dekarskie, elektryczne w świe-
tlicy wiejskiej w Przyborowie 
27.494,65, ogrodzenie działki gmin-
nej przylegającej do świetlicy 1.220. 

 
 
 
 
 
 

50.319 

 
 
 
 
 
 

34.714,65 

 

  4300 usługi kominiarskie, wymiana  
13 okien w sali wiejskiej RS w Lipi-
nach 14.267,95;  
podział instalacji elektrycznej RS 
Rudno 1.200; 
remont chodnika RS Stara Wieś 
1.600; 
wywóz nieczystości RS Przyborów 
88,01 

 
 
 
 
 
 
 
 

17.934 

 
 
 
 
 
 
 
 

17.933,53 

 

 92116 Biblioteki 163.148 148.315,42  
  4010 

4040 
4110 
4120 

wynagrodzenie i pochodne  
 
 

108.200 

 
 
 

104.228,12 

 

  4210 opał, akcesoria komputerowe, pre-
numerata prasy, troje drzwi antyw-
łamaniowych do salki komputerowej 
w bibliotece w szkole w Libieszowie, 
środki czystości, wykładzina podło-
gowa, biurko 

 
 
 
 
 

17.814 

 
 
 
 
 

16.449,04 

 

  4240 zakup pomocy naukowych, dydak-
tycznych i książek 

 
10.000 

 
7.903,63 

 

  4260 zakup energii 4.000 3.854,48  
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  4270 adaptacja pomieszczeń na salkę 

komputerową w Lubieszowie 
 

3.148 
 

3.147,56 
 

  4280 zakup usług zdrowotnych 200 -  
  4300 usługi kominiarskie, wywóz nieczy-

stości, nadzór nad kotłownia w Kieł-
czu, szkolenia, legalizacja gaśnic 

 
 

4.820 

 
 

4.798,17 

 

  4410 zwrot kosztów podróży, ryczałt za 
używanie samochodu prywatnego 
do celów służbowych 

 
 

2.800 

 
 

2.206,36 

 

  4430 różne opłaty i składki, ubezpieczenie  366 168,00  
  4440 odpisy na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych 
 

2.800 
 

2.800,00 
 

  4580 pozostałe odsetki - 0,03  
  6050 Opis zadania w części 3 9.000 2.760,03  
 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10.000 -  
  4300 zakup usług pozostałych 10.000 -  
926 Kultura fizyczna i sport 135.785 123.469,50 92 
 92604 Instytucje kultury fizycznej 62.785 50.469,50  
  4210 materiały na wiatę na boisku spor-

towym w Przyborowie 
 

2.785 
 

1.431,71 
 

  6050 opis zadania w części 3 60.000 49.037,79  
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 73.000 73.000  
  2820 dotacja celowa z budżetu na finan-

sowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzysze-
niom 
dla LZS „Tornado” Lubięcin 500 
dla LZS „Błękitni” Lubięcin 21.000 
dla LZS „Czarni” Rudno 15.000 
dla LZS „Pogoń” Przyborów 10.000 
dla LZS „Polonia” Kielcz 8.500 
dla LZS „ Trasch Attaca” Lipiny 
7.000 
dla LZS „Zorza” Nowe Żabno 10.000  
dla LZS „Herkules” Przyborów 1.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73.000 

 

Wydatki ogółem 13.667.189 12.605.741,37 92 
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Część 3 
 

Plan i wykonanie robót i zakupów inwestycyjnych w 2006r. 
 

Dział Plan Wykonanie Nazwa zadania inwestycyjnego / rodzaj zakupu 
Rok rop. 

rok zakoń. 
Źródło 

finansow. 
1 2 3 4 5 6 

684.650 522.800,21 84.650,58  ostatnia rata za budowę sieci wodociągowej z Nowej Soli do Wrociszowa 
                  i Lubieszowa wraz z przyłączeniami i uzbrojeniem – budowa komory  
                  przepompowni wody ( umowa na 1.350.986,20) 
     221,71  opłata za zajęcie pasa drogowego,  uzgodnienia branżowe  
17.187,92   modernizacja sieci wodociągowej w Lubięcinie 
20.740,00  opracowanie projektu  budowlanego zamiennego sieci wodociągowej  
                   z przyłączami sieci tranzytowej Lubieszów Wrociszów 
400.000,00 modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami  
                   technologicznymi  i sieciami dla Lubięcina, Chełmka, Dąbrówna, Okopca 

2001/2006 
 
 

 
 

2006 
 
 

2006/2008 

środki 
własne 

 
 
 
 
 

400.000 pożyczka WFOŚ 

62.248 62.248 62.248,00 remont sali wiejskiej w Przyborowie: wymiana pokrycia dachu   
                 ceramicznego na blachę dachówkopodobną z ołaceniem i paraizolacją,  
                 konserwacja dachu papowego, instalacja odgromowa, wymiana drzwi 
                 i okien na PCV , naprawa, okładziny schodów 

2006 środki Funduszy struktural-
nych w ramach programu 
operacyjnego „Restruktury-
zacja i modern sektora żyw-
nościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich” 

010 

47.725 47.725,13 47.725,13 remont sali wiejskiej w Przyborowie: wymiana pokrycia dachu   
                 ceramicznego na blachę dachówkopodobną z ołaceniem i paraizolacją,  
                 konserwacja dachu papowego, instalacja odgromowa, wymiana drzwi 
                 i okien na PCV , naprawa, okładziny schodów 

2006 środki własne 

600 885.281 857.534,45 259.502,88 płyty drogowe i krawężniki na drogi gminne 
         77,00  przykanalik do studni chłonnej kanalizacji deszczowej w Lubięcinie 
120.216,08  budowa drogi w Lubieszowie z płyt ażurowych o dł. 336m szer. 4,8m 
130.892,94 budowa drogi w Rudnie ul. Sosnowa z płyt ażurowych krawężnikami 
                    dł. 554m, szer 4,8m 
   62.264,02 budowa drogi w Przyborowie ul Cmentarna z płyt ażurowych  
                    krawężnikami dł. 162m, szer. 4,8m 
   55.286,88 wyrównanie dróg gruntowych na terenie gminy, wykonanie koryta,  
                    nawierzchni ze szlaki 
   67.320,53 budowa drogi w Przyborowie ul Dębowa z płyt ażurowych krawężnikami 
                    dł. 322m, szer. 4,8m 
 102.744,11 wymiana nawierzchni na tłuczeń oraz ułożenie chodnika Kielcz ul. Kolejowa 
   25.000,00  budowa drogi w Kiełczu ul. Cicha z płyt ażurowych  
                     krawężnikami dł. 270m, szer. 4,8m 
   15.000,00  zwiększenie powierzchni chodnika  przy Sali namiotowej w Przyborowie 
   17.690,00 opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej , modernizacja  
                    dróg transportu rolnego  w Przyborowie, Lubieszowie, Lubięcinie, Rudnie 

2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

środki 
własne 

 
 
 
 
 

FOGR 
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1 2 3 4 5 6 
        1.540,01 opłata za przyłączenie do sieci Jeziorna   
700 30.000 23.008,98 

 
     6.297,58  zakup działki na budowę oczyszczalni ścieków w Lubięcinie 
     1.711,40  zakup działki przy Sali wiejskiej w Przyborowie 
   15.000,00  koncepcja przebudowy budynku po byłej szkole w Lipinach na  
                     mieszkania komunalne 

2006 środki własne 

750 150.000 54.968,07  14.210,23 drukarki, duplex, komputer, oprogramowanie 
   5.909,84 zestaw komputerowy dla straży gminnej 
 34.848,00 dofinansowanie do samochodu do przewozu osób  
                  niepełnosprawnych kupionego przy pomocy środków z PFRON   
                  (koszt całkowity 124.808,00) 

2006 środki własne 

449.208 434.059,84  34.160,00  opracowanie projektu sali gimnastycznej dla szkoły w Lubięcinie  
  26.216,13  remont pomieszczeń piwnicznych w szkole w Lubieszowie 
350.487,99 budowa sali gimnastycznej dla szkoły w Lubięcinie 
   23.195,72  remont sanitariatów w szkole w Lubieszowie 

2006 środki własne 
100.000 środki 
budżetu państwa 

801 

420.000 419.046,32 417.826,32  rozbudowa gimnazjum w Lubięcinie II etap 
    1.220,00  projekt zagospodarowania terenu gimnazjum 

  

852 6.000 6.000     6.000,00   zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem 2006 środki własne 
274.351 70.892,27   1.900,00  opłata legalizacyjna dla kanalizacji sanitarnej w Rudnie 

     150,00  mapa do celów projektowych 
  2.426,72  przyłączenie do sieci  
  7.930,00  opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę kanalizacji 
14.136,60  przyłącze energetyczne kanalizacji ul. Topolowa, Dębowa 
44.348,95  c.d. budowa kanalizacji w Rudnie 

2005/2006 środki własne 

105.700 103.816,62 28.152,22  oświetlenie dróg gminnych w Przyborowie ul. Szkolna 10 sztuk lamp 
75.664,40  oświetlenie drogi Jeziorna obwód Nr 1 i 2 
 

2006 środki 
własne 

900 

30.000 30.000   30.000,00 dotacja inwestycyjna dla Zakładu Komunalnego 2006 środki własne 
921 9.000 2.760,03     2.760,03 modernizacja biblioteki w Lubieszowie 2006 środki własne 
926 60.000 49.037,79      847,05 opłata za przyłącze do sieci energetycznej szatni sportowej w Rudnie 

                 II rata , całość 1.540,01 
29.345,01 wykonanie przyłącza energetycznego na boisko w Rudnie 
18.845,73 materiały budowlane na rozbudowę szatni w Rudnie 

2005/2006 środki własne 

Razem 3.214.163 2.683.897,71 84 %   
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Część 4 
 

Sprawozdanie z wykonania 
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w 2006r. 
 
Przychody  
1. Stan środków na 1 stycznia 2006r. 11.511,03 
2. Przychody razem:  
- odpis na fundusz przekazany przez Urząd Marszałkowski 208.990,89 
- odsetki od środków na rachunku 866,89 
Środki dyspozycyjne 221.368,81 
Wydatki:  
1. Wydatki ogółem: 206.587,25 
1) uporządkowanie i wyrównanie terenu w Przyborowie na działce 475/3  
    i 427, remont nawierzchni działek 

 
137.771,36 

2) wywóz nieczystości z terenu gminy w tym śmieci wielkogabarytowe 28.512,75 
3) worki na śmieci do miejscowości letniskowych 104,00 
4) zrzut do oczyszczalni ścieków w Kolsku  od 7 marca 18.893,95 
5) cięcia pielęgnacyjne drzew w Lipinach, Lubięcinie, Jeziornej i Jodłowie 21.300,19 
6) opłaty bankowe 5,00 
2. Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2006r. 14.781,56 
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Część 5 
 

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego w Kiełczu w 2006r. 
 

Klasyfikacja 
budżetowa 

Przychody Wydatki stanowiące koszty 

Dz. Rozdz. 
Razem 

plan wy-
konanie 

Przychody 
z usług 

Przy-
chody 
z pro-
dukcji 

Dotacja 
przed-
mio-
towa 

Dotacja 
pod-

mioto-
wa 

Dotacja 
inwe-
sty-

cyjna 

Inne 
zwięk-
szenia  

i zmniej-
szenia 

Razem 
plan 

wyko-
nanie 

Wyna-
grodze-

nia 

Pocho-
dne od 

wynagro 
dzeń 

Pozos-
tałe wy-

datki 
bieżące 

Wyda-
tki 

inwe-
stycyje 

Inne 
zwięk-
szenia 

i zmniej-
szenia 

Stan 
środków 
obroto-
wych 
na ko-
niec 

okresu 
spraw. 

Podatek 
docho-
dowy 

- za rok 
2005 

- za okres 
sprawo-
zdawczy 

293.000 293.000 -- -- -- --  497.000 125.000 26.000 346.000     400 40002 
 307.301 307.301      495.603 124.859 24.781 345.963 -- -- -41.670  

20.000 20.000 -- -- -- --  66.101 37.000 5.300 23.801     700 70005 
 21.867 21.867      67.642 36.945 7.273 23.424 -- -- 12.076  

1.107.801 170.500 380.000 497.000 30.301 30.000  857.700 269.000 56.400 502.300 30.000   5.448 900 90017 
 1.115.897 241.676 298.870 497.000 30.301 30.000 19.086 

-1.036 
850.531 267.960 50.396 502.264 29.911 6.500 48.846 5.448 

1.420.801 483.500 380.000 497.000 30.301 30.000  1.420.801 431.000 87.700 872.101 30.000 -19.252 19.252 5.448 Wykonanie 
ogółem 1.445.065 570.844 298.870 497.000 30.301 30.000 18.050 1.413.776 429.764 82.450 871.651 29.911 6.500 19.252 1.275   

4.173 
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego (netto) =  minus 1.035,44 
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (netto) = 19.252,13 
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Część 6 
 

Sprawozdania z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wy-
datków nimi sfinansowanych 

 
1. Dla Publicznego Gimnazjum Lubięcinie 
 

Źródło dochodu Plan Wykonanie 
za najem gimbusa 
szkolnego 

 
2.300 

 
1.589,00 

 
 

Rodzaj wydatku Plan Wykonanie 
zakup paliwa do 
gimbusa szkolnego 
415,77 litra 

 
 

2.300 

 
 

1.589,00 
 
 
2. Dla Szkoły Podstawowej w Przyborowie 
 

Źródło dochodu Plan Wykonanie 
Za najem sali gim-
nastycznej 

 
21.000 

 
3.127,50 

 
 

Rodzaj wydatku Plan Wykonanie 
zakup oleju opało-
wego 

 
21.000 

 
3.127,50 

 
 
Część 7 
 

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2006r. 
 

 Plan Wykonanie 
Przychody budżetu   
1) z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 2.000.000 1.500.000 
2) z pożyczki 742.059 400.000 
Razem przychody na dzień 31 grudnia 2006r. 2.742.059 1.900.000 
Rozchody budżetu   
1) spłata kredytów 514.364 514.364 
2) pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni 44.000 - 
Razem rozchody na dzień 31 grudnia 2006r. 558.364 514.364 
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2125 
 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 
GMINY SZPROTAWA ZA 2006R. 

 
Rada Miejska w Szprotawie 29 grudnia 2005r. 
uchwaliła budżet na 2006r., który przewidywał: 

- dochody w wysokości - 42.314.429,00zł, 

- wydatki w wysokości - 46.786.552,00zł. 

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 
4.472.123,00zł był kredyt długoterminowy. Na 
dzień 31 grudnia 2006r. budżet zwiększył się po 
stronie planu dochodów o kwotę 3.452.171,00zł. 

Zmiany w uchwalonym budżecie związane są: 

1) ze wzrostem planu dochodów w kwocie 
3.482.361,00zł z tytułu:  

a) dotacji na zadania zlecone i własne oraz 
realizowane na podstawie porozumień  
w kwocie - 2.523.615,00zł, w zakresie: 

- pomocy społecznej z przeznaczeniem na 
- 1.504.781,00zł: 

- świadczenia rodzinne i zasiłki alimen-
tacyjne - 371.588,00zł, 

- zasiłki i pomoc w naturze - 226.300,00zł, 

- na działalność ośrodka pomocy spo-
łecznej - 29.825,00zł, 

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
na wypłatę zasiłków dla rolników po-
szkodowanych w wyniku klęski suszy  
- 176.968,00zł, 

- dożywianie w ramach programu „Po-
moc państwa w zakresie dożywiania”  
- 687.600,00zł, 

- dożywianie - na podstawie porozumie-
nia z Urzędem Marszałkowskim w Zie-
lonej Górze - 12.500,00zł, 

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom  
- 73.742,00zł, 

- prowadzenie rejestru wyborców  
- 3.672,00zł, 

- przeprowadzenie wyborów samorządo-
wych - 60.062,00zł, 

- wprowadzenie w pierwszych klasach 
szkół podstawowych nauki języka an-
gielskiego i sfinansowanie „Wyprawki 
szkolnej” - 17.239,00zł, 

- dofinansowanie kosztów pracodawcom, 
którzy zawarli z młodocianymi pracow-
nikami umowy o pracę w celu przygo-
towania zawodowego - 26.665zł, 

- stypendia dla uczniów - 572.632,00zł, 

- na podstawie porozumień ze Staro-
stwem Powiatowym – na zorganizowa-
nie dożynek powiatowych oraz na utrzy-
manie czystości na drogach powiato-
wych - 8.172,00zł, 

- na wydawanie decyzji w sprawie świad-
czeń zdrowotnych - 400,00zł, 

- na utworzenie punktu ratownictwa me-
dycznego - 156.250,00zł, 

- na doprowadzenie zasilania energetycz-
nego do terenów inwestycyjnych  
- 100.000,00zł, 

b) dofinansow. z Euroregionu - 56.870,00zł,na 
zadania:  

- „Szprotawa - Gewelsberg (1996 - 2006) 
– Jubileusz współpracy partnerskiej”  
- 42.774,00zł, 

- wymianę młodzieży szkolnej w ramach 
współpracy partnerskiej 5.660,00zł, 

- na realizację Mikroprojektu pt.: „Trans-
graniczne rozgrywki sportowe Szprota-
wa - Spremberg 2005r.” realizowane  
w ramach projektu FMP INTERREG III A 
- 8.436,00zł, 

c) dochodów w kwocie - 901.876,00zł, z tytu-
łu: 

- rozliczenia końcowej płatności ze środ-
ków unijnych zadania: „Budowa drogi 
gminnej od ul. Wiejskiej w Szprotawie 
do os. Lotnisko w Wiechlicach                 
- 688.726,00zł, 

- wpływu dochodów z tyt. kosztów party-
cypacji na zadaniu: Partycypacja w kosz-
tach wykonania przyłączy wodociągo-
wych we wsi Polkowiczki - 9.100,00zł, 

- zajęcia pasa drogowego - 25.000,00zł, 

- wpływy z usług z tyt. dokonania zadrze-
wień na gruntach niepaństwowych  
- 5.094,00zł, 

- dzierżawy składowiska odpadów w Dzie-
ćmiarowicach - 9.000,00zł, 

- dzierżawy obwodów łowieckich                   
       - 1.300,00zł, 

- dochody z budżetu państwa na realiza-
cję Mikroprojektu pt.: „Transgraniczne 
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rozgrywki sportowe Szprotawa - Sprem-
berg 2005r. - 1.062,00zł, 

- udziałów w podatku dochodowym od 
osób fizycznych - 57.867,00zł, 

- usług świadczonych przez gminne jed-
nostki oświatowe - 14.000,00zł, 

- wpływy z tytułu odszkodowania w Gim-
nazjum Nr 1 - 3.926,00zł, 

- usług świadczonych z tytułu wynajmu 
autobusu - 8.000,00zł, 

- darowizny na przeprowadzenie konkur-
su „Złoty Liść” - 1.000,00zł, 

- zwroty za szkody komunikacyjne  
- 3.001,00zł, 

- zwroty za energię oświetleniową i w pa-
wilonach targowych - 1.000,00zł, 

- z usług za likwidację dzikich wysypisk  
- 42.800,00zł, 

- usług świadczonych przez urząd poprzez 
zwrot kosztów za energię elektryczną, 
usługi telekomunikacyjne - 26.000,00zł, 

- świadczenia usług cment. - 4.000,00zł, 

- Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków „Najlepsza Renowacja 
Stolarki” - 1.000,00zł; 

2) ze zmniejszeniem w kwocie - 30.190,00zł z ty-
tułu: 

a) dotacji celowej z zakresu pomocy społecz-
nej - 12.500zł: 

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne  
- 10.000,00zł, 

- usługi opiek. i specjalistyczne - 2.500,00zł, 

b) subwencji ogólnej - 17.690,00zł. 

Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżet 
zwiększył się i wyniósł: 

- po stronie dochodów - 45.766.600,00zł, 

- po stronie wydatków - 47.386.322,00zł, 

- deficyt - 1.619.722,00zł. 

Wykonanie budżetu za 2006r.: 

- po stronie dochodów - 43.193.782,95zł, 
tj. 94,38% planu, 

- po stronie wydatków - 42.478.331,42zł,  
tj. 89,64% planu, 

- nadwyżka - 715.451,53zł. 

Dochody 

Dochody składają się z: 

A. Dochodów własnych, które wykonano  
w 89,61% osiągając - 19.079.411,06zł. 

B. Subwencji i dotacji, które zrealizowano  
w 98,53% osiągając - 24.114.371,89zł. 

Szczegóły w załączniku Nr 1 i 1a. 

 

44%

56%

Dochody własne subwencje i dotacje
 

 

Strukturę uzyskanych dochodów przedstawia po-
wyższy wykres. 
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Dochody własne zrealizowano w zakresie: 

Podatki i opłaty 

Plan pierwotny - 11.730.554,00zł. 

Plan po zmianach - 11.788.421,00zł. 

Wykonanie - 12.806.194,85zł, tj.: 108,63%. 

Podstawowe źródła dochodów z zakresu podat-
ków i opłat lokalnych wykonane zostały powyżej 
100% wskaźnika realizacji planu. Najwyższe do-
chody gmina uzyskała z udziału w podatku docho-
dowym od osób fizycznych. Podatek ten, przeka-
zywany udziałem przez Ministerstwo Finansów 
zasilił rachunek bankowy gminy w kwocie 
5.575.133zł, uzyskując 103,49% planu. Ponadpla-
nowy wskaźnik osiągnęły wpływy: z podatku od 
nieruchomości w kwocie - 4.993.310,66zł, tj. 113,74%, 
z udziału w podatku dochodowym od osób praw-
nych w kwocie  435.038,31zł (132,63%), z podatku 
od czynności cywilnoprawnych w kwocie 
238.437,72zł (127,51%), z podatku leśnego w kwo-
cie 128.827,60zł (108,53%), z opłaty skarbowej  
w kwocie 175.988,01zł (150,42%), z podatku od 
spadków i darowizn w kwocie 44.391,79zł (177,57%), 
z karty podatkowej 28.578,31zł (136,09%). 

Poniżej planu zrealizowano dochody: z podatku 
rolnego w kwocie 710.238,26zł, tj. 99,20%, z opłaty 
targowej w kwocie 206.903,74zł, tj. 96,23% oraz  
z najniższych źródeł dochodu, tj.: podatek od po-
siadania psów w kwocie 5.393,40zł, tj. 46,90%  
i opłata administracyjna w kwocie 1.081,00zł 
(13,51%). 

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych sta-
wek podatków na rok 2006 wynoszą 2.818.807,17zł 
i kształtują się następująco: 

- podatku od nieruchomości                       
- 2.628.866,99zł, 

- podatku od środków transportowych  
- 90.714,37zł, 

- podatku rolnego - 89.042,00zł, 

- podatku od posiadania psa - 10.183,81zł. 

Ponadto, według stanu na dzień 31 grudnia 2006r. 
skutki udzielonych przez Radę Miejską zwolnień  
w podatkach wynoszą  217.546,00zł. Natomiast 
skutki decyzji  organu podatkowego dotyczące 
umorzeń wynoszą 7.167,00zł, a dotyczące odro-
czeń i rozłożeń na raty  wynoszą 28.779,00zł. 

Dochody z majątku gminy 

Plan pierwotny - 6.637.571,00zł. 

Plan po zmianach - 6.647.871,00zł. 

Wykonanie - 3.317.629,00zł tj.: 49,91%, z tego: 

a) dochody z dzierżawy - 1.527.132,29zł,  
tj. 83,46% planu, w tym: opłaty z tyt. najmu  

i dzierżawy zasobu lokalowego zarządzane-
go przez Spółkę „Chrobry” 1.223.457,67zł 
oraz z tytułu najmu pawilonów drewnia-
nych, dzierżawy garaży, komórek, gruntu 
pod kioskami i reklamami itp., 

b) dochody ze sprzedaży - 1.790.496,71zł,  
tj. 37,16% planu: 

c) lokali mieszkalnych dla najemców  
– 14szt., 

d) lokale mieszkalne - 12szt., 

e) lokali użytkowych - 18szt., 

f) działek pod budownictwo mieszkalne  
i mieszkalno – usługowe - 6szt., 

g) pod budowę garaży - 6szt., 

h) działki rolne - 1szt., 

i) gruntów będących w użytkowaniu wieczy-
stym na własność – 26szt., 

j) gruntów w celu poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyle-
głej – 3szt. 

Realizacja planu dochodów ze sprzedaży majątku 
na tak niskim poziomie spowodowana była nie 
tylko brakiem oferentów oraz brakiem zaintereso-
wania zakupem lokali mieszkalnych przy ul. Kosza-
rowej 12 na dotychczasowych warunkach, ale 
również uchyleniem przez Radę Miejską uchwały  
o zasadach sprzedaży nieruchomości gruntowych. 
Przygotowane projekty uchwał o wyrażeniu zgody 
na sprzedaż nieruchomości spotykały się z nega-
tywną opinią Rady Miejskiej, co w konsekwencji 
doprowadziło do zmniejszenia sprzedaży majątku. 
Sprzedaży majątku, w związku z powyższym roz-
poczęto w czerwcu 2006r. 

Szczegóły w załączniku Nr 1 i 1a. 

III. Pozostałe dochody   

Plan pierwotny - 1.965.522,00zł. 

Plan po zmianach - 2.856.101,00zł. 

Wykonanie - 2.955.587,21zł, tj.: 103,48%. 

Są to przede wszystkim dochody uzyskiwane z: 

1) z usług - 1.233.002,59zł, w tym m.in.:  

a) świadczonych przez Spółkę „Chrobry”  
w ramach zarządu i administrowania lokali 
komunalnych - 835.428,92zł, 

b) świadczonych przez gminne jednostki 
oświatowe - 278.717,03zł; 

2) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych § 0480 - 310.434,47zł; 

3) rozliczenia inwestycji: Budowa drogi gminnej 
od ul. Wiejskiej do Os. Lotnisko w Wiechli-
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cach - 688.725,61zł; 

4) z odpłatnego nabycia prawa własności nieru-
chomości § 0770 - 158.337,93zł, 

5) odpłatność za przedszkola § 0970  
- 154.904,78zł; 

6) opłata za zajęcie pasa drogowego i opłata za 
wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
§0490 - 58.983,96zł; 

7) z opłat za zarząd oraz wieczyste użytkowanie 
terenów § 0470 - 49.548,64zł; 

8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu po-
datków i opłat § 0910 - 123.488,55zł; 

9) wpływy z różnych opłat § 0690 - 30.292,07zł; 

10) z tytułu przekształcenia prawa wieczystego 
użytkowania przysługującego osobom fizycz-
nym w prawo własności § 0760 - 66.501,19zł. 

 

68%

17%

15%

podatki i opłaty dochody z mają tku pozostałe dochody

 

 

Strukturę uzyskanych dochodów własnych przed-
stawia powyższy wykres. 

Subwencje i dotacje 

Subwencje: 

Plan pierwotny - 12.668.988,00zł. 

Plan po zmianach - 12.651.298,00zł. 

Wykonanie - 12.651.298,00zł tj.: 100%, z tego: 

- część oświatowa subwencji ogólnej  
- 9.900.685,00zł, 

- część wyrównawcza subwencji ogólnej  
- 2.097.772,00zł, 

- część równoważąca - 652.841,00zł. 

Szczegóły w załączniku Nr 1 i 1a. 

Dotacje i inne środki: 

Plan pierwotny - 9.311.794,00zł. 

Plan po zmianach - 11.822.909,00zł. 

Wykonanie - 11.463.073,89zł, tj.: 96,96%, otrzyma-
ne z: 

1) budżetu państwa na finansow.: 11.249.976,89zł: 

a) zadań zleconych gminie w zakresie admi-
nistracji rządowej - 8.217.529,72zł, z prze-
znaczeniem na: 

- pomoc społeczną - 7.756.316,45zł, 

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom  
- 66.789,27zł, 

- administrację publiczną - 175.800,00zł, 

- szkolenie z zakresu obrony narodowej  
- 400,00zł, 

- wydawania decyzji w sprawie świad-
czeń zdrowotnych - 400,00zł, 

- prowadzenie rej. wyborców - 3.672,00zł, 

- przeprowadzenie wyborów samorządo-
wych - 57.902,00zł, 

- ratownictwo medyczne (inwestycja)  
- 156.250,00zł, 

b) zadań własnych gminy - 3.032.447,17zł,  
z przeznaczeniem na: 

- pomoc społ. w kwocie - 2.343.009,08zł, 
tj.: 

- zasiłki i pomoc w naturze                         
- 1.118.441,50zł, 

- utrzymanie ośrodka pomocy społecz-
nej - 223.125,00zł, 

- dożywianie - 1.001.442,58zł, 

- sfinansowanie „Wyprawki szkolnej”  
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- 9.971,00zł, 

- na dofinansowanie kosztów pracodaw-
com, którzy zawarli z młodocianymi pra-
cownikami umowy o pracę, w celu przy-
gotowania zawodowego - 26.664,94zł, 

- stypendia dla uczniów - 552.802,15zł, 

- dotacja na zagospodarowanie mienia po 
JAR - doprowadzenia zasilania energe-
tycznego do terenów inwestycyjnych  
- 100.000,00zł; 

2) z funduszy celowych (PFRON) zostały prze-
znaczone na finansowanie: 

- zadań własnych gminy - 192.370,00zł; 

3) z budżetu jednostek samorządu terytorialne-
go na finansowanie - 20.727,00zł, 

- przez Urząd Marszałkowski dożywiania 
dzieci i młodzieży - 12.500,00zł, 

- oczyszczania dróg powiatowych na terenie 
gminy - 4.727,00zł, 

- organizacji dożynek powiatowych na tere-
nie gminy - 3.500,00zł; 

4) z instytucji wdrażającej zadania na podstawie 
porozumień - zaplanowana dotacja celowa  
w wysokości 98.545zł z tytułu refundacji po-
niesionych wydatków na zadanie „Remont  
i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz ogród-
ka jordanowskiego w miejscowości Długie” 
nie została przekazana przez instytucję wdra-
żającą. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w roku 
2007.  

Szczegóły w załączniku Nr 1, 1a, 3 i 10. 

 

48%

52%

dotacje subwencje
 

 

Strukturę otrzymanych subwencji i dotacji przed-
stawia powyższy wykres. 

Wydatki 

Plan pierwotny wydatków na realizację zadań zo-
stał uchwalony w wysokości 46.786.552,00zł. Bu-
dżet w tym zakresie został zwiększony o kwotę 
599.770zł i na koniec okresu sprawozdawczego 
wyniósł 47.386.322zł. 

Wydatki, wg stanu na koniec okresu sprawoz-
dawczego, zrealizowano w kwocie 42.478.331,42zł, 
co stanowi 89,64% planu, z tego wydatki: 

1) na zadania bieżące zrealizowano w kwocie  
- 38.923.907,77zł, tj. 92,15%: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagro-
dzeń - 15.390.050,50zł, tj. 92,15%, 

b) dotacje - 2.060.510,93zł, tj. 97,03%, 

c) obsługa długu gminy - 167.146,17zł,  
tj. 56,47%, 

d) udzielone poręczenia - 0,00zł, tj. 0,00%; 

2) na zadania inwestycyjne w kwocie  
- 3.554.423,65zł, tj. 69,04%. 
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8%

92%

inwestycyjne bieżące

 

 

Strukturę wydatków przedstawia powyższy wy-
kres. 

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej 
wykonanie wydatków przedstawia się następują-
co: 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 

Plan pierwotny - 2.313.825,00zł. 

Plan po zmianach - 1.086.067,00zł. 

Wykonanie - 1.009.354,07zł. tj.: 92,93%. 

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z reali-
zacją: 

1) wydatków bieżących - 451.347,15zł, tj. 86,61% 
planu, z przeznaczeniem na: 

a) prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa  
- 2.810,13zł, 

b) na meliorację wodną - 48 397,49zł. 

Wydatki na melioracje poniesione były  
w ramach programu realizowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Żaganiu „Bezro-
botni dla gospodarki wodnej 2006 Powiat 
Żagań”. Okres realizacji prac został usta-
lony od 1 czerwca 2006r. do 31 październi-
ka 2006r. Do realizacji programu zostało 
zatrudnionych 5 osób. Wyczyszczono rowy 
melioracyjne w miejscowościach: Witków, 
Dziećmiarowice, Leszno Górne – o łącznej 
długości 9.091mb.  

Prace prowadzone były również przez pra-
cowników zatrudnionych przez Urząd Miej-
ski w Szprotawie w ramach prac społecz-
nie użytecznych. Prace wykonywały 3 oso-
by. Wyczyszczono rowy melioracyjne  
w miejscowościach: Dzikowice i na terenie 
miasta Szprotawa o łącznej długości 
750mb. Dodatkowo konserwowano rowy 
w miejscowości Borowina, Witków, Dzieć-
miarowice, Leszno Górne oraz na terenie 

miasta Szprotawa o długości 7.696mb. 

We wszystkich przypadkach zastosowano 
rodzaj robót w postaci: odmulania, hako-
wania, koszenia i odkrzaczania. 

Łącznie na terenie Gminy Szprotawa  
w roku 2006 zostało wyczyszczonych 
17.537mb. rowów melioracyjnych. 

c) izby rolnicze - 14.827,45zł, z przeznacze-
niem na obowiązkowe wpłaty gmin na 
rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzy-
skanych wpływów z podatku rolnego, 

d) remont świetlicy w Długiem oraz zakup 
wyposażenia ogródka jordanowskiego  
w ramach realizacji zadania: „Remont i wy-
posażenie świetlicy wiejskiej oraz ogródka 
jordanowskiego w miejscowości Długie”  
- 166.558,95zł. Zadanie będzie refundowane 
ze środków UE w wy-sokości 80% kosztów 
kwalifikowanych, tj. do kwoty 93.612,42zł, 

e) na pozostałą działalność - 218 753,13zł: 

- działalność rad sołeckich - 141.953,08zł, 
w tym na: 

- prace remontowe w świetlicach wiej-
skich - 92.610,90zł, 

- utrzymanie świetlic wiejskich                
- 33.025,39zł, 

- organizację imprez wiejskich - 6.316,79zł, 

- zwrot podatku akcyzowego - 66.789,27zł, 

- organizacja dożynek gminnych - 7.343,94zł, 

- Konkurs: „Estetyczne zagospodarowa-
nie zagrody wiejskiej” - 2.666,84zł; 

2) wydatki inwestycyjne - 558.006,92zł, tj.: 98,76% 
planu, z przeznaczeniem na: 

a) budowę sieci wodociągowej w miejsco-
wości Wiechlice i Cieciszów - dokonano 
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opłaty za umieszczenie urządzeń sieci 
wodociągowej w pasie drogi powiatowej 
2.506,92zł. Z uwagi na fakt, że prace roz-
poczęły się pod koniec roku nie zrealizo-
wano żadnej faktury. Wydatek dotyczący  
I etapu tej inwestycji, tj. budowy wodocią-
gu w Wiechlicach, na podstawie uchwały 
Rady Miejskiej, został objęty wykazem 
wydatków, które nie wygasają z końcem 
roku budżetowego 2006 - 550.000,00zł. 

b) dokumentację na budowę sieci wodocią-
gowej dla wsi Szprotawka. Wykonano 
mapy do celów projektowych dla opraco-
wania dokumentacji na budowę sieci wo-
dociągowej dla wsi Szprotawka na kwotę 
5.500,00zł. 

Szczegóły w załączniku Nr 2, 4, 4a, 4b, 5 i 8. 

Dział 020 – Leśnictwo     

Plan pierwotny - 26.500,00zł. 

Plan po zmianach - 14.794,00zł. 

Wykonanie - 13.939,25zł, tj.: 94,22%. 

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z reali-
zacją:      

1) wydatków bieżących, z przeznaczeniem na: 

a) zakup krzewów ozdobnych - 6.871,47zł, 

b) zakup map do Planu urządzenie lasu ko-
munalnego - 404,96zł, 

c) transport drewna - 493,12zł, 

d) wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia 
Lasów Komunalnych - 6.169,70zł. Wykona-
nie wydatków związane było z zakupem 
krzewów i drzewek ozdobnych w celu uzu-
pełnienia ich niedoboru na placach i skwe-
rach. Jesienią 2006r. zostały wykonane 
nasadzenia w ramach programu Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Zielonej Górze, w oparciu o projekt wy-
konany przez Referat Ochrony Środowi-
ska. Koszty poniesione przez Urząd miały 
zostać zwrócone przez Nadleśnictwo 
Szprotawa ze środków funduszu leśnego 
na wspieranie zadrzewień na gruntach nie-
państwowych. Jednakże środki zostały 
przekazane dopiero w styczniu 2007r. Ma-
py terenów leśnych zostały zakupione  
w celu zlecenia i wykonania Planu urzą-
dzenia lasów komunalnych (inwentaryza-
cja drzew, opis prac koniecznych do wy-
konania na terenach lasów komunalnych). 
Wykonanie Planu urządzenia lasów komu-
nalnych było konieczne zgodnie z ustawą  
o lasach. 

Szczegóły w załączniku Nr 2. 

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-
gię elektryczną, gaz i wodę      

Plan pierwotny - 130.000,00zł. 

Plan po zmianach - 130.000,00zł. 

Wykonanie - 0,00zł, tj.: 0,00%. 

W ramach tego działu  zaplanowano zadanie in-
westycyjne: Budowa sieci gazowej we wsi Henry-
ków. Po przeprowadzonych rozmowach Zakład 
Gazowniczy Zgorzelec uznał inwestycję za nieopła-
calną ze względów  ekonomicznych i odstąpił od 
jej realizacji. 

Szczegóły w załączniku Nr 2, 4 i 4b. 

Dział 600 – Transport i łączność 

Plan pierwotny - 1.556.236,00zł. 

Plan po zmianach - 1.905.936,00zł. 

Wykonanie - 1.863.866,33zł, tj.: 97,79%. 

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z reali-
zacją: 

1) wydatków bieżących - 314.618,20zł, tj. 98,03% 
planu: 

a) w zakresie działalności bieżącej wykonano 
- 129.074,33zł: 

- objazd przez teren elektrowni w Lesz-
nie Górnym - 7.702,38zł, 

- wyrównano drogi równiarką mechanicz-
ną oraz nawieziono tłucznia - 51.018,42zł, 

- naprawiono uszkodzoną barierę na moś-
cie przy ul. Kochanowskiego w Szpro-
tawie -1.777,38zł, 

- zakupiono i ustawiono wiatę przystan-
kową we wsi Długie - 6.584,57zł, 

- zakupiono skradzioną pokrywę na  
ul. Porzeczkową I kratkę ściekową przy 
ul. Traugutta - 190,32zł, 

- wymieniono i ustawiono nowe ozna-
kowanie pionowe oraz odnowiono ozna-
kowanie poziome - 14.036,24zł, 

- przeglądy roczne i pięcioletnie mostów 
- 10.980,00zł, 

- rozpoczęto wykonanie ewidencji dróg 
gminnych - 16.958,00zł, 

- wypompowano wodę z dróg gminnych 
- 1.401,47zł, 

- uregulowano należności za dzierżawę 
gruntów leśnych pod drogę w Lesznie 
Górnym - 48,08zł, 

- uzupełniono skradzione kratki ściekowe 
oraz wyrównano pobocza - 9.350,01zł, 
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- zakup i transport szlaki na drogi gmin-
ne i wewnętrzne - 3.412,46zł, 

- ubezpieczono drogi od szkód powsta-
łych w związku z zarządzaniem, mo-
dernizacją i utrzymaniem - 5.615,00zł, 

b) w zakresie remontów wykonano  
- 185.543,87zł: 

- remonty cząstkowe dróg i chodników 
gminnych - 133.648,78zł, 

- remonty cząstkowe dróg osiedlowych 
(wewnętrznych) - 51.895,09zł; 

2) wydatki inwestycyjne - 1.549.248,13zł, tj.: 97,74% 
planu: 

a) dokumentacja technicznej na budowę mo-
stów w Lesznie Górnym - 121.512,00zł.  
Z uwagi na fakt, że prace rozpoczęły się 
pod koniec roku nie zrealizowano żadnej 
faktury. Wydatek obejmujące budowę mo-
stów w Lesznie Górnym, na podstawie uch-
wały Rady Miejskiej, został objęty wyka-
zem wydatków, które nie wygasają z koń-
cem roku budżetowego 2006 - 1.250.000,00zł, 

b) budowa kanalizacji deszczowej w ulicach 
Powstańców Warszawskich i Kasprzaka  
w Szprotawie - 177.736,13zł. 

W ramach wydatków inwestycyjnych nie zrealizo-
wano zadania „dokumentacja techniczna na bu-
dowę ronda przy pl. Komuny Paryskiej w Szpro-
tawie”. Powodem nie  przystąpienia do realizacji 
tego zadania był brak porozumienia z GDDKiA  
w Zielonej Górze. 

Szczegóły w załączniku Nr 2, 4, 4b i 5. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Plan pierwotny - 2.603.440,00zł.      

Plan po zmianach - 2.605.440,00zł. 

Wykonanie - 2.196.529,56zł, tj.: 84,30%. 

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z reali-
zacją: 

1) wydatków bieżących - 2.136.529,56zł, tj.: 83,93% 
planu: 

a) wycena nieruchomości zabudowanych i nie-
zabudowanych, uregulowane należności za 
ogłoszenia prasowe, akty notarialne  
- 71.657,69zł, 

b) opłaty za użytkow. wieczyste - 2.147,46zł, 

c) podróże służbowe - 690,48zł, 

d) wynagrodzenie bezosob. - 1.034,00zł, 

e) utrzymanie zasobu mieszkaniowego oraz lo-
kali użytkowych, za pośrednictwem Szpro-
tawskiego Zarządu Nieruchomościami 

„Chrobry” Spółka z o.o. w kwocie  
- 2.060.999,93zł, w tym m.in.: 

- zakup energii - 781.573,36zł, 

- zakup usług remont. - 588.175,79zł, 

- zakup usług pozostałych - 671.269,37zł, 

- ubezpieczenie majątkowe i rzeczowe  
- 5.000,00zł, 

- koszty postęp. sądowego - 14.981,41zł. 

Utrzymaniem zasobu mieszkaniowego oraz lokali 
użytkowych zajmuje się Szprotawski Zarząd Nieru-
chomościami „Chrobry” Sp. z o.o. W imieniu 
gminy spółka księguje środki bieżące po stronie 
wpływów z czynszów za lokale mieszkalne i użyt-
kowe i wydatków związanych z utrzymaniem zaso-
bu gminy we wspólnotach mieszkaniowych i w bu-
dynkach komunalnych. Gmina, mając na uwadze 
przebieg płynności finansów, decyduje o wydat-
kach związanych z remontami zasobu lokalowego, 
będącego własnością gminy. Poniesione wydatki 
na poziomie 85,22% na wynikiem mniejszych do-
chodów. Wysokość dochodów ma istotny wpływ 
na wydatki, zatem mniej niż planowano wydatko-
wano na remonty zasobu komunalnego, zakup 
usług pozostałych i zakup energii. Na niższy 
wskaźnik realizacji wydatków ma wpływ również 
zmniejszający się zasób mieszkaniowy i lokali użyt-
kowych w związku z ich sprzedażą; 

2) wydatków inwestycyjnych - 60.000,00zł,  
tj.: 100% planu, 

spłata drugiej raty z tytułu kupna budynku od Sta-
rostwa Powiatowego w Żaganiu, w którym miał 
siedzibę Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy  
ul. Kopernika 37 w Szprotawie. 

Szczegóły w załączniku Nr 2, 4 i 5. 

Dział 710 – Działalność usługowa  

Plan pierwotny - 173.900,00zł. 

Plan po zmianach - 173.900,00zł. 

Wykonanie - 119.107,83zł, tj.: 68,49%. 

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z reali-
zacją:      

1) wydatków bieżących - 119.107,83zł, tj.: 68,49% 
planu: 

a) koszty dokumentacji geodezyjnej i karto-
graficznej - 29.965,83zł, 

b) opracowania geodezyjne i kartograficzne 
(mapy) - 29.400,00zł, 

c) plany zagospodarowania przestrzennego  
- 59.742,00zł. 

W okresie sprawozdawczym wykonano materiały 
do opracowania miejscowego planu zagospoda-
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rowania przestrzennego terenu Szprotawa - Kar-
towice, tj. mapy do celów projektowych drugi etap 
w kwocie – 29.400,00zł. W ramach opracowań 
geodezyjno - kartograficznych wykonano: podziały 
geodezyjne – 9 nieruchomości, wypisy i wyrysy  
– 6 działek, wskazanie granic – 1 nieruchomości. 
Wykonano także mapy ewidencyjne na miasto 
Szprotawa – 3 obręby oraz na 18 obrębów wiej-
skich. 

Szczegóły w załączniku Nr 2. 

Dział 750 – Administracja publiczna  

Plan pierwotny - 4.322.263,00zł. 

Plan po zmianach - 4.407.037,00zł. 

Wykonanie - 3.910.164,01zł, tj.: 99,72%. 

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z reali-
zacją:      

1) wydatków bieżących - 3.872.667,31zł, tj:. 88,64% 
planu, z przeznaczeniem na: 

a) zadania z zakresu administracji rządowej  
- 296.706,32zł, w tym: zadania własne  
- 120.906,32zł, zad. zlecone - 175.800,00zł, 

b) radę gminy - 109.978,21zł, 

c) urząd miejski - 2.905.253,37zł, w tym m.in. 
na: 

- wynagrodzenia i pochodne od wyna-
grodzeń - 2.241.285,74zł, 

- zakup usług pocztowych i telekomuni-
kacyjnych - 174.978,21zł, 

- zakup materiałów i wyposażenia do 
biur - 96.201,79zł, 

- zakup usług remont. - 71.421,00zł, 

- zakup energii elektrycznej, gazowej i wo-
dy - 58.908,75zł, 

- odpis na zakładowy Fundusz Świad-
czeń Socjalnych - 57.965,00zł, 

- zakup zestawów komputerowych, ska-
nera, zestawu do podpisu elektronicz-
nego i akcesoriów komputerowych  
- 30.970,19zł, 

- utrzymanie samochodu służbowego  
- 18.160,78zł, 

d) promocję Gminy Szprotawy - 363.370,17zł,  
w tym m.in.: 

- obchody jubileuszu 10 lecia współpra-
cy partnerskiej Szprotawa - Gevelsberg 
- 98.987,14zł, 

- organ. Dni Szprotawy - 68.418,62zł, 

- organizacja Ogólnopolskich Warszta-
tów Muzycznych - Lato z Gospel  

- Szprotawa 2006 - 36.028,59zł, 

- utrzymanie Klubu Pracy i GCI (wynagro-
dzenie, energia, tel., monitoring i kon-
serwacja sprzętu, łącze DSL) - 21.148,23zł, 

- Składki do Euroregionu Sprew – Nysa  
- Bóbr - 19.678,56zł, 

- zakup materiałów promoc. - 18.429,76zł, 

- współpraca z miastami partnerskimi 
(spotkania, wyjazdy grup młodzieżowych 
i artystów, akcja Grzybobrania orga-
nizowana w Szprotawie) - 18.301,72zł, 

- organizacja imprez, m.in. koncert pa-
pieski, Szprotawianin Roku, Ziemia  
i Pieśń, zabawa choinkowa - 15.552,90zł, 

- wydawanie Biuletynu Urzędu Miej-
skiego - 12.678,92zł, 

- utrzymanie Izby Historii oraz Muzeum 
Ziemi Szprotawskiej wynagrodzenie 
opiekuna - 10.947,13zł, 

- uzyskanie po raz drugi tytułu Gmina 
Fair Play - 9.333,00zł, 

- promocja sportu (turnieje koszykówki, 
piłki r., ju-jitsu) - 7.378,31zł, 

- organizacja dożynek powiatowych  
- 5.151,09zł, 

- prowadzenie strony internetowej i BIP, 
utrzymanie domeny - 3.180,54zł, 

e) pozostałą działalność - 197.359,24zł, w tym 
m.in. na: 

- wynagrodzenia i pochodne od wyna-
grodzeń - 185.596,44zł. 

W ramach wyżej wymienionej działalności 
promocyjnej gminy w dniach od 16 do 18 
czerwca 2006r., zorganizowano obchody jubi-
leuszu 10 - lecia współpracy partnerskiej 
Szprotawa - Gevelsberg. W obchodach uczest-
niczyły oficjalne delegacje z miasta Gevelsberg 
oraz Spremberg (ok. 100 osób), przedstawicie-
le stowarzyszeń, uczniowie szkół oraz mie-
szkańcy gminy. Program jubileuszu obejmo-
wał oficjalne spotkania, sesje oraz koncerty.  

Natomiast w dniach 17 - 18 czerwca odbyły się 
„Dni Szprotawy”. Celem obchodów jest pro-
mowanie dorobku historycznego, kulturalnego 
oraz gospodarczego gminy. W tych dniach 
odbyły się występy zespołów szkolnych, lokal-
nych, jarmark miejski, występy gwiazd polskiej 
sceny muzycznej - zespół HEY oraz Czerwone 
Gitary. Imprezę obsługiwała firma cateringo-
wa z Opola - Fon Music. W ramach umowy 
firma ta pokrywała koszty wynajęcia sceny, 
nagłośnienia, oświetlenia, druk plakatów, za-
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bezpieczenie ochrony, pokrycie kosztów  
ZAIKS; 

2) wydatki inwestycyjne - 37.496,70zł, tj.: 97,39% 
planu, z przeznaczeniem na: 

a) zakup serwera głównego - 16.445,60zł, 

b) zakup szafy serwerowej - 8.052,10zł, 

c) zakup kserokopiarki - 12.999zł. 

Szczegóły w załączniku Nr 2, 4 i 5. 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów wladzy, 
ochrony prawa oraz sądownictwa  

Plan pierwotny - 0,00zł. 

Plan po zmianach - 63.734,00zł. 

Wykonanie - 61.574,00zł, tj.: 96,61%. 

a) wydatków bieżących - 3.872.667,31zł,  
tj.: 88,64% planu: 

- prowadzenie rej. wyborców - 3.672,00zł, 

- przygotowanie i przeprowadzenie na te-
renie Gminy Szprotawa (w 11 obwo-
dach głosowania) wyborów do Rady 
Miejskiej w Szprotawie i wyboru Burmi-
strza Szprotawy - 57.902,00zł. 

Ważniejsze wydatki dotyczące przeprowadzenia 
wyborów obejmowały w szczególności: wypłaty 
diet dla członków miejskiej i obwodowych komisji 
wyborczych (28.500zł), obsługę informatyczną 
(7.200zł), druk kart do głosowania (6.564zł), zakup 
nowego wyposażenia do dwóch lokali wyborczych 
(3.547zł), wykonanie spisu osób uprawnionych do 
głosowania (2.971zł), pokrycie kosztów podróży 
służbowych (1.923,57zł) oraz inne koszty poniesio-
ne na obsługę komisji, przygotowanie lokali wy-
borczych, zakup materiałów wyborczych itp.  

Szczegóły w załączniku Nr 2. 

Dział 752 – Obrona narodowa 

Plan pierwotny - 400,00zł. 

Plan po zmianach - 400,00zł. 

Wykonanie - 400,00zł, tj.: 100%. 

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z reali-
zacją:     

a) wydatków bieżących - 400,00zł, tj.: 100% 
planu, z przeznaczeniem na: 

- szkolenie z zakresu obrony narodowej  
w związku z przyznaną na ten cel dotacją 
z LUW w kwocie 400zł. 

Szczegóły w załączniku Nr 2 i 3. 

 

 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

Plan pierwotny - 223.619,00zł. 

Plan po zmianach - 291.619,00zł. 

Wykonanie - 252.864,87zł, tj.: 86,71%. 

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z reali-
zacją:     

1) wydatków bieżących - 153.114,94zł, tj.: 79,90% 
planu: 

a) bieżące utrzymanie ochotniczych straży 
pożarnych - 132.832,56zł, w tym na: 

- wynagrodzenia i pochodne od wyna-
grodzeń kierowców - mechaników  
i gminnego komend. OSP - 24.262,33zł, 

- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP 
za udział w akcjach ratowniczo – gaś-
niczych - 14.691,64zł, 

- zakup materiałów i wyposażenia (pali-
wo i części do samochodów pożarni-
czych) - 48.257,68zł, 

- zakup energii do celów grzewczych  
i oświetlenia - 9.984,92zł, 

- bieżące naprawy sprzętu i samocho-
dów - 8.413,81zł, 

- ubezpieczenie OC, NW, opłaty rejestra-
cyjne - 7.253,21zł, 

- zakup usług remont. (naprawa sam. 
Star z OSP Siecieborzyce – 8.300zł, wyko-
nanie zaplecza socjalnego w remizie OSP 
L. Górne – 11.668,97zł), 

b) obronę cywilną - 13.676,94zł, w tym na: 

- wynagrodzenia bezosob. - 3.524,68zł, 

- utrzymanie magazynu OC przy ul. Nie-
podległości 15 - 1.455,00zł, 

- zakup sprzętu i jego konserwacja, za-
kup usług pozostałych - 5.087,94zł, 

- zakup energii cieplnej i elektrycznej  
- 3.609,32zł, 

c) usuwanie skutków klęsk żywiołowych (za-
kup sprzętu i wyposażenia do magazynu 
p.powodziowego) - 932,19zł, 

d) pozostałą działalność - 5.673,25zł: 

- zakup materiałów i usług na zarządza-
nie kryzysowe - 2.725,97zł, 

- zadania związane z obronnością  
- 2.947,28zł, z przeznaczeniem na zwrot 
kosztów podróży przedpoborowym i po-
borowym za udział w rejestracji i pobo-
rze; 
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2) wydatki inwestycyjne - 99.749,93zł, tj.: 99,74% 
planu, 

a) zakup używanego samochodu pożarnicze-
go marki Star 244 i motopompy M 8/8 dla 
OSP w Lesznie Górnym - 9.979,60zł, 

b) dofinansowanie zakupu samochodu po-
żarniczego dla Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Żaganiu Jed-
nostka Ratowniczo - Gaśnicza w Szprota-
wie - 30.000,00zł, 

c) rozbudowa remizy OSP w Siecieborzycach 
- 59.770,33zł. 

Szczegóły w załączniku Nr 2 i 4. 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem  

Plan pierwotny - 57.600,00zł. 

Plan po zmianach - 57.600,00zł. 

Wykonanie - 49.119,17zł, tj.: 85,27%. 

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z reali-
zacją:     

1) wydatków bieżących - 49.119,17zł, tj.: 85,27% 
planu, z przeznaczeniem na: 

a) wynagrodzenie inkasentów podatków i op-
łat lokalnych - 24.717,11zł, 

b) kolportaż decyzji podatk. - 19.957,72zł, 

c) zwrot kosztów podróży sołtysom, związa-
nym z poborem podatków oraz załatwia-
niem spraw sołeckich - 4.444,34zł. 

Szczegóły w załączniku Nr 2. 

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 

Plan pierwotny - 575.000,00.zł 

Plan po zmianach - 425.000,00zł. 

Wykonanie - 167.146,17zł, tj.: 39,32%. 

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z reali-
zacją:           

1) wydatków bieżących - 167.146,17zł, tj.: 39,32% 
planu, z przeznaczeniem na obsługę długu  
z tytułu: 

a) zaciągniętego w 2004r. kredytu długoter-
minowego na inwestycję związaną  
z budową hali widowiskowo - sportowej 
przy Gimnazjum Nr 1 w Szprotawie  
- 13.414,47zł, 

b) zaciągniętego w 2005r. kredytu długoter-
minowego na spłatę inwestycji: budowa 
kanalizacji w Lesznie Górnym  
- 71.377,37zł, 

c) zaciągniętego w 2005r. kredytu w wysoko-
ści 2.000.000zł na pokrycie wydatków in-
westycyjnych związanych m.in.: z budową 
drogi gminnej oraz adaptacją budynku 
przy ul. Koszarowej w Szprotawie na 
mieszkania - 69.811,98zł, 

d) zaciągniętej w 2005r. preferencyjnej po-
życzki na prefinansowanie wydatków ze 
środków UE na budowę drogi od  
ul. Wiejskiej - 2.159,90zł, 

e) na obsługę kredytu krótkoterminowego na 
pokrycie przejściowego deficytu budżeto-
wego - 5.832,45zł, 

f) prowizje bankowe od zaciągniętych kredy-
tów na obsługę długu - 4.550,00zł. 

Niski poziom wydatków, w tym dziale związany 
jest przede wszystkim z niezrealizowaniem zabez-
pieczonego planu wydatków z tytułu poręczenia 
pożyczki długoterminowej zaciągniętej przez Miej-
ski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Szprotawie wraz z odsetkami od tego 
poręczenia w kwocie 129.000zł. Gmina nie musiała 
zapłacić poręczonej pożyczki, gdyż Szpital swoje 
zadłużenie przypadające na rok 2006 spłacił w wy-
znaczonych ratach i terminie.  

Ponadto, w związku z tym, że zaciągnięto kredyt 
długoterminowy w wysokości 1.800.000zł, tj. w wy-
sokości niższej niż wstępnie planowano na potrze-
by zrównoważenia planu wydatków i rozchodów 
na rok 2006r. i kredyt ten został zaciągnięty dopie-
ro w grudniu w 2006r., nie zrealizowano zabezpie-
czonego planu wydatków na odsetki w kwocie 
67.000zł oraz na obsługę kredytu długotermino-
wego w kwocie 25.450 zł, którego planowano za-
ciągnąć na obsługę deficytu budżetowego. 

W miesiącu czerwcu gmina spłaciła ostatnią ratę 
zaciągniętego w 2004 roku kredytu długotermino-
wego w kwocie 1.150.000zł w celu uregulowania 
zobowiązania wynikającego z rozliczenia inwesty-
cji: Budowa hali widowiskowo – sportowej przy 
Gimnazjum Nr 1 w Szprotawie.   

Szczegóły w załączniku Nr 2. 

Dział 758 - Różne rozliczenia 

Plan pierwotny - 270.000,00zł. 

Plan po zmianach – 80.000zł. 

Jest to dział, w którym planowana jest rezerwa: 

- rezerwa ogólna - 13.000,00zł. 

- rezerwa celowa na wydatki inwestycyj-
ne - 67.000,00zł. 

Szczegóły w załączniku Nr 2 i 4. 

Dział 801 - Oświata i wychowanie 

Plan pierwotny - 17.175.354,00zł. 
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Plan po zmianach - 16.417.319,00zł. 

Wykonanie - 14.836.446,04zł, tj.: 90,37%. 

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z reali-
zacją:           

1) wydatków bieżących - 14.388.838,04zł, tj.: 90,68% 
planu: 

a) utrzymanie szkół podst. - 6.755.584,00zł, 

b) oddziały przedszkolne przy szkołach  
- 398.359,77zł, 

c) przedszkoli - 2.091.109,90zł, 

d) gimnazjum (w tym: dotacja dla Niepu-
blicznego Gimnazjum w Wiechlicach 
592.918,00zł) - 4.612.948,60zł, 

e) dowożenie uczniów do szkół - 404.814,41zł, 

f) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  
- 32.836,42zł, 

g) pozostała działalność (w tym: 66.520zł Za-
kładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
dla nauczycieli emerytów i rencistów)  
- 93.184,94zł. 

Wydatki tego działu są sumą wydatków reali-
zowanych przez 12 placówek oświatowych,  
tj. 3 prze-dszkola, 6 szkół podstawowych i 3 gim-
nazja oraz Urząd Miejski w zakresie – dowo-
zów szkolnych oraz inwestycji remontów 
obiektów budowlanych. 

Największy udział w wydatkach ogółem po-
noszonych na oświatę i wychowanie stano-
wią wynagrodzenia i pochodne od wynagro-
dzeń, które wynoszą 10.476.109,32zł, co sta-
nowi 72,80% wydatków bieżących poniesio-
nych na oświatę w 2006r. Znaczącą kwotę 
wydatków stanowią również obligatoryjne 
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń So-
cjalnych – 651.267zł. Ponoszone przez jed-
nostki wydatki związane z zakupem usług  
w kwocie 679.324,77zł dotyczą w dużej mierze 
usług w zakresie dowozu uczniów do szkół 
oraz nauki języków obcych. Istotnym wydat-
kiem związanym z utrzymaniem placówek 
oświatowych jest zakup energii obejmujący 

dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu 
oraz wody na kwotę 721.854,24zł. 

W okresie sprawozdawczym przyznano gmi-
nę dotację celową na sfinansowanie wy-
prawki szkolnej obejmującej podręczniki dla 
uczniów podejmujących naukę w klasach 
pierwszych szkół podstawowych w roku szkol-
nym 2006/2007. Wydatkowano na ten cel kwo-
tę 9.971zł, z której zakupiono 106 kompletów 
wyprawek w formie podręczników szkolnych 
dla pierwszoklasistów w ramach rządowego 
programu wyrównywania startu szkolnego 
pt. „Wyprawka szkolna 2006”. 

Podręczniki zakupiono dla pierwszoklasistów  
z następujących szkół: 

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szprotawie  
– 30 szt., 

- Szkoły Podstawowej Nr 2  w Szprotawie  
-11 szt., 

- Szkoły Podstawowej w Wiechlinach – 34szt., 

- Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym  
– 11 szt., 

- Szkoły Podstawowej w Długiem – 12 szt., 

- Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach  
– 8 szt. 

Ponadto, w kwocie 26.664,94zł, gmina wydat-
kowała otrzymaną z budżetu państwa dotację 
celową na dofinansowanie kosztów praco-
dawcom, którzy zawarli z młodocianymi pra-
cownikami umowy o pracę, w celu przygo-
towania zawodowego. Wysokość kwoty dofi-
nansowania kosztów kształcenia jednego 
młodocianego pracownika określono w usta-
wie o systemie oświaty, uzależniając kwoty 
od okresu kształcenia lub przyuczenia. Wa-
runkiem przyznania dofinansowania kształ-
cenia było jego ukończenie z wynikiem pozy-
tywnym. 

W zakresie remontów w placówkach oświa-
towych w okresie sprawozdawczym wydat-
kowano kwotę 296.226,57zł;  

 
Jednostka budżetowa Plan Wykonanie Nazwa zadania 

Szkoły Podstawowe 
SP Siecieborzyce   8.270,00zł zakup i montaż drzwi  
SP – Wiechlice   5.099,97zł naprawa kotła c.o 
SP - Wiechlice   23.272,40zł wymiana opraw oświetleniowych 
SP – Wiechlice   7 020,43 zł naprawa chodnika 
SP Leszno Górne 
  6.100,00zł 

wykonanie instalacji – pracownia in-
ternetowa 

SP Leszno Górne  849,12zł montaż daszka 
SP Leszno Górne  451,34zł usługi budowlane 
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SP Leszno Górne  1.218,18zł przemurowanie balkonu 
SP Leszno Górne  8.499,74zł remont dachu 
SP Leszno Górne  2.711,28zł wykonanie przyłącza energet. 
SP Leszno Górne  495,17zł remont instalacji elektrycznej 
SP Długie  4.000,00zł drzwi aluminiowe 
SP Długie  1.258,50zł remont pracowni komputerowej 
SP Długie 
  14.980,00zł 

prace remontowe – pracownia infor-
matyczna 

Razem Szkoły Podstawowe 87.800,00zł          84.226,13zł   
Przedszkola 

Przedszkole Nr 1   4.899,52zł remont instalacji kanalizac. 
Przedszkole Nr 2   16.560,00zł remont sanitariatów 
Przedszkole Nr 2 
 
   117.708,73zł 

remont budynku (remont dachu, ele-
wacji budynku, wzmocnienie funda-
mentu) 

Przedszkole Nr 2  3.949,99zł wykonanie sieci deszczowej 
Przedszkole Nr 2  4.962,96zł przyłącza energetyczne 
Przedszkole Nr 2   344,41zł usunięcie awarii 
Razem Przedszkola 150.560,00zł 148.425,61zł  

Gimnazja 
Gimnazjum Nr 1   30.200,00zł remont kuchni 
Gimnazjum Nr 1   2.849,70zł remont instalacji gazowej 
Gimnazjum Nr 3  3.560,00zł remont sanitariatów 
Gimnazjum Nr 3  6.690,00zł podjazd dla niepełnosprawnych 
Gimnazjum Nr 3   12.280,00zł remont pomieszczeń 
Razem Gimnazja 61.640,00zł 55.579,70zł  

Urząd Miejski 
Urząd Miejski 8.000,00zł 7.995,13zł remont autobusu 

 

2) wydatków inwestycyjnych - 447.608zł,  
tj.: 81,38% planu: 

a) dokumentacja na remont i rozbudowę 
Szkoły Podstawowej Nr 1 przy pl. Kościel-
nym w Szprotawie (zapłata 2 rat)  
- 99.430,00zł. 

Pozostała kwota zgodnie z umową zostanie 
zapłacona po zakończeniu projektu. Ze 
względu na przedłużającą się procedurę ak-
ceptacji projektu przez Lubuskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, zakoń-
czenie projektu przewidziane jest na I półro-
cze 2007r. 

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 
remont istniejących budynków B i C; budowę 
łączników pomiędzy budynkiem B i C wraz  
z salką sportową dla klas 1- 3; dobudowę Sali 
sportowej; adaptację wieży ciśnień na po-
trzeby zajęć pozalekcyjnych; zagospodaro-
wanie terenu szkoły wraz z budową boisk 
sportowych. 

b) realizacja zadania: modernizacja i rozbu-
dowa budynku Przedszkola Nr 2 przy  
ul. Parkowej w Szprotawie - 198.677,99zł, 

c) adaptacja strychu na pomieszczenia biblio-

teki i czytelni w Zespole Szkół przy ul. So-
bieskiego w Szprotawie - 149.500,01zł. 

Szczegóły w załączniku Nr 2, 4, 4b i 5. 

Dział 851 - Ochrona zdrowia 

Plan pierwotny - 580.000,00zł. 

Plan po zmianach - 791.650,00zł. 

Wykonanie - 768.762,27zł, tj.: 97,10%. 

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z reali-
zacją:           

1) wydatków bieżących - 257.512,27zł, tj.: 91,83% 
planu: 

a) z przeznaczeniem na przeciwdziałanie al-
koholizmowi i narkomanii - 257.112,27zł, 

- dotacje dla organizacji pozarządowych 
na prowadzenie świetlic opiekuńczo  
- wychowawczych oraz zajęć pozalek-
cyjnych i zajęć sportowo - rekreacyj-
nych dla dzieci i młodzieży z rodzin do-
tkniętych i zagrożonych patologią  
- 103.522,93zł, 

- wynagrodzenia i pochodne od wyna-
grodzeń osób realizujących program 
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profilaktyki uzależnień (psycholog, psy-
chiatra, pełnomocnik burmistrza, człon-
kowie komisji, gospodarz klubu „AA”  
- 45.835,72zł, 

- prowadzenie świetlic opiekuńczo - wy-
chowawczych oraz zajęć pozalekcyjnych 
przez jednostki organizacyjne oświaty  
- 34.680,48zł, 

- wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży 
z rodzin dotkniętych i zagrożonych pa-
tologią organizowany przez jednostki 
organizacyjne oświaty - 28.003,59zł, 

- zajęcia sportowo - rekreacyjne organi-
zowane przez jednostki organizacyjne 
oświaty - 16.788,55zł, 

- bieżąca działalność Klubu AA - 11.348,19zł, 

- realizacja programów profilaktycznych, 
psychoedukacyjnych, korekcyjnych, kam-
panii z zakresu profilaktyki uzależnień  
- 10.779,07zł, 

- wsparcie mater. dla Policji - 4.988,12zł, 

- koszty szkolenia osób realizujących pro-
gram - 894,00zł, 

- zakup leków odwykowych  - 271,62zł, 

b) koszty wydawania decyzji w sprawie 
świadczeń zdrowotnych (zadanie finanso-
wane w całości z dotacji z budżetu pań-
stwa) - 400,00zł; 

2) wydatków inwestycyjnych - 511.250zł,  
tj.: 100,00% planu: 

a) przekazanie dotacji celowej dla MSPZOZ  
w Szprotawie z przeznaczeniem na remont 
i wyposaż. szpitala - 355.000,00zł, 

b) przekazanie dotacji celowej dla MSPZOZ  
w Szprotawie na ratownictwo medyczne  
z przeznaczeniem na zakup ambulansu sa-
nitarnego (zadanie finansowane w całości 
z dotacji z budżetu państwa)  
- 156.250,00zł. 

Szczegóły w załączniku Nr 2, 4 i 6. 

Dział 852 - Pomoc społeczna 

Plan pierwotny - 11.361.785,00zł. 

Plan po zmianach - 12.822.766,00zł. 

Wykonanie - 12.584.239,99zł, tj.: 98,13% 

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z reali-
zacją:           

1) wydatków bieżących - 12.524.296,02zł,  
tj.: 98,13% planu: 

 

w tym z przeznaczeniem na zadania: zlecone w zł własne w zł 
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia  
  emerytalne i rentowe     6.726.643,97 0 
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  
  pobierające niektóre świadczenia 77.800,00 0 
- zasiłki i pomoc w naturze 713.904,48 1.780.375,07 
- dodatki mieszkaniowe 0 1.148.548,55 
- Ośrodek Pomocy Społecznej 0 666.318,69 
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 61.000,00 109.250,00 
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 176.968,00  
- pozostała działalność 0 1.063.487,26 
Razem 7.756.316,45  4.767.979,57 

 

2) wydatków inwestycyjnych - 59.943,97zł,  
tj.: 99,90% planu. Doposażenie punktów wy-
dawania posiłków w sprzęt kuchenny  
– 59.943,97zł, w tym: 

- punkt przy Szkole Podstawowej w Lesz-
nie Górnym: patelnia elektr. 4.371,75zł, 
obieraczka do ziemniaków 5.124,00zł, 

- punkt przy Przedszkolu Nr 1: zmywarka 
do naczyń 5.810,86zł, 

- punkt przy Gimnazjum Nr 1: okap z wen-
tylatorem 3.651,46zł, obieraczka do zie-
mniaków 5.124,00zł, patelnia elektryczna 

4.371,75zł, zmywarka do naczyń 5.810,86zł, 

- punkt przy Szkole Podstawowej w Wie-
chlicach: kocioł warzelny 8.933,57zł, zmy-
warka do naczyń 5.810,86zł, 

- punkt przy Szkole Podstawowej Nr 1  
w Szprotawie: zmywarka do naczyń 
5.810,86zł,  

- punkt przy Zespole Szkół w Szprotawie: 
obieraczka do ziemniaków 5.124,00zł. 

Zadania z zakresu pomocy społecznej są realizo-
wane zarówno przez Urząd Miejski jak i Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Szprotawie.  
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OPS realizuje zadania w dwóch grupach: zadania 
rządowe – zlecone, które zrealizowano w kwocie 
7.756.316,45zł oraz zadania własne, zrealizowane 
w wysokości 4.827.923,54zł, współfinansowane 
również przez Lubuski Urząd Wojewódzki w wyso-

kości 2.343.009,08zł oraz Urząd Marszałkowski  
w kwocie 12.500,00zł. Zestawienie wydanych przez 
OPS decyzji administracyjnych i liczba świadczeń 
przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

wydanych 
decyzji 

Liczba 
świadczeń 

 
Kwota 

świadczeń 
Zadania zlecone 

1.  Ubezpieczenia zdrowotne 254 2.501 77.800
2.  Świadczenia  społeczne - Zasiłki stałe  236 2.313 713.904
 w tym przyznane dla osoby: samotnie gospodarującej 131 1.314 513.021
                                                 pozostającej w rodzinie 105 999 200.883
3. Usługi opiekuńcze specjalistyczne 12 6.777 61.000
4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 153 153 176.968

Razem zadania zlecone 655 11.744 1.029.672
Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 

1. Zasiłki rodzinne  39.960 2.041.032
2. Dodatki do świadczeń rodzinnych, w tym:  19.310 2.224.509
 urodzenie dziecka  167 165.000
 opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowaw. 

 
889 355.334

 samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do 
zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawo-
wego okresu jego pobierania 

 

145 57.763
 samotnego wychowywania dziecka  3.121 207.079
 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  1.771 123.970
 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszk. 

 
430 35.870

 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem 
w miejscowości, w której znajduje się szkoła 

 
4.624 203.340

 wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej  5.812 336.410
 rozpoczęcia roku szkolnego  1.874 186.730
 rozpoczęcie roku „w zerówce”  39 3.900
 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka  251 251.000
3. Razem zasiłki rodzinne z dodatkami  (1+2) 3.721 59.270 4.265.541
4. Zasiłki pielęgnacyjne  5.958 877.032
5. Świadczenia pielęgnacyjne  980 409.464
6. Razem świadczenia opiekuńcze  (4 + 5) 752 6.938 1.286.496
7. Zaliczka alimentacyjna 374 4.480 848.730
8. Ubezpieczenia społeczne 94 949 128.820

Ogółem świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 4.941 71.637 6.529.587
Zadania własne i bieżące zlecone gminie 

1. Świadczenia społeczne: 10.295 386.582 2.892.401
 zasiłki okresowe 2.177 6.408 1.118.442
 zasiłki celowe i specjalne celowe 3.973 3.973 105.822
 Dożywianie, w tym finansowane przez: 
- Lubuski Urząd Marszałkowski 
- UM Szprotawa – na remont punktów wydawania  
  posiłków 
- Lubuski Urząd Wojewódzki, w tym: 
  utworzenie nowych punktów lub doposażenie 
  dowóz posiłków 

3.459 353.439 1.520.374
12.500
40.041

1.001.443
74.600
16.843
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 noclegi 8 16 5.546
 drewno opałowe i węgiel 129 129 24.660
 ekonomiczne usamodzielnienie 1 1 922
 usługi pogrzebowe 3 3 4.806
 pobyt w domu seniora 9 83 111.829
2.  Usługi opiekuńcze 24 12.138 109.250
3.  Prace społecznie - użyteczne 826 826 49.545

Razem zadania własne i bieżące zlecone gminie 10.609 396.471 3.051.196
Ogółem 16.205 479.852 10.610.455

 

Największym zadaniem pod względem finanso-
wym z zakresu pomocy społecznej realizowanym 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej było dożywia-
nie osób w ramach programu rządowego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację tego 
zadania otrzymał środki w wysokości 1.520.373,23zł, 
z czego: dotacja celowa otrzymana z budżetu pań-
stwa 1.001.442,58zł, dotacja celowa przyznana 
przez Marszałka Województwa Lubuskiego na po-
krycie części kosztów związanych z realizacją za-
dania wynikającego z programu wspierania dzia-
łań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania 
poziomu życia mieszkańców województwa lubu-
skiego 12.500,00zł; środki własne gminy 
506.430,65zł. W ramach wydatkowanych środków 
zrealizowano: 

- dożywianie dzieci, młodzieży szkolnej oraz 
osób dorosłych - 1.325.773,23zł, 

- doposażenie punktów wydawania posiłków  
- 174.600,00zł, 

- dowóz posiłków - 20.000,00zł. 

Natomiast Urząd Miejski realizuje zadania z zakre-
su ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Ogółem 
złożono 1.574 wnioski. Wydano 1.433 decyzji pozy-
tywnych oraz 100 decyzji negatywnych. W związku 
z nie uzupełnieniem wniosków pozostawiono bez 
rozpatrzenia 41 wniosków.  

Struktura wypłat dodatków mieszkaniowych 
przedstawia się następująco: 

- lokale komunalne - 590.383,38zł, 

- lokale spółdzielcze - 438.250,72zł, 

- lokale wspólnot mieszk. - 100.800,49zł, 

- prywatne -  1.518,43zł, 

- lokale inne (zakładowe i RTBS) - 17.595,53zł. 

Zwiększenie ilości wywiadów środowiskowych 
(około 20%) umożliwiło wyeliminowanie części 
wniosków z uwagi na zbyt duże rozbieżności mię-
dzy złożonym wnioskiem przez wnioskodawcę  
a stanem faktycznym. Umożliwiło to wprowadze-
nie w budżecie korekty budżetu poprzez zmniej-
szenie planu pierwotnego wydatków o kwotę 
51.300zł. Mniej niż planowano złożono również 
nowych wniosków. 

Szczegóły w załącznikach Nr 2, 3 i 4. 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 

Plan pierwotny - 825.671,00zł. 

Plan po zmianach - 1.403.803,00zł. 

Wykonanie - 1.310.363,25zł, tj.: 93,34%. 

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z reali-
zacją:           

a) wydatków bieżących - 1.310.363,25zł,  
tj.: 93,34% planu: 

- utrzymanie świetlic szkoln. - 755.961,10zł, 

- pomoc mater. dla uczniów - 552.802,15zł, 

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
- 1.600,00zł. 

Wydatki w tym dziale ponoszone są w szczególno-
ści na utrzymanie świetlic przy szkołach podsta-
wowych oraz gimnazjach. Wykonanie wydatków 
nastąpiło w szczególności w związku z wypłatą 
wynagrodzeń i pochodnych. Na ten cel wydatko-
wano 689.517,87zł, co stanowi 91,21% wydatków 
poniesionych na utrzymanie świetlic szkolnych. 
Pozostała część wydatków obejmuje obligatoryjne 
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal-
nych oraz nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń.  

Drugim, co do wielkości obszarem wydatków jest 
realizacja wypłat stypendiów szkolnych za okres 
styczeń - grudzień 2006r. ze środków otrzymanych  
z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Wy-
płacane świadczenia mają na celu wyrównanie 
szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wycho-
wanków pochodzących z uboższych środowisk 
społecznych. Efektem tych działań jest pomoc  
w realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku na-
uki. Za okres od stycznia do grudnia 2006r. wyda-
no 1.706 decyzji administracyjnych. Z powodu nie 
rozliczenia się wnioskodawców z całości decyzji, 
kwota w wysokości 12.261,85zł została przekazana 
na konto Urzędu Wojewódzkiego. Łącznie na po-
moc materialną wydatkowano kwotę 552.802,15zł. 

Szczegóły w załączniku Nr 2. 
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Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska 

Plan pierwotny - 2.905.759,00zł. 

Plan po zmianach - 3.017.557,00zł. 

Wykonanie - 1.981.794,69zł, tj.: 95,91%. 

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z reali-
zacją:           

1) wydatków bieżących - 1.759.574,69zł, 95,91% 
planu, z przeznaczeniem na: 

a) gospodarka odpadami - 58.771,90zł, 

b) oczyszczanie miasta i wsi - 316.840,01zł, 

c) utrzymanie zieleni - 97.907,77zł, 

d) ochrona powietrza atmosferycznego i kli-
matu - 1.287,51zł, 

e) oświetlenie ulic - 523.678,15zł, 

f) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Szprotawie  
- 131.300,00zł, 

g) pozostała działalność - 629.789,35zł, w tym 
m.in.: 

- na promocję zatrudnienia, łagodzenie 
skutków bezrobocia oraz aktywizację 
zawodową - 558.042,22zł; 

2) wydatków inwestycyjnych - 222.220zł,  
tj.: 18,78% planu, z przeznaczeniem na: 

a) dokumentacji technicznej na budowę 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej 
dla aglomeracji Szprotawa - 23.546,00zł: 

- opracowano mapy na potrzeby weryfi-
kacji zakresu aglomeracji ściekowej po-
woływanej przez Wojewodę na kwotę  
- 6.100,00zł, 

- opracowano Specyfikację Istotnych Wa-
runków Zamówienia dla przygotowania 
dokumentacji technicznej inwestycji: Ro-
związanie problemu gospodarki wodno 
- ściekowej dla aglomeracji Szprotawa 
na kwotę - 9.150,00zł, 

- opracowano analizy ścieków oczyszczalni 
w Wiechlicach na kwotę - 2.196,00zł, 

- wykonano analizy układu technicznego 
oczyszczalni w Wiechlicach na kwotę  
- 6.100,00zł. Z uwagi na trwająca proce-
durę przetargową na jej opracowanie 
pozostałe koszty zostaną poniesione  
w 2007r., 

b) doprowadzenie zasilania energetycznego 
obszaru inwestycyjnego w Wiechlinach  
- 122.465,00zł. Uregulowano II ratę za wy-
konanie tego zadnia. W ramach zadania 

wykonano sieć SN o mocy 7MW prowa-
dzącą od Głównego Punktu Zasilania 
Szprotawa do terenów inwestycyjnych na 
terenie lotniska Wiechlice wraz z budową 
stacji transformatorowej, 

c) rekultywacja składowiska odpadów komu-
nalnych w Dziećmiarowicach - I etap  
- 16.226,00zł. W ramach wydatkowanych 
środków opracowano inwentaryzację geo-
dezyjną gruntów będących w posiadaniu 
Gminy, a możliwych do wykorzystania 
przy rekultywacji, wykonano pomiar geo-
dezyjny uzupełniający, opracowano do-
kumentację techniczną rekultywacji wysy-
piska w Dziećmiarowicach. Ze względu na 
przedłużające się procedury przetargowe, 
do realizacji zadania przystąpiono w stycz-
niu 2007r. Wymieniona przyczyna, jest 
również powodem niezrealizowania oma-
wianego zadania zaplanowanego w 2006r. 
do realizacji ze środków Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska, 

d) przekazano dotację celową dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Szprotawie  
z przeznaczeniem na wybudowanie ko-
tłowni w budynku komunalnym w Lesznie 
Górnym przy ul. Fabrycznej 9 na  
- 59.983,00zł. 

Szczegóły w załączniku Nr 2, 4, 4b, 7 i 10. 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego 

Plan pierwotny - 1.108.970,00zł. 

Plan po zmianach - 1.108.970,00zł. 

Wykonanie - 1.085.172,31zł, tj.: 97,85%. 

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z reali-
zacją:           

1) wydatków bieżących - 1.085.172,31zł, tj.: 97,85% 
planu, z przeznaczeniem na: 

a) utrzymanie i działalność bieżącą Miejskiej 
Orkiestry Dętej - 26.300,00zł, 

b) ogłoszenia  na konkurs dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicznej - 1.202,31zł, 

c) dotacje dla: 

- Miejskiej Biblioteki Publ. - 540.698,00zł, 

- Szprotawskiego Domu Kultury  
- 516.972,00zł. 

W opisywanym dziale zaplanowane były również 
środki w wysokości 20.000zł na dotacje celowe na 
finansowanie lub dofinansowanie prac remonto-
wych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. 
Dotacje nie zostały udzielone, ponieważ wnioski 
złożone przez wnioskodawców nie spełniały kryte-
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riów określonych w uchwale Nr XLIV/262/05 Rady 
Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 września 2005r. 
w sprawie określenia zasad i trybu postępowania 
udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie i roboty budowlane dla 
obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru za-
bytków nie stanowiących własność Gminy. Mimo 
wezwań o uzupełnienie wniosków, dane w formie 
załączników do wniosków nie zostały przez wnio-
skodawców przedłożone. Wnioski pozostawiono 
bez rozpatrzenia. 

Szczegóły w załączniku Nr 2. 

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 

Plan pierwotny - 576.230,00zł.  
Plan po zmianach - 582.730,00zł. 

Wykonanie - 267.487,61zł, tj.: 45,90%. 

Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z reali-
zacją:           

1) wydatków bieżących - 258.587,61zł, tj.: 90,97% 
planu, z przeznaczeniem na: 

a) zadania związane z utrzymaniem obiektów 
sportowych - 47.753,13zł, w tym m.in. na: 

- zakup środków czystości na potrzeby 
utrzymania pawilonów na stadionach 
sportowych, zakup paliwa do kosiarek 
oraz ciągnika, zakup materiałów bu-
dowlanych koniecznych do przepro-
wadzenia drobnych napraw i remon-
tów w pawilonach sportowych, zakup 
nawozów sztucznych, wapna i środków 
chwastobójczych, zakup energii elek-
trycznej, gazowej oraz koszty zakupu 
wody do podlewania murawy boiska  
- 13.281,39zł, 

- zakup energii elektrycznej, gazowej 
oraz koszty zakupu wody do podlewa-

nia murawy boiska - 23.268,97zł, 

- przeprowadzenie prac remontowych  
sanitariatów dla sędziów prowadzą-
cych mecze piłki nożnej; remont urzą-
dzeń hydraulicznych - 7.890,94zł, 

- zakup usług: wywóz nieczystości, opła-
ta za usługi telekomunikacyjne, wało-
wanie i wyrównywanie boisk, przegląd 
i konserwacja kosiarek - 3.311,83zł, 

b) zadania w zakresie kultury fizycznej i spor-
tu - 210.834,48zł, 

- zakup pucharów, dyplomów i nagród 
rzeczowych dla uczestników imprez 
sportowych organizowanych na tere-
nie gminy Szprotawa - 10.003,17zł, 

- przewozy uczniów w ramach Lubuskiej 
Olimpiady Młodzieży; koszty ogłosze-
nia w gazecie otwartego konkursu ofert 
w ramach współpracy z organizacjami 
pozarządowymi - 10.878,59zł, 

- wynagrodzenia i pochodne od wyna-
grodzeń sędziów w ramach rozgrywek 
sportowych (m.in. Lubuskiej Olimpiady 
Młodzieży, VII Mityng LA) - 16.852,72zł, 

- dotacje na działalność klubów sporto-
wych -  173.100,00zł. 

      Środki finansowe zostały przeznaczone w for-
mie dotacji celowych na realizację zadania 
„upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”  
w ramach współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Środki zostały wydatkowane, 
zgodnie z ustawą i pożytku publicznym i 
wolontariacie, po przeprowadzeniu otwartego 
konkursu ofert. 

       Organizacje pozarządowe, które otrzymały  
w 2006r. dotację wymienione są w poniższej 
tabeli: 

 

Nazwa klubu Plan Wykonanie od początku roku Wykonanie w % 
KS Sprotavia 74.500zł 74.500zł 100% 
KS Garbarnia 37.900zł 37.900zł 100% 
KS Szprotavia 26.700zł 26.700zł 100% 
UKS Jedynka 15.000zł 15.000zł 100% 
ULKS Uczniak 17.000zł 17.000zł 100% 
PZW koło Nr 1 2.000zł 2.000zł 100% 
Ogółem 173.100zł 173.100zł 100% 

 

2) wydatków inwestycyjnych - 8.900,00zł,  
tj.: 18,78%, planu: 

a) zakup kosiarki samojezdnej - 8.900,00zł. 

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowa-
no środki na zapewnienie udziału własnego w re-
alizacji zadania: „Poprawa stanu infrastruktury 

sportowej na Stadionie Miejskim w Szprotawie”. 
Ponieważ umowa na dofinansowanie zostanie 
podpisana dopiero w I kw. 2007r., dlatego też re-
alizację zadania przesunięto na rok 2007. 

Szczegóły w załączniku Nr 2, 4 i 4b. 
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Załącznik Nr 1 
do sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Szprotawa za 2006r. 
Wykonanie dochodów budżetu gminy Szprotawa za 2006r. 

 
Dział Rozdział § Nazwa Plan na 

2006r. 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

1 2 3 4 5 6 7 
010 Rolnictwo i łowiectwo 105.105,00 198.247,00 85.490,06 
 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 9.100,00 4.002,50 
  0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 1.102,50 
  0830 Wpływy z usług 0,00 9.100,00 2.900,00 
 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich 98.545,00 98.545,00 0,00 
  2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialne-

go od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją 
wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozu-
mień (umów) 98.545,00 98.545 ,00 0,00 

 01095 Pozostała działalność 6.560,00 90.602,00 81.487,56 
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów  
o podobnym charakterze 6.560,00 13.360,00 10.161,47 

  0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 1.036,82 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminie (związkom gmin) ustawami  0,00 73.742,00 66.789,27 

  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowa-
ne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samo-
rządu terytorialnego 0,00 3.500,00 3.500,00 

020 Leśnictwo 5.500,00 5.094,00 0,00 
 02001  Gospodarka leśna 5.500,00 0,00 0,00 
  0750 Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze  5.500,00 0,00 0,00 

  0830 Wpływy z usług 0,00 5.094,00 0,00 
600 Transport i łączność 10.000,00 0,00 0,00 
 60016  Drogi publiczne gminne 10.000,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 
  0690 Wpływy z różnych opłat 10.000,00 0,00 0,00 
700 Gospodarka mieszkaniowa 7.735.735,00 7.744.735,00 4.387.782,57 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.735.735,00 7.744.735,00 4.387.782,57 
  0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieru-

chomości 50.000,00 50.000,00 49.548,64 
  0750 Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakte-
rze 1.772.435,00 1.781.435,00 1.479.365,89 

  0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności   10.000,00 10.000,00 66.501,19 

  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt-
kowania wieczystego nieruchomości 140.000,00 140.000,00 158.337,93 

  0830 Wpływy z usług 930.300,00 930.300,00 835.428,92 
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.818.000,00 4.818.000,00 1.790.496,71 
  0920 Pozostałe odsetki 15.000,00 15.000,00 8.103,29 
710 Działalność usługowa 0,00 0,00 18.896,50 
 71013  Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  0,00 0,00 18.896,50 
  0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 18.896,50 
750 Administracja publiczna 181.900,00 250.674,00 212.532,27 
 75011  Urzędy wojewódzkie 179.300,00 179.300,00 180.349,52 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 175.800,00 175.800,00 175.800,00 

  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją za-
dań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych usta-
wami  3.500,00 3.500,00 4.549,52 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500,00 26.500,00 24.216,34 
  0830 Wpływy z usług 500,00 26.500,00 24.216,34 
 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.100,00 44.874,00 7.966,41 
  0830 Wpływy z usług 2.100,00 2.100,00 264,50 
  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0,00 3.400,00 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 3.240,00 
  2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw po-
zyskane z innych źródeł 0,00 42.774,00 1.061,91 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 63.734,00 61.574,00 
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1 2 3 4 5 6 7 
 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 0,00 3.672,00 3.672,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zle-
conych gminie (związkom gmin) ustawami  3.672,00 3.672,00 

 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wy-
bory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 
gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 60.062,00 57.902,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zle-
conych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 60.062,00 57.902,00 

752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 
 75212  Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 400,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zle-
conych gminie (związkom gmin) ustawami 400,00 400,00 400,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.600,00 9.600,00 10.919,11 
 75414  Obrona cywilna 9.600,00 9.600,00 10.919,11 
  0750 Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów  
o podobnym charakterze 9.600,00 9.600,00 8.672,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 2.247,11 
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających oso-

bowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12.283.053,00 
12.375.920,0

0 13.511.106,25 
 75601  Wpływy z podatku dochodowego o osób fizycznych 21.000,00 21.000,00 31.397,72 
  0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany  

w formie karty podatkowej 21.000,00 21.000,00 28.578,31 
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków  

i opłat 0,00 0,00 2.819,41 
 75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych  
i innych jednostek organizacyjnych 3.712.849,00 3.712.849,00 3.885.633,83 

  0310 Podatek od nieruchomości 2.943.000,00 2.943.000,00 3.318.293,18 
  0320 Podatek rolny 136.000,00 136.000,00 100.055,73 
  0330 Podatek leśny 116.000,00 116.000,00 124.285,00 
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1 2 3 4 5 6 7 
  0340 Podatek od środków transportowych 140.000,00 140.000,00 126.064,43 
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 187.000,00 187.000,00 24.564,10 
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 1,39 
  2440 Dotacje otrzymane  z funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektor finansów publicznych 190.849,00 190.849,00 192.370,00 
 75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 
i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.413.200,00 2.413.200,00 2.908.308,29 

  0310 Podatek od nieruchomości 1.447.000,00 1.447.000,00 1.675.017,48 
  0320 Podatek rolny 580.000,00 580.000,00 610.182,53 
  0330 Podatek leśny 2.700,00 2.700,00 4.542,60 
  0340 Podatek od środków transportowych 124.000,00 124.000,00 136.808,62 
  0360 Podatek od spadków i darowizn 25.000,00 25.000,00 44.391,79 
  0370 Podatek od posiadania psów 11.500,00 11.500,00 5.393,40 
  0430 Wpływy z opłaty targowej 215.000,00 215.000,00 206.903,74 
  0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 8.000,00 8.000,00 1.081,00 
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 0,00 213.873,62 
  0560 Zaległości z podatków zniesionych 0,00 0,00 9.577,34 
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 536,17 
 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sa-

morządu terytorialnego na podstawie ustaw 420.750,00  455.750,00 545.406,44 
  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 117.000,00 117.000,00 175.988,01 
  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 280.000,00 280.000,00 310.434,47 
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 23.750,00 58.750,00 58.983,96 
 75619  Wpływy z różnych rozliczeń 0,00 0,00 2.044,90 
  0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 2.044,90 
 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu pań-

stwa 5.657.354,00 5.715.221,00 6.010.171,31 
  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5.329.354,00 5.387.221,00 5.575.133,00 
  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 328.000,00 328.000,00 435.038,31 
 75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżeto-

wych 57.900,00 57.900,00 128.143,76 
  0690 Wpływy z różnych opłat 9.700,00 9.700,00 8.012,17 
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 48.200,00 48.200,00 120.131,59 
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1 2 3 4 5 6 7 
758 Różne rozliczenia 12.697.988,00 13.378.522,00 13.353.732,13 
 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9.918.375,00 9.900.685,00 9.900.685,00 
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9.918.375,00 9.900.685,00 9.900.685,00 
 75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.097.772,00 2.097.772,00 2.097.772,00 
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.097.772,00 2.097.772,00 2.097.772,00 
 75814  Różne rozliczenia finansowe 29.000,00 727.224,00 702.434,13 
  0920 Pozostałe odsetki 29.000,00 29.000,00 13.708,52 
  0978 Wpływy z różnych dochodów 0,00 697.162,00 688.725,61 
  0979 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1.062,00 0,00 
 75831  Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 652.841,00 652.841,00 652.841,00 
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 652.841,00 652.841,00 652.841,00 
801 Oświata i wychowanie 398.323,00 473.813,00 521.573,98 
 80101  Szkoły podstawowe 57.277,00 90.811,00 108.259,95 
  0690 Wpływy z różnych opłat 259,00 259,00 191,00 
  0750 Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, jed-

nostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5.850,00 5.850,00 10.122,99 

  0830 Wpływy z usług 51.168,00 65.168,00 85.754,96 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 0,00 17.239,00 9.971,00 
  2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z in-
nych źródeł 0,00 2.295,00 2.220,00 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 35.865,00 35.865,00 27.044,32 
  0830 Wpływy z usług 19.585,00 19.585,00 16.053,53 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 16.280,00 16.280,00 10.990,79 
 80104  Przedszkola 226.870,00 226.870,00 310.806,83 
  0830 Wpływy z usług 130.100,00 130.100,00 155.902,05 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 96.770,00 96.770,00 154.904,78 
 80110  Gimnazja 74.711,00 82.002,00 37.408,60 
  0690 Wpływy z różnych opłat 249,00 249,00 45,00 
  0750 Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, jed-

nostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16.026,00 16.026,00 15.254,20 

  0830 Wpływy z usług 58.436,00 58.436,00 13.172,89 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3.926,00 3.921,51 
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  2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samo-
rządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 3.365,00 5.015,00 

 80113  Dowożenie uczniów  do szkół 3.600,00 11.600,00 11.389,34 
  0750 Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-
nych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.600,00 3.600,00 3.555,74 

  0830 Wpływy z usług 0,00 8.000,00 7.833,60 
 80195  Pozostała działalność 0,00 26.665,00 26.664,94 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 26.665,00 26.664,94 
851 Ochrona zdrowia 0,00 156.650,00 156.650,00 
 85141  Ratownictwo medyczne 0,00 156.250,00 156.250,00 
  6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwes-

tycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 0,00 156.250,00 156.250,00 

 85195  Pozostała działalność 0,00 400,00 400,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań  zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 400,00 400,00 

852 Pomoc społeczna 8.875.325,00 10.367.606,00 10.157.469,35 
 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 6.489.600,00 6.861.188,00 6.734.069,94 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-
nych zadań  zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6.489.600,00 6.861.188,00 6.726.643,97 

  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 7.425,97 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne 87.800,00 77.800,00 77.800,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-
nych zadań  zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 87.800,00 77.800,00 77.800,00 
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 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 1.701.000,00 1.927.300,00 1.840.001,83 
  0830 Wpływy z usług 6.000,00 6.000,00 7.655,85 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-
nych zadań  zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 705.000,00 731.300,00 713.904,48 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 990.000,00 1.190.000,00 1.118.441,50 

 85217  Regionalne ośrodki polityki społecznej 0,00 12.500,00 12.500,00 
  2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 12.500,00 12.500,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 193.300,00 223.125,00 223.125,00 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 193.300,00 223.125,00 223.125,00 
 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 86.625,00 84.125,00 91.562,00 
  0830 Wpływy z usług 23.000,00 23.000,00 30.309,03 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-
nych zadań  zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 63.500,00 61.000,00 61.000,00 

  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 125,00 125,00 252,97 

 85278  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 176.968,00 176.968,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-
nych zadań  zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 176.968,00 176.968,00 

 85295  Pozostała działalność 317.000,00 1.004.600,00 1.001.442,58 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 317.000,00 1.004.600,00 1.001.442,58 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 572.632,00 552.802,15 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 0,00 572.632,00 552.802,15 
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  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-

cję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 572.632,00 552.802,15 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.500,00 167.973,00 161.854,58 
 90002  Gospodarka odpadami 0,00 43.800,00 43.800,00 
  0830 Wpływy z usług 0 42.800,00 42.800,00 
  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięż-

nej 0 1.000,00 1.000,00 
 90003  Oczyszczanie miast i wsi 0,00 4.672,00 4.727,00 
  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 4.672,00 4.727,00 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 2.417,00 2.656,96 
  0830 Wpływy z usług 0,00 400,00 640,50 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2.017,00 2.016,46 
 90095  Pozostała działalność 11.500,00 117.084,00 110.670,62 
  0830 Wpływy z usług 11.500,00 16.100,00 9.033,60 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 984,00 1.637,02 
  6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-

cję inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
(związków gmin) 0,00 100.000,00 100.000,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 1.000,00 1.000,00 
 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 1.000,00 1.000,00 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1.000,00 1.000,00 
Ogółem 42.314.429,00 45.766.600,00 43.193.782,95 
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   Załącznik Nr 1a 
do sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Szprotawa za 2006r. 
      

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szprotawa według źródeł pochodzenia na 2006r. 
 
Lp. Wyszczególnienie § Plan na 2006r. Plan po zmianach Wykonanie 
1 2 3 5   

I Podatki i opłaty  11.730.554,00 11.788.421,00 12.806.194,85 
1. Podatek od nieruchomości 0310 4.390.000,00 4.390.000,00 4.993.310,66 
2. Podatek rolny 0320 716.000,00 716.000,00 710.238,26 
3. Podatek leśny 0330 118.700,00 118.700,00 128.827,60 
4. Podatek od środków transportowych 0340 264.000,00 264.000,00 262.873,05 
5. Podatek od posiadania psów 0370 11.500,00 11.500,00 5.393,40 
6. Opłata administracyjna 0450 8.000,00 8.000,00 1.081,00 
7. Opłata targowa 0430 215.000,00 215.000,00 206.903,74 
8. Opłata skarbowa 0410 117.000,00 117.000,00 175.988,01 
9. Wpływy z karty podatkowej 0350 21.000,00 21.000,00 28.578,31 
10. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 0010 5.329.354,00 5.387.221,00 5.575.133,00 
11. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 0020 328.000,00 328.000,00 435.038,31 
12. Podatek od spadków i darowizn 0360 25.000,00 25.000,00 44.391,79 
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 187.000,00 187.000,00 238.437,72 
II. Dochody z majątku gminy  6.637.571,00 6.647.871,00 3.317.629,00 
1. Ze sprzedaży 0870 4.818.000,00 4.818.000,00 1.790.496,71 
2. Z dzierżawy 0750 1.819.571,00 1.829.871,00 1.527.132,29 
III Pozostałe dochody  1.965.522,00 2.856.101,00 2.955.587,21 
A. Ogółem dochody własne I+II+III  20.333.647,00 21.292.393,00 19.079.411,06 
IV Subwencje:  12.668.988,00 12.651.298,00 12.651.298,00 
1. Część oświatowa subwencji ogólnej 2920 9.918.375,00 9.900.685,00 9.900.685,00 
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2920 2.097.772,00 2.097.772,00 2.097.772,00 
3. Część równoważąca  2920 652.841,00 652.841,00 652.841,00 
V Dotacje i inne środki:  9.311.794,00 11.822.909,00 11.463.073,89 
1. Dotacja celowa na zadania  zlecone gminom 2010 7.522.100,00 8.222.332,00 8.061.279,72 
2. Dotacja celowa na zadania własne gminy 2030 1.500.300,00 3.034.261,00 2.932.447,17 
 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań na pod-

stawie porozumień 
2320   

8.172,00 
 

8.227,00 
3. Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień między jst 2330 0,00 12.500,00 12.500,00 
4. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2440 190.849,00 190.849,00 192.370,00 
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5. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorial-

nego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej insty-
tucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) 

2888 

98.545,00 98.545,00 0,00 
6. Dotacja celowa otrzymana na inwestycje z zakresu zadań zleco-

nych gminie 
6310 

0,00 156.250,00 156.250,00 
7. Dotacja celowa otrzymana na inwestycje z zakresu zadań wła-

snych gminy 
6330 

0,00 100.000,00 100.000,00 
B. Ogółem subwencje i dotacje IV+V  21.980.782,00 24.474.207,00 24.114.371,89 
 Dochody ogółem A+B  42.314.429 45.766.600,00 43.193.782,95 
 

Załącznik Nr 2 
do sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Szprotawa za 2006r. 
 

Wykonanie wydatków Gminy Szprotawa za 2006r. 
 

Dział Rozdział Treść Plan na 2006r. Plan po zmianach Wykonanie 
1 2 3 4 5 6 

010  Rolnictwo i łowiectwo 2.313.825,00 1.086.067,00 1.009.354,07 
010 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3.000,00 3.000,00 2.810,13 
010 01005 Wydatki bieżące 3.000,00 3.000,00 2.810,13 
 01008 Melioracje wodne 65.700,00 60.600,00 48.397,49 
010 01008 Wydatki bieżące w tym: 65.700,00 60.600,00 48.397,49 
010 01008 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.000,00 45.000,00 35.560,48 
010 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.915.000,00 565.000,00 558.006,92 
010 01010 Wydatki majątkowe 1.915.000,00 565.000,00 558.006,92 
010 01030 Izby rolnicze 18.300,00 16.500,00 14.827,45 
  Wydatki bieżące 18.300,00 16.500,00 14.827,45 
 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 

obszarów wiejskich 148.725,00 172.525,00 166.558,95 
010 01030 Wydatki bieżące 148.725,00 172.525,00 166.558,95 
010 01095 Pozostała działalność 163.100,00 268.442,00 218.753,13 
010 01095 Wydatki bieżące 163.100,00 268.442,00 218.753,13 
020  Leśnictwo 26.500,00 14.794,00 13.939,25 
020 02095 Pozostała działalność 26.500,00 14.794,00 13.939,25 
020 02095 Wydatki bieżące 26.500,00 14.794,00 13.939,25 
400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 130.000,00 130.000,00 0 
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 40004 Dostarczanie paliw gazowych 130.000,00 130.000,00 0 
  Wydatki majątkowe 130.000,00 130.000,00 0 
600  Transport i łączność 1.556.236,00 1.905.936,00 1.863.866,33 
600 60016 Drogi publiczne gminne 1.489.480,00 1.799.480,00 1.758.191,10 
600 60016 Wydatki bieżące 184.480,00 214.480,00 208.942,97 
600 60016 Wydatki majątkowe 1.305.000,00 1.585.000,00 1.549.248,13 
600 60017 Drogi wewnętrzne 66.756,00 106.456,00 105.675,23 
600 60017 Wydatki bieżące 66.756,00 106.456,00 105.675,23 
700  Gospodarka mieszkaniowa 2.603.440,00 2.605.440,00 2.196.529,56 
700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.543.440,00 2.545.440,00 2.136.529,56 
700 70005 Wydatki bieżące w tym: 2.543.440,00 2.545.440,00 2.136.529,56 
  a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.200,00 1.200,00 1.034,00 
 70095 Pozostała działalność 60.000,00 60.000,00 60.000,00 
  Wydatki majątkowe 60.000,00 60.000,00 60.000,00 
710  Działalność usługowa 173.900,00 173.900,00 119.107,83 
710 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 101.000,00 101.000,00 59.742,00 
710 71004 Wydatki bieżące 101.000,00 101.000,00 59.742,00 
710 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 42.900,00 42.900,00 29.965,83 
710 71013 Wydatki bieżące 42.900,00 42.900,00 29.965,83 
 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30.000,00 30.000,00 29.400,00 
  Wydatki bieżące 30.000,00 30.000,00 29.400,00 
750  Administracja publiczna 4.322.263,00 4.407.037,00 3.910.164,01 
750 75011 Urzędy wojewódzkie 368.785,00 367.385,00 296.706,32 
750 75011 Wydatki bieżące w tym: 368.785,00 367.385,00 296.706,32 
750 75011 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 312.577,00 308.827,00 250.060,67 
750 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 138.100,00 119.100,00 109.978,21 
750 75022 Wydatki bieżące 138.100,00 119.100,00 109.978,21 
750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.243.733,00 3.307.183,00 2.942.750,07 
750 75023 Wydatki bieżące w tym: 3.232.733,00 3.268.683,00 2.905.253,37 
750 75023 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.530.646,00 2.529.146,00 2.241.285,74 
750 75023 Wydatki majątkowe 11.000,00 38.500,00 37.496,70 
750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 353.873,00 397.347,00 363.370,17 
750 75075 Wydatki bieżące w tym: 353.873,00 397.347,00 363.370,17 
750 75075 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 118.240,00 40.632,00 34.360,91 
  b) dotacje 0,00 2.000,00 2.000,00 
750 75095 Pozostała działalność 217.772,00 216.022,00 197.359,24 
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  Wydatki bieżące w tym: 217.772,00 216.022,00 197.359,24 
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 205.206,00 203.456,00 185.596,44 

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 63.734,00 61.574,00 
 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 3.672,00 3.672,00 
  Wydatki bieżące w tym: 0,00 3.672,00 3.672,00 
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 3.672,00 3.672,00 
 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i pre-

zydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 60.062,00 57.902,00 
  Wydatki bieżące w tym: 0,00 60.062,00 57.902,00 
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 11.783,00 11.783,00 
752  Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 
 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 400,00 
  Wydatki bieżące  400,00 400,00 400,00 
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 223.619,00 291.619,00 252.864,87 
 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 30.000,00 30.000,00 
  Wydatki majątkowe 0,00 30.000,00 30.000,00 
754 75412 Ochotnicze straże pożarne 174.282,00 217.282,00 202.582,49 
754 75412 Wydatki bieżące w tym: 109.282,00 147.282,00 132.832,56 
754 75412 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.300,00 27.300,00 24.262,33 
  Wydatki majątkowe 65.000,00 70.000,00 69.749,93 
754 75414 Obrona cywilna 25.517,00 23.517,00 13.676,94 
754 75414 Wydatki bieżące w tym: 25.517,00 23.517,00 13.676,94 
754 75414 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.107,00 5.307,00 3.524,68 
754 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7.500,00 6.500,00 932,19 
754 75478 Wydatki bieżące 7.500,00 6.500,00 932,19 
754 75495 Pozostała działalność 16.320,00 14.320,00 5.673,25 
754 75495 Wydatki bieżące 16.320,00 14.320,00 5.673,25 
756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo-

wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 57.600,00 57.600,00 49.119,17 
756 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 57.600,00 57.600,00 49.119,17 
756 75647 Wydatki bieżące w tym: 57.600,00 57.600,00 49.119,17 
756 75647 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.700,00 53.100,00 44.674,83 
757  Obsługa długu publicznego 575.000,00 425.000,00 167.146,17 
757 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 446.000,00 296.000,00 167.146,17 
757 75702 Wydatki bieżące w tym: 446.000,00 296.000,00 167.146,17 
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757 75702 a) obsługa długu publicznego 446.000,00 296.000,00 167.146,17 
757 75704   0 
757  

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samo-
rządu terytorialnego 129.000,00 129.000,00  

757 75704 Wydatki bieżące w tym: 129.000,00 129.000,00 0 
757 75704 poręczenia i gwarancje udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego 129.000,00 129.000,00 0 
758  Różne rozliczenia 270.000,00 80.000,00 0 
758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 270.000,00 80.000,00 0 
758 75818 Wydatki bieżące 50.000,00 13.000,00 0 
758 75818 Wydatki majątkowe 220.000,00 67.000,00 0 
801  Oświata i wychowanie 17.175.354,00 16.417.319,00 14.836.446,04 
801 80101 Szkoły podstawowe 8.259.004,00 7.455.569,00 6.855.014,00 
801 80101 Wydatki bieżące w tym: 7.239.004,00 7.255.569,00 6.755.584,00 
801 80101 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.856.405,00 5.788.105,00 5.347.201,03 
801 80101 Wydatki majątkowe 1.020.000,00 200.000,00 99.430,00 
801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 480.637,00 469.389,00 398.359,77 
801 80103 Wydatki bieżące w tym: 480.637,00 469.389,00 398.359,77 
801 80103 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 411.743,00 399.289,00 335.368,45 
801 80104 Przedszkola 2.358.033,00 2.428.388,00 2.289.787,89 
801 80104 Wydatki bieżące w tym: 2.158.033,00 2.228.388,00 2.091.109,90 
801 80104 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.596.465,00 1.601.270,00 1.511.376,24 
801 80104 Wydatki majątkowe 200.000,00 200.000,00 198.677,99 
801 80110 Gimnazja 5.445.165,00 5.406.893,00 4.762.448,61 
801 80110 Wydatki bieżące w tym: 5.295.165,00 5.256.893,00 4.612.948,60 
801 80110 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.799.086,00 3.709.183,00 3.223.895,51 
801 80110 b) dotacje 570.000,00 596.000,00 592.918,00 
801 80110 Wydatki majątkowe 150.000,00 150.000,00 149.500,01 
801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 511.200,00 509.100,00 404.814,41 
801 80113 Wydatki bieżące w tym: 511.200,00 509.100,00 404.814,41 
801 80113 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63.200,00 63.200,00 58.268,09 
801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 54.795,00 54.795,00 32.836,42 
801 80146 Wydatki bieżące 54.795,00 54.795,00 32.836,42 
801 80195 Pozostała działalność 66.520,00 93.185,00 93.184,94 
801 80195 Wydatki bieżące 66.520,00 93.185,00 93.184,94 
851  Ochrona zdrowia 580.000,00 791.650,00 768.762,27 
 85141 Ratownictwo medyczne 0,00 156.250,00 156.250,00 
  Wydatki majątkowe 0,00 156.250,00 156.250,00 
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 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 280.000,00 280.000,00 257.112,27 
  Wydatki bieżące w tym: 280.000,00 280.000,00 257.112,27 

851 85154 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.450,00 85.661,00 75.778,51 
851 85154 b) dotacje 176.600,00 103.600,00 103.522,93 
851 85195 Pozostała działalność 300.000,00 355.400,00 355.400,00 
851 85195 Wydatki bieżące 0,00 400,00 400 
  Wydatki majątkowe 300.000,00 355.000,00 355.000,00 
852  Pomoc społeczna 11.361.785,00 12.822.766,00 12.584.239,99 
852 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia    
852  społecznego 6.489.600,00 6.861.188,00 6.726.643,97 
852 85212 Wydatki bieżące w tym: 6.489.600,00 6.861.188,00 6.726.643,97 
852 85212 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 139.300,00 138.995,00 137.535,25 
852 85213    
852  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z po-
mocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  87.800,00 77.800,00 77.800,00 

852 85213 Wydatki bieżące 87.800,00 77.800,00 77.800,00 
852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.433.185,00 2.583.415,00 2.494.279,55 
852 85214 Wydatki bieżące 2.433.185,00 2.583.415,00 2.494.279,55 
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 1.920,00 1.918,02 
852 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.200.000,00 1.148.700,00 1.148.548,55 
852 85215 Wydatki bieżące 1.200.000,00 1.148.700,00 1.148.548,55 
852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 655.300,00 737.345,00 726.262,66 
852 85219 Wydatki bieżące w tym: 655.300,00 677.345,00 666.318,69 
852  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 542.305,00 557.055,00 554.794,48 
  Wydatki majątkowe 0,00 60.000,00 59.943,97 
852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 178.900,00 170.250,00 170.250,00 
852 85228 Wydatki bieżące 178.900,00 170.250,00 170.250,00 
 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 176.968,00 176.968,00 
  Wydatki bieżące 0,00 176.968,00 176.968,00 
852 85295 Pozostała działalność 317.000,00 1.067.100,00 1.063.487,26 
852 85295 Wydatki bieżące 317.000,00 1.067.100,00 1.063.487,26 
854  Edukacyjna opieka wychowawcza 825.671,00 1.403.803,00 1.310.363,25 
854 85401 Świetlice szkolne 822.200,00 827.700,00 755.961,10 
854 85401 Wydatki bieżące w tym: 822.200,00 827.700,00 755.961,10 
854 85401 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 748.379,00 753.879,00 689.517,87 
 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 572.632,00 552.802,15 
  Wydatki bieżące 0,00 572.632,00 552.802,15 
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 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.471,00 3.471,00 1.600,00 
  Wydatki bieżące 3.471,00 3.471,00 1.600,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.905.759,00 3.017.557,00 1.981.794,69 
900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 800.000,00 800.000,00 23.546,00 
900 90001 Wydatki majątkowe 800.000,00 800.000,00 23.546,00 
900 90002 Gospodarka odpadami 212.900,00 260.500,00 74.997,90 
900 90002 Wydatki bieżące 12.900,00 60.500,00 58.771,90 
900 90002 Wydatki majątkowe 200.000,00 200.000,00 16.226,00 
900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 315.300,00 320.972,00 316.840,01 
900 90003 Wydatki bieżące 315.300,00 320.972,00 316.840,01 
900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 96.600,00 98.000,00 97.907,77 
900 90004 Wydatki bieżące 96.600,00 98.000,00 97.907,77 
900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.785,00 1.810,00 1.287,51 
900 90005 Wydatki bieżące 1.785,00 1.810,00 1.287,51 
900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 568.000,00 524.317,00 523.678,15 
900 90015 Wydatki bieżące 568.000,00 524.317,00 523.678,15 
900 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 171.300,00 231.300,00 191.283,00 
  Wydatki bieżące w tym: 171.300,00 171.300,00 131.300,00 
  a) dotacje 171.300,00 171.300,00 131.300,00 
  Wydatki majątkowe 0,00 60.000,00 59.983,00 
900 90095 Pozostała działalność 740.474,00 780.658,00 752.254,35 
900 90095 Wydatki bieżące w tym: 610.474,00 657.658,00 629.789,35 
900 90095 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 440.880,00 469.980,00 453.609,80 
  Wydatki majątkowe 130.000,00 123.000,00 122.465,00 
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.108.970,00 1.108.970,00 1.085.172,31 
921 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 26.300,00 26.300,00 26.300,00 
921 92108 Wydatki bieżące w tym: 26.300,00 26.300,00 26.300,00 
921 92108 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.300,00 19.300,00 19.300,00 
921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 516.972,00 516.972,00 516.972,00 
921 92109 Wydatki bieżące w tym: 516.972,00 516.972,00 516.972,00 
921 92109 a) dotacje 516.972,00 516.972,00 516.972,00 
921 92116 Biblioteki 540.698,00 541.901,00 541.900,31 
921 92116 Wydatki bieżące w tym: 540.698,00 541.901,00 541.900,31 
921 92116 a) dotacje 540.698,00 540.698,00 540.698,00 
921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25.000,00 23.797,00 0,00 
921 92120 Wydatki bieżące w tym: 25.000,00 23.797,00 0,00 
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921 92120 a) dotacje 25.000,00 20.000,00 0,00 
926  Kultura fizyczna i sport 576.230,00 582.730,00 267.487,61 
926 92601 Obiekty sportowe 368.900,00 357.900,00 56.653,13 
926 92601 Wydatki bieżące 56.900,00 59.400,00 47.753,13 
926 92601 Wydatki majątkowe 312.000,00 298.500,00 8.900,00 
926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 207.330,00 224.830,00 210.834,48 
926 92605 Wydatki bieżące w tym: 207.330,00 224.830,00 210.834,48 
926 92605 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.830,00 18.830,00 16.852,72 
926 92605 b) dotacje 155.600,00 173.100,00 173.100,00 

  Ogółem 46.786.552,00 47.386.322,00 42.478.331,42 
  w tym:    
  1) Wydatki bieżące, w tym: 39.968.552,00 42.238.072,00 38.923.907,77 
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.975.319,00 16.836.090,00 15.261.231,05 
  b) dotacje 2.151.170,00 2.123.670,00 2.060.510,93 
  c) obsługa długu gminy 446.000,00 296.000,00 167.146,17 
  d) poręczenia i gwarancje udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego 129.000,00 129.000,00 0 
  2) Wydatki majątkowe 6.818.000,00 5.148.250,00 3.554.423,65 

 
Załącznik Nr 3 

do sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Szprotawa za 2006r. 

 
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za 2006r. 

 
Dochody Wydatki 

Dział Rozdział § Nazwa  Plan pier-
wotny 

Plan po 
zmianach  

Wykonanie 
Plan pier-

wotny 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
010   Rolnictwo i łowiectwo 0,00 73.742,00 66.789,27 0,00 73.742,00 66.789,27 

 01095  Pozostała działalność 0,00 73.742,00 66.789,27 0,00 73.742,00 66.789,27 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bie-

żących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 73.472,00 66.789,27    

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia    0,00 1.035,00 1.000,00 
  4300 Zakup usług pozostałych    0,00 410,90 309,00 
  4430 Różne opłaty i składki    0,00 72.296,10 65.480,27 

750   Administracja publiczna 175.800,00 175.800,00 175.800,00 175.800,00 175.800,00 175.800,00 
 75011  Urzędy wojewódzkie 175.800,00 175.800,00 175.800,00 175.800,00 175.800,00 175.800,00 
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  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bie-

żących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 175.800,00 175.800,00 175.800,00    

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników    146.920,00 146.920,00 146.920,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne    25.300,00 25.300,00 25.300,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy    3.580,00 3.580,00 3.580,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 0,00 63.734,00 61.574,00 0,00 63.734,00 61.574,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 3.672,00 3.672,00 0,00 3.672,00 3.672,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bie-

żących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 3.672,00 3.672,00    

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne    0,00 633,00 633,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy    0,00 90,00 90,00 
  4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników    0,00 2.949,00 2.949,00 
 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie 0,00 60.062,00 57.902,00 0,00 60.062,00 57.902,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bie-
żących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 60.062,00 57.902,00    

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych    0,00 30.660,00 28.500,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne    0,00 1.456,00 1.456,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy    0,00 207,00 207,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe    0,00 10.120,00 10.120,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia    0,00 5.074,00 5.074,00 
  4300 Zakup usług pozostałych    0,00 10.621,00 10.621,00 
  4410 Podróże służbowe krajowe    0,00 1.924,00 1.924,00 

752   Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 
 75212  Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bie-

żących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami 400,00 400,00 400,00    

  4300 Zakup usług pozostałych    400,00 400,00 400,00 
851   Ochrona zdrowia 0,00 156.650,00 156.650,00 0,00 156.650,00 156.650,00 

 85141  Ratownictwo medyczne 0,00 156.250,00 156.250,00 0,00 156.250,00 156.250,00 
  6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminom ustawami 0,00 156.250,00 156.250,00    
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  6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 
finansów publicznych    0,00 156.250,00 156.250,00 

 85195  Pozostała działalność 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 0,00 400,00 400,00 0,00   

  4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00   400,00 400,00 
852   Pomoc społeczna 7.345.900,00 7.908.256,00 7.756.316,45 7.345.900,00 7.908.256,00 7.756.316,45 

 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.489.600,00 6.861.188,00 6.726.643,97 6.489.600,00 6.861.188,00 6.726.643,97 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 6.489.600,00 6.861.188,00 6.726.643,97    

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     1.620,00 1.925,00 1.922,60 
  3110 Świadczenia społeczne    6.131.100,00 6.497.448,00 6.400.767,15 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników    107.774,00 107.469,00 107.102,80 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne    8.135,00 8.135,00 8.135,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne    184.451,00 184.451,00 148.276,90 
  4120 Składki na Fundusz Pracy    2.840,00 2.840,00 2.840,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia    20.000,00 16.000,00 16.000,00 
  4260 Zakup energii    7.860,00 6.860,00 6.843,54 
  4300 Zakup usług pozostałych    20.357,00 32.761,00 31.457,38 
  4410 Podróże służbowe krajowe    1.900,00 242,00 241,60 
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    3.563,00 3.057,00 3.057,00 
 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 87.800,00 77.800,00 77.800,00 87.800,00 77.800,00 77.800,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gmi-
nie (związkom gmin) ustawami 87.800,00 77.800,00 77.800,00    

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne    87.800,00 77.800,00 77.800,00 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren-

towe 705.000,00 731.000,00 713.904,48 705.000,00 731.300,00 713.904,48 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gmi-
nie (związkom gmin) ustawami 705.000,00 731.000,00 713.904,48    

  3110 Świadczenia społeczne    705.000,00 731.300,00 713.904,48 
 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 63.500,00 61.000,00 61.000,00 63.500,00 61.000,00 61.000,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań 63.500,00 61.000,00 61.000,00    
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   zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       
  4300 Zakup usług pozostałych    63.500,00 61.000,00 61.000,00 
 85278  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 176.968,00 176.968,00 0,00 176.968,00 176.968,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 0,00 176.968,00 176.968,00    

  3110 Świadczenia społeczne    0,00 176.968,00 176.968,00 
     Razem       

 
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego: 
750 75011 § 0690 plan 70.000, wykonanie 90.990,42; 852 85212 § 0970 plan 0, wykonanie 14.851,95; 85228 § 0830 plan 2.500, wykonanie 5.059,80. 

Załącznik Nr 4 
do sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Szprotawa za 2006r. 
 
 

Wykaz inwestycji finansowanych z udziałem środków budżetowych w 2006r. 
 

Planowane nakłady w 2006r. 

W tym: 
budżet gminy 

plan 

Nazwa 
i lokalizacja zadania 

Wykaz inwesto-
rów 

Wartość 
kosztów 
ogółem 

Dotychczas 
poniesione 

nakłady 
Ogółem 

wykonanie 

Efekty 
Termin 

realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 
Budowa sieci wodociągowej we 
wsiach Wiechlice i Cie-ciszów I etap 
Wiechlice 

Gmina Szprotawa 
564.030 14.030 550.000 550.000,00 

zwodociągowanie wsi 
Wiechlice  II półrocze 

     552.506,92 * wydatki niewygasajace  
Dokumentacja na budowę sieci wo-
dociągowej dla wsi Szprotawka Gmina Szprotawa 

15.000 0 15.000 15.000,00 

dokumentacja pozwalają-
ca zwymiarować i przygo-
tować inwestycję 

III kwartał 

     5.500,00   
565.000,00 Razem dział 010   579.030 

 
14.030 

 
565.000 

 558.006,92 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Dział 400 Zaopatrzenie w gaz i energię elektryczną 

130.000 0 130.000 130.000,00 gazyfikacja wsi Henryków  Budowa sieci gazowej we wsi Hen-
ryków  

Gmina Szprota-
wa/Zakład Ga-
zowniczy Zgorze-
lec    0,00 

  

130.000,00 Razem dział 400   130.000 
 

0 
 

130.000 
 0,00 

  

Dział 600 Transport i łączność 
Dokumentacja techniczna na budo-
wę mostów w Lesznie Górnym - II 
rata 

Gmina Szprota-
wa 

122.000 0 122.000 122.000,00 

zobowiązanie za doku-
mentację opracowaną  
w roku 2005 

 

     121.512,00   
Budowa mostów w Lesznie Górnym Gmina Szprota-

wa/Lubuski 
Urząd Woje-
wódzki 1.250.000 0 1.250.000 1.250.000,00 

odbudowa mostów na 
rzece Bóbr w Lesznie 
Górnym 

II półrocze 

     1.250.000,00 * wydatki niewygasające  
Dokumentacja na budowę ronda 
przy pl. Komuny Paryskiej w Szpro-
tawie 

Gmina Szprota-
wa/Powiatowy 
Zarząd Dróg  
w Żaganiu 35.000 0 35.000 35.000,00 

dokumentacja pozwalają-
ca zwymiarować i przy-
gotować inwestycję 

 

     0,00   

178.000,00 

odwodnienie ulic Po-
wstańców Warszawskich  
i Kasprzaka  

II półrocze Kanalizacja deszczowa w ulicach 
Powstańców Warszawskich i Ka-
sprzaka w Szprotawie 

Gmina Szprota-
wa 178.000 

 
0 
 

178.000 
 177.736,13   

1.585.000,00 Razem dział 600   1.585.000 
 

0 
 

1.585.000 
 1.549.248,13 

  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
60.000,00 Zakup budynku po SOSW od Staro-

stwa Powiatowego  
w Żaganiu 

UM Szprotawa 
180.000 

 
 

120.000 
 
 

60.000 
 
 60.000,00 

pozyskanie budynku  
w celu dalszej adaptacji 
na potrzeby gminy 

II kwartał 

60.000,00 Razem dział 700  180.000 
 

120.000 
 

60.000 
 60.000,00 

  

Dział 750 Administracja publiczna 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
38.500,00 Zakup wyposażenia i informatyzacja 

Urzędu Miejskiego 
UM Szprotawa 38.500 

 
 
 

0 
 
 
 

38.500 
 
 
 

 
 

37.496,70 

polepszenie funkcjono-
wania sieci informatycz-
nej i narzędzi pracy  
w Urzędzie Miejskim 

I półrocze 

38.500,00 Razem dział 750   38.500 0 38.500 
37.496,70 

  

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Rozbudowa remizy OSP Sieciebo-
rzycach - II etap 

Gmina Szprota-
wa 100.000 40.000 60.000 60.000,00 

II etap budowy remizy stra-
żackiej w Siecieborzycach 

II - III kwar-
tał 

     59.770,33   
10.000,00 Odkupienie od Nadleśnictwa  

w Szprotawie samochodu pożarni-
czego (beczkowóz) użytkowanego 
przez OSP w Lesznie Górnym 

Gmina Szprota-
wa 

10.000 0 10.000 
 
 
 

9.979,60 

poprawa bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego gmi-
ny 

I półrocze  

30.000,00 

pomoc finansowa  IV kwartał Dofinansowanie zakupu samochodu 
ratowniczo - gaśniczego na potrzeby 
Powiatowej Straży Pożarnej w Ża-
ganiu 

Gmina Szprota-
wa 

30.000 
  

30.000 
 30.000,00   

100.000,00 Razem dział 754  140.000 40.000 100.000 
99.749,93 

  

Dział 801 Oświata i wychowanie 
 

200.000,00 
Dokumentacja techniczna na remont 
kapitalny i rozbudowę SP1 przy  
pl. Kościelnym w Szprotawie 

Gmina Szprota-
wa 

 
200.000 

 
0 

 
200.000 

99.430,00 

dokumentacja pozwalają-
ca zwymiarować i przygo-
tować inwestycję 

III kwartał 

 
0,00 

Budowa Sali gimnastycznej przy SP 
w Lesznie Górnym 

Gmina Szprota-
wa 

 
55.000 

 
55.000 

 
0 

0,00 

I etap prac - stan surowy 
obiektu sali w Lesznie 
Górnym 

II kwartał 

 
200.000,00 

Modernizacja i rozbudowa budynku 
przedszkola Nr 2 przy ul. Parkowej w 
Szprotawie 

Gmina Szprota-
wa 

 
200.000 

 
0 

 
200.000 

198.677,99 

kompleksowa poprawa 
warunków wychowania 
dzieci przedszkolnych 

III kwartał 

 
 
 

150.000,00 

Adaptacja strychu na pomieszczenie 
biblioteki i czytelni  
w Zespole Szkół przy ul. Sobieskie-
go w Szprotawie  

Gmina Szprota-
wa 

 
 
 

300.000 

 
 
 

150.000 

 
 
 

150.000 
149.500,01 

pozyskanie dodatkowych 
pomieszczeń edukacyj-
nych i uatrakcyjnienie 
spędzania wolnego czasu 

II - III kwar-
tał 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
550.000,00 Razem dział 801   755.000 205.000 550.000 
447.608,00 

  

Dział 851 Ochrona zdrowia 
 

156.250,00 
Budowa ratownictwa medycznego 
zadanie zlecone z budżetu państwa  

Gmina Szprota-
wa (MSPZOZ  
w Szprotawie) 

 
156.250 

 
0 

 
156.250 

156.250,00 

poprawa ochrony zdrowia II półrocze 

156.250,00 Razem dział 851   156.250 0 156.250 
156.250,00 

  

Dział 852 Pomoc społeczna 
 

60.000,00 
Doposażenie punktów przygotowy-
wania posiłków 

Gmina Szprota-
wa 

 
60.000 

 
0 

 
60.000 

 
59.943,97 

poprawa stanu technicz-
nego punktów przygoto-
wania posiłków w ramach 
zadania dożywianie dzieci  

II półrocze 

60.000,00 Razem dział 852  60.000 0 60.000 
59.943,97 

  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 
 

200.000,00 

Rekultywacja składowiska odpadów 
w Dziećmiarowicach  
- I etap 

Gmina Szprota-
wa 

 
 

200.000 

 
 
0 

 
 

200.000 
16.226,00 

I etap rekultywacji skła-
dowiska odpadów 

II - III kwar-
tał 

 
 

800.000,00 

Dokumentacja techniczna na budo-
wę oczyszczalni ścieków  
i kanalizacji sanitarnej dla aglomera-
cji Szprotawa 

Gmina Szprota-
wa/Fundusz 
Spójności/WFO 
ŚiGW/NFOŚiGW  

 
 

950.000 

 
 

150.000 

 
 

800.000 
23.546,00 

dokumentacja pozwalają-
ca zwymiarować i przygo-
tować inwestycję 

III - IV kwar-
tał 

 
123.000,00 

Doprowadzenie zasilania energe-
tycznego do terenów inwestycyj-
nych 

UM Szprota-
wa/ENEA S.A.  
w Zielonej Górze 

 
623.000 

 
500.000 

 
123.000 

122.465,00 

uzbrojenie terenów inwe-
stycyjnych 

I kwartał 

1.123.000,00 Razem dział 900   1.773.000 650.000 1.123.000 
162.237,00 

  

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 
 

9.500,00 
Zakup  kosiarki samojezdnej UM Szprotawa  

9.500 
 
0 

 
9.500 

8 900,00 

poprawa stanu na-
wierzchni stadionu 

I kwartał 

 
 

289.000,00 

Poprawa stanu infrastruktury spor-
towej na Stadionie Miejskim w 
Szprotawie 

Gmina Szprota-
wa/Interreg IIIA 

 
 

296.320 

 
 

7.320 

 
 

289.000 
                 0,00 

kompleksowa moderniza-
cja stadionu miejskiego  
w Szprotawie 

− 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
298.500,00 Razem dział 926   305.820 7.320 298.500 

8.900,00 
  

4.666.250,00 Ogółem   5.702.600 1.036.350 4.666.250 
3.139.440,65 

  

Dz. 758 rozdz. 75818     Plan – 67.000,00  
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   Wykonanie - 0  
        
Dz. 851 rozdz. 85195     Plan – 355.000,00  
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  Wykonanie – 355.000,00  
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek    
  
sektora finansów publicznych (MSP ZOZ Szprotawa)     
  
        
Dz. 900 rozdz. 90017     Plan – 60.000,00  
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  Wykonanie – 59.983,00  
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów     
  
budżetowych (ZGK Szprotawa)        
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Załącznik Nr 4a 
do sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Szprotawa za 2006r. 
 

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o 
finansach publicznych) 

 
w tym: Planowane wydatki 

2006 r. 
z tego: 

Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE  

z tego źródła finansowania: z tego źródła finansowania: Lp. Projekt 

Kategoria 
interwencji 
funduszy 
struktu-
ralnych 

Klasyfikacja 
(dział, 

rozdział) 

Wydatki 
w okresie 
realizacji 
projektu 

(całkowita 
wartość 
Projektu) 

środki 
z budżetu 
krajowego 

środki 
z budżetu 

UE 
Wydatki 
razem 

Wydatki 
razem pożyczki 

i kredyty 
obligacje 

pozostałe 
** 

Wydatki 
razem 

pożyczki na 
prefi-

nansowanie 
z budżetu 
państwa 

po-
życzki 
i kre-
dyty 

obliga-
cje 

pozostałe 

    (6+7)   (9+13) (10+11+12)    
(14+15+16 

+17) 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
I Wydatki majątkowe razem x               

1.1                  
 Priorytet:                
 Działanie:                 
 nazwa projektu:                  
 z tego                                2004                
 2005                
 2006                
                 

1.2 Program                
  Priorytet                
 Działanie:                
 nazwa projektu:                 
 z tego                              2004                
 2005                
 2006                
… ............                
II Wydatki bieżące razem x  150.000,00 51.455,00 98.545,00 148.725,00 50.180,00   50.180,00 98.545,00    98.545,00 
2.1  Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" 
 Priorytet: 2 - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich            
 Działanie: 2.3  „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"        
 nazwa projektu:  „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz ogródka jordanowskiego w miejscowości Długie"    
 z tego                       

                                         2004 
 D 010,         

R 01036        1.275,00    1.275,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 2005                
 2006   148.725,00 50.180,00 98.545,00           
 ............                

Ogółem (I+II) x  150.000 51.455,00 98.545,00 148.725,00 50.180,00   50.180,00 98.545,00    98.545,00 
 wykonanie za 2006r.   142.758,96 49.146,54 93.612,42 142.758,96 49.146,54   49.146,54 93.612,42    93.612,42 

*wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) 
**środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 

Załącznik Nr 4b 
do sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Szprotawa za 2006r. 
 

Limity wydatków budżetowych wa Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Szprotawa na lata 2006 - 2008 
                

W tym wysokość wydatków w roku budżetowym 
2006 2007 2008 

Dział Rozdz. Nazwa podziałki klasyfikacyjnej 
Nazwa programu 
inwestycyjnego i 

zadania 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
program lub 
koordynująca 
wykonywanie 

programu 

Okres 
realizacji 

Łączne 
nakłady 
finanso-

we Ogółem 
Z budże-

tu jst 
Inne Ogółem 

Z budże-
tu jst 

Inne Ogółem 
Z budże-

tu jst 
Inne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Rolnictwo i łowiectwo 010 01010 
Infrastruktura wodociągowa  
i sanitacyjna wsi 

Budowa sieci wodocią-
gowej we wsiach 

Wiechlice i Cieciszów 

Urząd Miejski 
w Szprotawie 
i finansowanie 

z GFOŚ 
100.000zł 

2006 

1.050.000 550.000 550.000 0 500.000 400.000 100.000 0 0 0 
Rolnictwo i łowiectwo 010 01010 
Infrastruktura wodociągowa  
i sanitacyjna wsi 

Wymiana sieci wodo-
ciągowej z rur azbe-
stowych w Sieciebo-

rzycach 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2007 

267.500 0 0 0 267.500 26.750 240.750 0 0 0 
Rolnictwo i łowiectwo 010 01010 
Infrastruktura wodociągowa  
i sanitacyjna wsi 

Budowa rurociągu 
tranzytowego zasilają-
cego w wodę wieś 

Kartowice 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2007 

200.000 0 0 0 200.000 30.000 170.000 0 0 0 
Rolnictwo i łowiectwo 010 01010 
Infrastruktura wodociągowa  
i sanitacyjna wsi 

Wodociąg i kanalizacja 
sanitarna dla wsi 

Szprotawka 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2006 
- 2007 

435.000 15.000 15.000 0 420.000 63.000 357.000 0 0 0 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz i wodę 

400 40004 

Dostarczanie paliw gazowych 

Gazyfikacja osiedla 
„Sowiny" za Bobrem 
oraz część ul. Podgór-
nej w Szprotawie 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2007 

315.000 0 0 0 315.000 126.000 189.000 0 0 0 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz i wodę 

400 40004 

Dostarczanie paliw gazowych 

Gazyfikacja m. Henry-
ków 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2006 

130.000 130.000 130.000 0 0 0 0 0 0 0 
Transport i łączność 600 60016 
Drogi publiczne gminne 

Budowa mostu drogo-
wego przez rz. Bóbr 

oraz mostu drogowego 
przez kanał rz. Bóbr  
w ciągu drogi Leszno 
Górne - Sieraków  
w m. Leszno Górne 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2006 
- 2007 

3.600.000 1.250.000 1.250.000 0 2.350.000 2.350.000 0 0 0 0 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                             poz. 2125 
Województwa Lubuskiego Nr 146 
 

8891 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Transport i łączność 600 60016 
Drogi publiczne gminne 

Przebudowa skrzyżowania 
ulic Kościuszki, Młynarskiej, 
Głogowskiej, Kochanowskie-

go - budowa ronda 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2006 
- 2007 

765.000 35.000 35.000 0 730.000 85.000 645.000 0 0 0 
Transport i łączność 600 60016 
Drogi publiczne gminne 

Budowa drogi gminnej łączą-
cej pas startowy  

z drogą krajową Nr 12 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2006 
- 2008 

800.000 0 0 0 800.000 100.000 700.000 0 0 0 
Transport i łączność 600 60016 
Drogi publiczne gminne 

Budowa kanalizacji deszczowej  
i nawierzchni ulic Powstańców 
Warszawskich, Kasprzaka i 
Legnickeij w Szprotawie 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2006 
- 2008 

628.000 178.000 178.000 0 0 0 0 450.000 67.500 382.500 
Transport i łączność 600 60016 
Drogi publiczne gminne 

Budowa nawierzchni ulic 
Witosa Robotniczej Wieniaw-
skiego i Sikorskiego w Szpro-

tawie 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2007 
- 2008 

1.290.000 0 0 0 860.000 129.000 731.000 430.000 64.500 365.500 
Transport i łączność 600 60016 
Drogi publiczne gminne 

Budowa nawierzchni ulic 
Przemkowskiej, Kolonia, 
Szewskiej, Końcowej  

i Zielonej w Lesznie Górnym 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2007 
- 2009 

462.500 0 0 0 212.500 31.875 180.625 250.000 37.500 212.500 
Transport i łączność 600 60016 
Drogi publiczne gminne 

Utwardzenie ul. Poniatow-
skiego, rozprowadzenie wody, 
oświetlenie oraz założenie 
sieci gazowej od ul. Sobie-

skiego do Żagańskiej  
w Szprotawie 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2007 

300.000 0 0 0 300.000 150.000 150.000 0 0 0 
Transport i łączność 600 60016 
Drogi publiczne gminne 

Budowa parkingu  
w rejonie Śródmieścia Szpro-

tawy. Zamknięcie ruchu 
pojazdów w rynku 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2009 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Transport i łączność 600 60016 
Drogi publiczne gminne 

Budowa drogi Wiechlice  
- Henryków (dł. ok. 2km) 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2008 
800.000 0 0 0 0 0 0 800.000 200.000 600.000 

Transport i łączność 600 60016 
Drogi publiczne gminne 

Remont ulic H. Sawickiej, 
Asnyka, Kilińskiego,  

E. Orzeszkowej, Jedności 
Klasy Robotniczej, Jagiełły, 

Chopina w Szprotawie 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2008 
- 2009 

220.050 0 0 0 0 0 0 220.050 36.675 183.375 
Transport i łączność 600 60016 
Drogi publiczne gminne 

Modernizacja ul. 3 - go Maja 
w Szprotawie 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2009 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transport i łączność 600 60016 
Drogi publiczne gminne 

Modernizacja drogi we wsi 
Dziećmiarowice 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2008 
250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 37.500 212.500 

Transport i łączność 600 60016 
Drogi publiczne gminne 

Modernizacja ul. Szkolnej  
w m. Leszno Górne 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2007 
150.000 0 0 0 150.000 25.000 125.000 0 0 0 

Administracja publiczna 750 75023 
Urzędy gmin (miast  
i miast na prawach powia-
tu) 

Wykonanie odwodnienia 
ratusza w Szprotawie 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2007 

200.000 0 0 0 200.000 100.000 100.000 0 0 0 
Administracja publiczna 750 75023 
Urzędy gmin (miast  
i miast na prawach powia-
tu) 

Termomodernizacja budynku 
ratusza w Szprotawie 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2007 
- 2008 

310.000 0 0 0 190.000 190.000 0 120.000 120.000 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Oświata i wychowanie 801 80101 
Szkoły podstawowe 

Rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 przy Placu Ko-
ścielnym 3 w Szprotawie 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2006 
- 2009 

5.980.000 200.000 200.000 0 2.880.000 380.000 2.500.000 2.900.000 400.000 2.500.000 
Oświata i wychowanie 801 80101 
Szkoły podstawowe 

Budowa sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej  

w Lesznie Górnym 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2006 
- 2007 

3.000.000 0 0 0 3.000.000 1.200.000 1.800.000 0 0 0 
Oświata i wychowanie 801 80101 
Szkoły podstawowe 

Biblioteka szkolna  
i osiedlowa z czytelnia przy 

SP w Wiechlicach 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2009 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oświata i wychowanie 801 80104 
Przedszkola 

Modernizacja i przebudowa 
budynku Przedszkola nr 2 przy  

ul. Parkowej  
w Szprotawie 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2006 

200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 
Oświata i wychowanie 801 80110 
Gimnazja 

Adaptacja poddasza na po-
mieszczenie biblioteczne wraz 
z czytelnią i świetlicą w Ze-
spole Szkół przy ul. Sobie-

skiego w Szprotawie 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2006 

150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 
Pomoc społeczna 852 85202 
Domy pomocy społecznej 

Adaptacja budynków sztabo-
wych na Domy Chronionej 

Starości  
w Wiechlicach -  etap II 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2007 
- 2008 

5.000.000 0 0 0 3.200.000 400.000 2.800.000 1.800.000 400.000 1.400.000 
Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 

900 90001 

Gospodarka ściekowa  
i ochrona wód 

Kompleksowe rozwiązanie 
gospodarki wodno 

 - ściekowej dla aglomeracji 
Szprotawa 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2006 
- 2009 

30.120.000 800.000 800.000 0 6.741.000 337.000 6.404.000 22.579.000 1.129.000 21.450.000 
Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 

900 90001 

Gospodarka ściekowa  
i ochrona wód 

Rozwiązanie gospodarki 
ściekowej, kanalizacja we wsi 

Borowina 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2009 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 

900 90002 

Gospodarka odpadami 

Rekultywacja składowiska 
odpadów komunalnych we 

wsi Dziećmiarowice 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2006 
- 2008 

1.650.000 200.000 200.000 0 725.000 337.500 387.500 725.000 337.500 387.500 
Gospodarka komunalna 
 i ochrona środowiska 

900 90095 

Pozostała działalność 

Remont kapitalny basenu 
kąpielowego  
w Szprotawie 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2007 

300.000 0 0 0 300.000 75.000 225.000 0 0 0 
Kultura fizyczna i sport 926 92601 
Obiekty sportowe 

Poprawa stanu infrastruktury 
sportowej na Stadionie Miej-

skim w Szprotawie 

Urząd Miejski  
w Szprotawie 

2006 
- 2007 

1.187.000 289.000 289.000 0 898.000  898.000 0 0 0 
      59.760.050 3.997.000 3.997.000 0 25.239.000 6.536.125 18.702.875 30.524.050 2.830.175 27.693.875 
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Załącznik Nr 4c 
do sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Szprotawa za 2006r. 
 
 

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 
  
Dział Rozdział Parag. Wyszczególnienie Plan w zł 

010 Rolnictwo i łowiectwo 550.000 
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 550.000  
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

W tym wydatki majątkowe na: 
budowę sieci wodociągowej we wsiach Wiechlice  
i Cieciszów 550.000zł 

 
 
 

550.000 
600 Transport i łączność 1.250.000 

60016 Drogi publiczne i gminne 1.250.000  
 
 
 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
W tym wydatki majątkowe na: 
budowę mostów w Lesznie Górnym 1.250.000zł 

 
1.250.000 
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Załącznik Nr 5 
do sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Szprotawa za 2006r. 
 

Wykaz remontów finansowanych z udziałem środków budżetowych w 2006r. 
 

Nazwa zadania 
Lokalizacja zadania 

Inwestor 
bezpośredni 

Wartość 
kosztoryso-

wa 

Dotych-
czas po-
niesione 
nakłady 

Planowane 
nakłady 

Efekty/wykonanie 
Termin realizacji 

Rozpoczęcie 
Zakończenie 

1 2 3 4 5 6 7 
Dział 010 

Rolnictwo i łowiectwo 

      

92.610,90 Remonty świetlic wiejskich UM Szpro-
tawa 

120.550,00 - 120.550,00 
Poprawa estetyki i funkcjonowania 
świetlic wiejskich 

Cały rok 

145.172,95 Remont świetlicy we wsi Długie 
(odnowa wsi Długie) 

UM Szpro-
tawa 

151.138,00 - 151.138,00 
Poprawa estetyki i funkcjonalności 
świetlicy 

Cały rok 

4.336,36 Konserwacja rowów melioracyj-
nych 

UM Szpro-
tawa 

5.000,00 - 5.000,00 
Poprawa warunków melioracyjnych 

Cały rok 

Razem dział 010  276.688,00 - 276.688,00 242.120,21  

Dział 600 

Transport i łączność 

      

133.648,78 Remonty cząstkowe dróg gminnych  UM 
Szprotawa 

133.890,00 - 133.890 
Likwidacja uszkodzeń po okresie je-
sienno - zimowym, remonty mostów 

Kwiecień 
Grudzień 

51.895,09 Remonty cząstkowe dróg osiedlo-
wych 

UM 
Szprotawa 

52.500,00         - 
 

52.500,00 
likwidacja uszkodzeń po okresie 
jesienno - zimowym 

Kwiecień, grudzień 
 

Razem dział 600  186.390,00 - 186.390,00 185.543,87  
Dział 700 
Gospodarka mieszkaniowa 

  
 

  
 
    

588.175,79 
 

 UM Szpro-
tawa Spółka 
„Chrobry” 

771.350,00  771.350,00 

Poprawa stanu technicznego  
i estetyki zasobu komunalnego     

Cały rok 

Razem dział 700  771.350,00  771.350,00 588.175,79  
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1 2 3 4 5 6 7 
Dział 750 
Administracja publiczna  

      

73.047,44 Bieżące remonty i modernizacja 
budynku ratusza 

UM Szpro-
tawa 

75.500,00  75.500,00 
Zabezpieczenie przed niszczeniem 
budynku  

II półrocze 2006 

Razem dział 750  75.500,00  75.500,00 73.047,44  
Dział 801 
Oświata i wychowanie 

      

84.226,13 Remonty w szkołach podstawowych UM Szpro-
tawa 

87.800,00  87.800,00 
Poprawa stanu bazy oświatowej 
pod względem bezpieczeństwa, hi-
gieny oraz właściwości termicznych 

Cały rok 

55.579,70 Remonty w Gimnazjach UM Szpro-
tawa 

61.640,00  61.640,00 
Poprawa stanu bazy oświatowej 
pod względem bezpieczeństwa, hi-
gieny oraz właściwości termicznych 

Cały rok 

148.425,61 Remonty w przedszkolach UM Szpro-
tawa 

150.560,00  150.560,00 
Poprawa stanu bazy oświatowej 
pod względem bezpieczeństwa, 
higieny oraz właściwości termicz-
nych 

Cały rok 

7.995,13 Naprawa autobusu UM Szpro-
tawa 

8.000,00  8.000,00 
Poprawa dowozu bezpieczeństwa 
dzieci do szkół 

Cały rok 

Razem dział 801  308.000,00  308.000,00 296.226,57  
Dział 900 
Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 

      

10.619,09 Remont oświetlenia ulicznego UM 
Szprotawa 

10.867,00         - 10.867,00 
 Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

Cały rok 

1.952,95 Remont nawierzchni placu targo-
wego 

UM 
Szprotawa 

2.000,00  2.000,00 
likwidacja uszkodzeń nawierzchni, 
udrożnienie kanalizacji 

Czerwiec  
– 

Lipiec 
  12.867,00  12.867,00 12.572,04  
Dział 926 
Kultura fizyczna i sport 
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1 2 3 4 5 6 7 
7.890,94 Remonty na obiektach sportowych 

(stadiony miejskie) 
UM Szpro-

tawa 
8.200,00  8.200,00 

Renowacja zniszczonych elementów 
stadionu 

Cały rok 

Razem dział 926  8.200,00  8.200,00 7.890,94  
Ogółem  1.638.995,00  1.638.995,00 1.405.576,86  

 
Załącznik Nr 6 

do sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Szprotawa za 2006r. 

 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkoma-

nii za 2006r. 
 

Dochody Wydatki 
klasyfikacja Klasyfikacja 

Rodzaj dochodu Plan Wykonanie 
dz. rozdz. § 

Rodzaj wydatku Plan Wykonanie 
dz. Rozdz. § 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

  
 
 
 

280.000 310.434,47 

756 75618 0480 1) Dotacje dla organizacji pozarządowych na prowa-
dzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych oraz 
zajęć pozalekcyjnych i zajęć sportowo - rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholi-
zmem i patologią 103.600,00 103.522,93 851 85154 2820 

      2) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób 
realizujących program profilaktyki uzależnień (psycho-
log, psychiatra, pełnomocnik burmistrza, członkowie 
komisji, gospodarz klubu „AA”) 4.000,00 3.504,49 851 85154 4110 

       850,00 502,06 851 85154 4120 
       42.000,00 41.829,17 851 85154 4170 
      3) Prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych 

oraz zajęć pozalekcyjnych przez jednostki organizacyj-
ne oświaty 4.727,00 2.554,84 851 85154 4110 

       461,00 358,44 851 85154 4120 
       15.800,00 15.223,25 851 85154 4170 
       3.070,00 2.118,47 851 85154 4210 
       18.231,00 14.425,48 851 85154 4220 
      4) Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dotkniętych i zagrożonych patologią organizowany 
przez jednostki organizacyjne oświaty 414,00 139,68 851 85154 4110 

       271,00 19,60 851 85154 4120 
       2.400,00 2.400,00 851 85154 4170 
       11.794,00 9.409,50 851 85154 4210 
       7.982,00 7.982,00 851 85154 4220 
       8.143,00 8.052,81 851 85154 4300 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      5) Zajęcia sportowo - rekreacyjne organizowane przez 

jednostki organizacyjne oświaty 
14.738,00 9.246,98 851 85154 4170 

       2.330,00 1.441,50 851 85154 4210 
       3.997,00 2.772,33 851 85154 4220 
       5.242,00 3.327,74 851 85154 4300 
      6) Bieżąca działalność klubu AA 4.000,00 3.574,68 851 85154 4210 
       1.000,00 816,50 851 85154 4260 
       7.050,00 6.957,01 851 85154 4300 
      7) Realizacja programów profilaktycznych, psycho-

edukacyjnych, korekcyjnych, kampanii z zakresu profi-
laktyki uzależnień 6.700,00 6.487,32 851 85154 4210 

       4.400,00 4.291,75 851 85154 4300 
      8) Wsparcie materialne dla Policji 5.000,00 4.988,12 851 85154 4210 
      9) Koszty szkolenia osób realizujących program 700,00 530,00 851 85154 4300 
       500,00 364,00 851 85154 4410 
      10) Zakup leków odwykowych 600,00 271,62 851 85154 4210 

Razem 280.000 310.434,47    Razem 280.000,00 257.112,27    

 
 

Załącznik Nr 7 
do sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Szprotawa za 2006r. 
 

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2006r. 
 

 Klasyfikacja 
budżetowa 

Przychody Wydatki stanowiące koszty 

w tym: w tym: Nazwa zakła-
du budżeto-

wego Dotacje 

Zakład gospo-
darki komu-

nalnej 

D
zi

ał
 

R
o
zd

zi
ał

 

Stan środ-
ków obro-

towych 
netto na 
początku 
okresu 

sprawoz-
dawczego 

R
az

em
 

Przychody 
dostaw robót 

i usług 

Pozostałe 
przychody 

własne 
Przedmioto-

we 

Dotacje 
celowe 

R
az

em
 

Na 
wynagrodze-

nia 

Pochodne         
od wyna-
grodzenia 

Pozostałe 
wydatki 
bieżące 

Inwesty-
cyjne 

Stan środ-
ków obro-

towych 
netto na 
koniec 
okresu 

sprawoz-
dawczego 

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Plan pierwot-
ny 

  900    90017 
78.968 6.940.400 6.769.100  171.300  7.019.368 2.002.900 401.400 4.475.468 139.600 78.968 

Plan po zmia-
nach 

  900    90017 
28.941 5.483.200 5.251.900  171.300 60.000 5.483.200 1.986.800 397.300 2.984.600 114.500 78.968 

Wykonanie   900    90017 28.941,64 4.979.240,50 4.849.326,78 7.203,89 122.709,83 49.964,90 5.007.251.98 1.832.799,51 354.607,45 2.765.647,96 54.197,06 930,16 
                
Zobowiązanie wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje na dzień 31.12.2006r. wynosi 10.018,10zł.     
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Załącznik Nr 8 
do sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Szprotawa za 2006r. 
 
 

Wykonane wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych    
- poszczególnych sołectw Gminy Szprotawa na rok 2006 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Plan w zł 
Wykonanie  w zł 
(imprezy wiej-

skie) 

Wykonanie w zł  
 (remonty świetlic) 

Bobrowice 10.590 0,00 436,24 
Borowina 1.600 500,22  
Cieciszów 3.440 355,06 1.038,11 
Długie 46.800 1.814,33 37.683,97 
Dziećmiarowice 2.840 499,24 624,55 
Dzikowice 20.000 1.769,34 15.244,19 
Henryków 3.900 736,73  
Kartowice 6.340 0,00 5.251,07 
Leszno Dolne 6.740 285,96 1.654,65 
Leszno Górne 15.640 2.732,87 3.004,76 
Nowa Kopernia 4.640 657,19  
Pasterzowice 5.940 294,19 2.401,81 
Siecieborzyce 22.430 2.000,10 12.105,62 
Sieraków 6.390 600,00 2.601,03 
Wiechlice 9.520 1.425,56 317,83 
Witków 14.840 800,00 10.247,07 
Ogółem: 181.650 14.470,79 92.610,90 
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Załącznik Nr 9 
do sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Szprotawa za 2006r. 
 
 

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2006r. 
 

Lp. Treść Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 
I Przychody budżetu    
 1. Dochody budżetu 42.314.429,00 45.766.600,00 43.193.782,95 
 2. Kredyty 7.123.465,00 4.335.192,00 1.800.000,00 
 3. Pożyczka  200.000,00 0,00 
 4. Wolne środki  464.598,00 464.598,12 
 Razem przychody i dochody budżetu 49.437.894,00 50.766.390,00 45.458.381,07 
II Rozchody budżetu    

 1. Wydatki budżetu 46.786.552,00 47.386.322,00 42.478.331,42 
 2. Spłata kredytów 2.651.342,00 2.651.342,00 1.958.860,00 
 3. Spłata pożyczek  728.726,00 688.726,00 
 w tym pożyczki na prefinansowanie  688.726,00 688.726,00 
 Razem rozchody i wydatki budżetu 49.437.894,00 50.766.390,00 45.125.917,42 
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Załącznik Nr 10 
do sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Szprotawa za 2006r. 
 

Przychody i wydatki funduszy celowych  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006r. 

 

 
Załącznik Nr 11 

do sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Szprotawa za 2006r. 

 
Sprawozdanie/informacja*) z dokonanych umorzeń 
wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy 
oraz ulg udzielonych w trybie uchwały Nr XXXI/ 
214/05 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 sty-
cznia 2005r. w sprawie określenia szczegółowych 
zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy  
z tytułu należności pieniężnych, do których nie 

stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podat-
kowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należ-
ności, a także wskazania organów do tego upraw-
nionych za rok 2006. 

Nazwa podmiotu uprawnionego do dokonania 
umorzeń i udzielania ulg: Burmistrz Szprotawy 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Nazwa 

dłużnika, 
symbol **) 

Liczba 
dłużników 

Kwota wierzy-
telności 

Kwota 
Umorzenia, odro-
czenia, rozłożenia 

na raty 

Uwagi 

1. Umorzenie A 11 15.513,16 15.513,16  
2. Odroczenie A 1 831,50 831,50  
3. Rozłożenie na raty***) A 66 169.388,98 169.388,98  

 

*)   niepotrzebne skreślić 
**)  wstawić odpowiednio: 
 A – osoba fizyczna 
 B – osoba prawna 
 C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
**) wypełnia się w sytuacji, kiedy nie występuje odroczenie, o którym mowa pod lp. 2    

 
 
 
 
 
 
 

Lp. § Wyszczególnienie 
Kwota planowana 

w zł 
Stan na 31 grudnia 

2006r. w zł 
I.  Stan środków na początku roku 131.850 131.850 
II  

0690 
Przychody 
Wpływy z różnych opłat 

 
130.000 

 
190.461 

III 6110 Wydatki 
- ekultywacja składowiska odpadów  
   Dziećmiarowicach, 
- budowa sieci wodociągowej na ul. Porzecz- 
  kowej w Szprotawie, 
- budowa sieci wodociągowej w miejscowo- 
  ści Wiechlice. 

 
 

100.000 
 

52.000 
 

109.850 

 
 

- 
 

50.000 
 

- 
  Razem III 261.850 50.000 
IV  Stan środków obrotowych na koniec roku 0 272.311 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                             poz. 2126 
Województwa Lubuskiego Nr 146 
 

8901 

 

2126 
 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 
GMINY ZBĄSZYNEK ZA 2006R. 

 
Budżet Gminy Zbąszynek na rok 2006 został uchwa-
lony w dniu 29 grudnia 2005r. uchwałą Nr XXXII/ 
48/2005 Rady Miejskiej w Zbąszynku. 

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie 
uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowa-

nia poszczególnych źródeł wydatków, wprowa-
dzano niezbędne zmiany. 

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa 
tabela: 

 

Wyszczególnienie / 
Podstawa dokonania zmiany 

Plan dochodów Plan wydatków 

Plan budżetu gminy na początku okresu budżetowego: 20.305.794zł 22.576.490zł 
Planowany deficyt                                                      2.270.696zł   
Uchwała Nr XXXIII/3/2006 z dnia 26 stycznia 2006r. -4.156zł -4.156zł 
Uchwała Nr XXXIV/9/2006 z dnia 23 lutego 2006r. +72.000zł +72.000zł 
Zarządzenie Nr 8/2006 z dnia 28 lutego 2006r. - - 
Uchwała Nr XXXV/12/2006 z dnia 23 marca 2006r. +79.127zł +79.127zł 
Zarządzenie Nr 9/2006 z dnia 27 marca 2006r. +157.071zł +157.071zł 
Zarządzenie Nr 16/2006 z dnia 22 maja 2006r. +185.143zł +185.143zł 
Uchwała Nr XXXVII/26/2006 z dnia 25 maja 2006r. -1.388.250zł -1.388.250zł 
Zarządzenie Nr 22/2006 z dnia 19 czerwca 2006r. - - 
Zarządzenie Nr 25/2006 z dnia 30 czerwca 2006r. +1.954zł +1.954zł 
Zarządzenie Nr 38/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r. +205.400zł +205.400zł 
Uchwała nr XXXIX/34/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r. -358.817zł -358.817zł 
Uchwała Nr XL/36/2006 z dnia 28 września 2006r. +2.035.458zł +1.269.722zł 
Zarządzenie Nr 41/2006 z dnia 29 września 2006r. +12.500zł +12.500zł 
Zarządzenie Nr 45/2006 z dnia 9 października 2006r. +35.888zł +35.888zł 
Zarządzenie Nr 47/2006 z dnia 25 października 2006r. - - 
Zarządzenie Nr 51/2006 z dnia 30 października 2006r. +126.399zł +126.399zł 
Zarządzenie Nr 54/2006 z dnia 8 listopada 2006r. +38.316zł +38.316zł 
Zarządzenie Nr 58/2006 z dnia 15 listopada 2006r. -25.765zł -25.765zł 
Zarządzenie Nr 60/2006 z dnia 23 listopada 2006r. +19.712zł +19.712zł 
Uchwała nr III/11/2006 z dnia 12 grudnia 2006r. -677.918zł -677.918zł 
Zarządzenie Nr 70/2006 z dnia 27 grudnia 2006r. +24.458zł +24.458zł 
Uchwala nr IV/13/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. +179.070zł +179.070zł 
Zarządzenie nr 71/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. +4.805zł +4.805zł 
Ogółem zmiana planu w 2006r. +722.395zł -43.341zł 
Plan dochodów/wydatków, po zmianie 21.028.189zł 22.533.149zł 
Wielkość deficytu na koniec okresu 1.504.960zł 
 

Wykonanie dochodów za rok 2006, wyniosło 
19.625.345,75zł, co stanowi 93,33% planu, z tego: 

1) dochody własne: 

a) kwota planowana - 5.231.299,00zł, 

b) wykonanie - 4.422.357,95zł, tj. 84,54% pla-
nu; 

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realiza-
cję zadań własnych, inwestycji gmin, zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej: 

a) kwota planowana - 2.746.284,00zł, 

b) wykonanie - 2.723.585,21zł, tj. 99,17% pla-
nu; 

3) pozostałe dotacje, otrzymane środki od po-
zostałych jednostek sektora finansów publicz-
nych, funduszy celowych i innych źródeł: 

a) kwota planowana - 437.466,00zł, 

b) wykonanie - 437.465,51zł, tj. 100% planu; 
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4) subwencje: 

a) kwota planowana - 3.798.317,00zł, 

b) wykonanie - 3.798.317,00zł, tj. 100% planu; 

5) udziały gmin w podatkach, stanowiących do-
chód budżetu państwa: 

a) kwota planowana - 2.486.034,00zł, 

b) wykonanie - 2.678.826,65zł, tj. 107,76% pla-
nu; 

6) środki pozyskane w ramach funduszy struktu-
ralnych (ZPORR, EFS): 

a) kwota planowana - 6.324.857,00zł, 

b) wykonanie - 5.561.392,54zł, tj. 87,93% pla-
nu; 

7) środki pozyskane w ramach programu Sokra-
tes: 

a) kwota planowana - 3.932,00zł, 

b) wykonanie - 3.400,89zł, tj. 86,49% planu. 

Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera Za-
łącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu 
za 2006r. 

Należności z tytułu dochodów budżetowych na 
dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą ogółem 
1.104.922,92zł. Należności na koniec okresu, doty-
czą dochodów budżetowych wg poniższego wy-
szczególnienia: 

1. Podatek od nieruchomości - 461.471,51zł, w tym: 

- osoby prawne - 332.000,90zł, 

- osoby fizyczne - 129.470,61zł. 

2. Podatek rolny - 81.226,37zł, w tym: 

- osoby prawne - 229,60zł, 

- osoby fizyczne - 80.996,77zł. 

3. Podatek leśny - 990,16zł, w tym: 

- osoby prawne - 6,10zł, 

- osoby fizyczne - 984,06zł. 

4. Podatek od środków transportowych                    
– 34.715,21zł, w tym: 

- osoby prawne - 2.200,00zł, 

- osoby fizyczne - 32.515,21zł. 

5. Podatek od spadków i darowizn - 29.602,40zł. 

6. Podatek od działalności gospodarczej opłacany 
w formie karty podatkowej od osób fizycznych  
- 19.137zł. 
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 7,60zł. 

8. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alko-
holu - 809,44zł. 

9. Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt-
kowych - 11.674,35zł. 

10. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego           
- 7.334,82zł. 

11. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 
- 87.754,72zł. 

12. Odsetki od nieuregulowanych należności oraz 
rozliczenia z tyt. udziału w podatkach (0,01zł)  
- 273.446,33zł. 

13. Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych  
- 96.753,01zł. 

W ogólnej kwocie należności, zaległości wynoszą 
1.096.482,24zł, tj. stanowią 99,24% ogółu należno-
ści. 

W trakcie 2006r., celem dochodzenia dochodów 
budżetowych i tym samym zmniejszenia kwot 
należności, wszczynano działania windykacyjne. 
Brak reakcji dłużników na wysyłane upomnienia, 
powodował konieczność występowania na drogę 
postępowania sądowego. W konsekwencji, w roku 
2006 wystawiono 194 tytuły wykonawcze na ogól-
ną kwotę 38.984,93zł. 

W wyniku działań windykacyjnych, zaległości bu-
dżetu gminy z lat ubiegłych zmniejszyły się o kwo-
tę 73.055,48zł. 

W ramach egzekwowania należności z roku bieżą-
cego oraz dokonanych kompensat zaległości ze zo-
bowiązaniami, wynikającymi z przejęcia nierucho-
mości od PKP, zaległości budżetu gminy zmniej-
szyły się o kwotę 557.188,50zł. 

Wykonanie planowanych wydatków w roku 2006, 
wyniosło 21.700.258,75zł, co stanowi 96,30% pla-
nu. 

W ramach ogółu wydatków, wyszczególniamy wy-
datki bieżące i majątkowe, które za rok 2006, 
przedstawiają się następująco: 

a) wydatki bieżące: 

- kwota planowana - 12.914.569,00zł, 

- wykonanie - 12.365.895,28zł, tj. 95,75% 
planu, 

b) wydatki majątkowe: 

- kwota planowana - 9.618.580,00zł, 

- wykonanie - 9.334.363,47zł, tj. 97,05% 
planu. 

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków po-
niesionych w roku 2006 w poszczególnych dzia-
łach i rozdziałach, wg klasyfikacji budżetowej, za-
wiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. 

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 
2006r. wynoszą 687.609,02zł. Stanowią one, m.in.: 
dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 
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naliczone od wynagrodzeń, zobowiązania z tytułu 
dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty 
w roku następnym. W ogólnej kwocie zobowiązań 
na koniec analizowanego okresu, zobowiązania wy-
magalne wynoszą 45.098,80zł. Dotyczą one zobo-
wiązań z tytułu dostaw i usług, które w całości ure-
gulowano na początku nowego okresu budżetowe-
go. 

W Załączniku Nr 3 przedstawiono dochody i wy-
datki związane z realizacją zadań z zakresu admini-
stracji rządowej w objętym sprawozdaniem okre-
sie. 

Wydatki majątkowe w roku 2006 zrealizowano na 
kwotę 9.334.363,47zł, co stanowi 43,01% zrealizo-
wanych wydatków ogółem. Szczegółowe informa-
cje przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania. 

Przychody i wydatki zakładów budżetowych, fun-
duszy celowych w roku 2006, przedstawiono  
w załączniku Nr 5. 

Planowany deficyt budżetu Gminy za rok 2006, 
wyniósł 1.504.960zł. W ramach planu przychodów 
i rozchodów budżetu Gminy Zbąszynek, powięk-
szony o planowaną spłatę kredytów i pożyczek  
z lat ubiegłych, tj. kwotę 6.513.064,00zł, stanowi 
kwotę  planu przychodów z tytułu kredytów i po-
życzek na rok  2006, który wynosi 8.018.024,00zł.  

W ramach ogólnej kwoty planowanych przycho-
dów z tytułu kredytów i pożyczek, wykonano kwo-
tę 7.989.076,63zł, tj.99,64% planu. Na tą kwotę 
składa się kredyt inwestycyjny- długoterminowy, 
zaciągnięty na cele „Budowy oczyszczalni ścieków 

w Zbąszynku”, w wysokości 2.733.000,00zł. Kredyt 
zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego  
w Zielonej Górze. Pozostałą kwotę przychodów  
z tytułu kredytów i pożyczek stanowiła pożyczka na 
prefinansowanie w ramach realizacji ww. inwesty-
cji. 

W roku 2006 spłacono ogółem kwotę 
5.888.023,69zł z tytułu kredytów i pożyczek.  
W ramach tej kwoty spłacono pożyczkę na prefi-
nansowanie w wysokości 5.041.207,69zł, pożyczkę 
płatniczą w wysokości 382.000,00zł oraz raty po-
życzki długoterminowej oraz kredytu długotermi-
nowego w ogólnej wielkości 464.816,00zł.  

Na koniec analizowanego okresu budżetowego 
zadłużenie gminy, wynosiło ogółem 4.221.964,31zł.  
W ramach niego wyszczególniamy: pożyczkę dłu-
goterminową, dotyczącą zadania pt. „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej w Chlastawie”, zaciągniętą  
w WFOŚiGW Zielona Góra - kwota 55.800,00zł, 
kredyt inwestycyjny - długoterminowy dot. „Budo-
wy oczyszczalni ścieków w Zbąszynku” zaciągnięty  
w Konsorcjum Banków GBS i GBW, na kwotę po-
zostającą do zapłaty w wysokości 836.384zł oraz 
kredyt inwestycyjny - długoterminowy w wysoko-
ści 2.733.000zł, zaciągnięty w BGK Zielona Góra na 
to samo zadanie. Patrząc na ostatni dzień roku 
budżetowego w ramach zadłużenia widnieje rów-
nież kwota zobowiązania z tytułu pożyczki na pre-
finansowanie w wysokości 596.780,31zł. 

Zadłużenie Gminy Zbąszynek z tytułu kredytów  
i pożyczek, ogółem, na dzień 31 grudnia 2006r. 
stanowi 21,51% wykonanych dochodów. 

 
Załącznik Nr 1 

do sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Zbąszynek za 2006r. 

 
Dochody 

 

Dział 
Roz-
dział 

§ Nazwa 
Kwota planu 

(zł) 
Wykonanie 

% 
wyko-
nania 

1 2 3 4 5 6 7 
010   Rolnictwo i łowiectwo 29.829,00 29.828,49 100,00 
 01095  Pozostała działalność 29.829,00 29.828,49 100,00 

  

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 
Dotacja z przeznaczeniem na zwrot rolnikom 
podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej 29.829,00 29.828,49 100,00 
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1 2 3 4 5 6 7 
  Transport i łączność 67.060,00 66.888,22 99,74 

 Drogi publiczne gminne 67.060,00 66.888,22 99,74 
0690 Wpływy z różnych opłat  2.800,00 2.628,22 93,87 
0830 Wpływy z usług 2.260,00 2.260,00 100,00 

600 
60016 

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na za-
dania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień(umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 
Środki z przeznaczeniem na utrzymanie dróg 
powiatowych występujących na terenie 
gminy 62.000,00 62.000,00 100,00 

  Gospodarka mieszkaniowa 2.056.802,00 1.706.923,90 82,99 
 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.056.802,00 1.706.923,90 82,99 

700 
70005 

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie  
i użytkowanie wieczyste nieruchomości 46.200,00 100.938,98 218,48 

  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub in-
nych jednostek zaliczanych do sektora    

   finansów publicznych oraz innych umów  
o podobnym charakterze (dzierżawa, czynsze 
za lokale użytkowe i mieszkalne) 210.000,00 200.739,58 95,59 

  0830 Wpływy z usług 30.682,00 27.911,64 90,97 
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątko-

wych 1.762.820,00 1.371.030,71 77,77 
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 7.100,00 702,99 9,90 

  

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny  
w postaci pieniężnej 0,00 5.600,00 - 

  Administracja publiczna 89.700,00 89.551,42 99,83 750 
  Urzędy wojewódzkie 81.100,00 81.188,50 100,11 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 79.600,00 79.600,00 100,00 

 
75011 

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialne-
go związane z realizacją zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych ustawami 1.500,00 1.588,50 105,90 

 Urzędy gmin 8.000,00 8.045,99 100,57 75023 
0690 Wpływy z różnych opłat  8.000,00 8.045,99 100,57 

 Pozostała działalność 600,00 316,93 52,82 
0690 Wpływy z różnych opłat  100,00 16,39 16,39 

 

75095 

0830 Wpływy z usług 500,00 300,54 60,11 
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1 2 3 4 5 6 7 
  Urzędy naczelnych organów władzy pań-

stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są-
downictwa 26.098,00 23.803,00 91,21 

75101  Urzędy naczelnych organów władzy państw., 
kontroli i ochrony prawa 1.380,00 1.380,00 100,00 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 
Dotacja na prowadzenie i aktualizację reje-
stru wyborców 1.380,00 1.380,00 100,00 

75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw, wybory wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast oraz referenda 
gminne, powiatowe i wojewódzkie  24.718,00 22.423,00 90,72 

 2010 Dotacje celowe  otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 24.718,00 22.423,00 90,72 

  Obrona narodowa 400,00 400,00 100,00 
 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 100,00 

751 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

752 
 
 

75212 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 400,00 400,00 100,00 

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa 12.400,00 11.651,98 93,97 

 Ochotnicze Straże Pożarne 1.400,00 1.351,98 96,57 

754 

75412 
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jedno-
stek zaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 1.400,00 1.351,98 96,57 

 75414  Obrona cywilna 10.000,00 10.000,00 100,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 
Dotacja z przeznaczeniem na remont maga-
zynu OC 10.000,00 10.000,00 100,00 

 75416  Straż Miejska 1.000,00 300,00 30,00 
  0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 

ludności 1.000,00 300,00 30,00 
  Dochody od osób prawnych, od osób fi-

zycznych i od innych jednostek nieposiada-
jących osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 5.579.178,00 5.325.987,99 95,46 

756 

75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 11.100,00 13.013,76 117,24 

  0350 Podatek od działalności gosp. osób fiz., 
opłacany w formie karty podatkowej 11.000,00 13.013,76 118,31 
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1 2 3 4 5 6 7 
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. po-

datków i opłat 100,00 0,00 0,00 
75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśne-

go, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób praw-
nych i innych jednostek organizacyjnych 1.852.492,00 1.569.373,12 84,72 

 0310 Podatek od nieruchomości 1.643.526,00 1.412.800,74 85,96 
 0320 Podatek rolny 100.500,00 39.790,07 39,59 
 0330 Podatek leśny 65.300,00 65.259,60 99,94 

0340 Podatek od środków transportowych 27.000,00 27.049,00 100,18 
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2.000,00 10.177,30 508,87 

 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 14.166,00 14.296,41 100,92 

 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśne-
go, podatku od spadków i darowizn, podatku 
od czynności cywilnoprawnych oraz podat-
ków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.077.552,00 914.984,12 84,91 

0310 Podatek od nieruchomości 609.752,00 551.124,74 90,39 
0320 Podatek rolny 275.000,00 139.267,40 50,64 
0330 Podatek leśny 8.800,00 10.715,64 121,77 
0340 Podatek od środków transportowych 66.000,00 66.316,90 100,48 
0360 Podatek od spadków i darowizn 12.000,00 13.455,40 112,13 
0370 Podatek od posiadania psów 3.000,00 2.540,00 84,67 
0430 Wpływy z opłaty targowej 30.000,00 24.727,00 82,42 
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 64.000,00 97.941,98 153,03 

75616 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 9.000,00 8.895,06 98,83 

 

75618 
 

 Wpływy z innych opłat stanowiących docho-
dy j.s.t na podstawie ustaw 152.000,00 149.790,34 98,55 

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 44.000,00 44.369,07 100,84 
  0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu 108.000,00 105.421,27 97,61 
75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa 2.486.034,00 2.678.826,65 107,76 
 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.246.034,00 2.324.378,00 103,49 

 

 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 240.000,00 354.448,65 147,69 
  Różne rozliczenia 3.801.817,00 3.802.587,10 100,02 

 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed-
nostek samorządu terytorialnego 3.474.793,00 3.474.793,00 100,00 

758 
75801 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.474.793,00 3.474.793,00 100,00 
 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 

gmin 302.096,00 302.096,00 100,00 
75807 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 302.096,00 302.096,00 100,00 
 Różne rozliczenia finansowe 3.500,00 4.270,10 122,00 75814 

0920 Pozostałe odsetki 3.500,00 4.270,10 122,00 
 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 

gmin 
 

21.428,00 
 

21.428,00 
 

100,00 

 

75831 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21.428,00 21.428,00 100,00 
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1 2 3 4 5 6 7 
 Oświata i wychowanie 333.179,00 193.173,11 57,98 

80101  Szkoły podstawowe 12.842,00 11.310,89 88,08 
 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny            

w postaci pieniężnej 2.000,00 1.000,00 50,00 
 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin 
Środki z przeznaczeniem na: 
- Wyprawkę szkolną dla uczniów klas pierw- 
  szych 2.524,00zł 
- Nauczanie języka angielskiego w pierw- 
  szych klasach szkół  podstawowych  
  w wysokości 4.386,00zł 

 
 

6.910,00 

 
 

6.910,00 

 
 

100,00 

 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów woje-
wództw, pozyskane z innych źródeł, 
(program SOKRATES) 3.932,00 3.400,89 86,49 

 Inne formy kształcenia osobno niewymie-
nione 275.974,00 137.500,00 49,82 

801 
 
 

 

80144 

2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł. 
Środki zgodnie z planem z przeznaczeniem 
na realizację projektu p.t.:” Podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych szansą rozwoju 
regionalnego rynku pracy” 275.974,00 137.500,00 49,82 

 Pozostała działalność 44.363,00 44.362,22 100,00 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin 44.363,00 44.362,22 100,00 
W ramach dotacji, z przeznaczeniem na:   

 80195 
2030 

- Dofinansowanie kosztów kształcenia mło- 
  docianych w wysokości 44.263,00zł 
- Środki na sfinansowanie – w ramach wdra- 
  żania reformy oświaty - prac komisji egza- 
  minacyjnych powołanych do rozpatrzenia  
  wniosków nauczycieli o wyższy stopień   
  awansu w wysokości 100zł 

  
 

852   Pomoc społeczna 2.397.871,00 2.388.292,92 99,60 
 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyj-

na oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.917.005,00 1.908.328,87 99,55 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 1.917.005,00 1.906.980,39 99,48 

  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialne-
go związane z realizacją zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych ustawami 0,00 1.348,48 - 
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 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca-

ne za osoby pobierające niektóre świadcze-
nia z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne 8.230,00 8.230,00 100,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 8.230,00 8.230,00 100,00 

 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 156.052,00 155.208,45 99,46 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 48.605,00 47.763,51 98,27 

85214 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin  107.447,00 107.444,94 100,00 

 Ośrodki pomocy społecznej 86.000,00 86.000,00 100,00 85219 
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin  86.000,00 86.000,00 100,00 

 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 
mieszkania chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej 4.200,00 4.200,00 100,00 

85220 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin  4.200,00 4.200,00 100,00 

 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 5.300,00 5.241,60 98,90 

85228 

0830 Wpływy z usług 5.300,00 5.241,60 98,90 
 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 77.084,00 77.084,00 100,00 85278 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 77.084,00 77.084,00 100,00 

 Pozostała działalność 144.000,00 144.000,00 100,00 

 

85295 
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin 
Środki finansowe z przeznaczeniem na do-
żywianie uczniów w szkołach na terenie 
gminy 144.000,00 144.000,00 100,00 
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854   Edukacyjna opieka wychowawcza 105.490,00 95.956,20 90,96 
  Pomoc materialna dla uczniów 105.490,00 95.956,20 90,96 
 

85415 
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin, w tym:  
- dotacja na stypendia dla uczniów  
  78.656,20zł 
- dotacja na zadanie, pt. „Aktywizacja  
  i wspieranie j.s.t. i organizacji pozarzą- 
  dowych w zakresie udzielania uczniom  
  pomocy materialnej o charakterze eduka- 
  cyjnym” 20.000zł. 

 
 

105.490,00 

 
 

95.956,20 

 
 

90,96 

900 
 

  Gospodarka komunalna i ochrona środowi-
ska 6.527.632,00 5.889.568,67 90,23 

 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.454.906,00 5.837.453,16 90,43 
0830 Wpływy z usług 5.000,00 12.538,16 250,76 
6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowa-

nie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedno-
stek sektora finansów publicznych. 
Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych z przeznaczeniem na realizację zadania 
dot. „Budowy zbiornika retencyjnego            
w Chlastawie” 50.000,00 50.000,00 100,00 

 90001 

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwe-
stycji gmin (związków gmin), powiatów     
(związków powiatów), samorządów woje-
wództw, pozyskane z innych źródeł. 
Środki pozyskane w ramach funduszy struk-
turalnych na realizowane zadania inwesty-
cyjne, w tym na zadanie dot. „Budowy kana-
lizacji sanitarnej w Chlastawie”- kwota 
382.668,46zł,  
Pozostałość, tj. 5.041.224,08zł, dotyczy „Bu-
dowy oczyszczalni ścieków w Zbąszynku”,  
w tym również rozliczenia z roku 2005  wy-
sokości 381.911,37zł 6.048.883,00 5.423.892,54 89,67 

  6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzie-
lanej między jednostkami samorządu teryto-
rialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 
Środki otrzymane jako bezzwrotna  pomoc 
finansowa na dofinansowanie inwestycji         
z Agencji Nieruchomości Rolnych 300.000,00 300.000,00 100,00 

  6338 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację inwestycji i zakupów in-
westycyjnych własnych gmin. 
Środki otrzymane w ramach rozdysponowa-
nia rezerwy celowej budżetu państwa, za-
bezpieczonej dla gminy w umowie o dofi-
nansowanie zadania „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Chlastawie” w postaci kontrak-
tu wojewódzkiego – zadanie z 2005r.  51.023,00 51.022,46 100,00 
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  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25.466,00 25.465,51 100,00 
 

90004 
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 25.466,00 25.465,51 100,00 

  Zakłady gospodarki komunalnej 47.260,00 26.650,00 56,39 
 

90017 
2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obro-

towych zakładu budżetowego 47.260,00 26.650,00 56,39 
  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 733,00 732,75 99,97 

92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 733,00 732,75 99,97 
921 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 733,00 732,75 99,97 
Razem dochody 21.028.189,00 19.625.345,75 93,33 

 
Załącznik Nr 2 

do sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Zbąszynek za 2006r. 

 
Wydatki 

 

Dział 
Roz-
dział 

Nazwa 
Kwota planu 

(zł) 
Wykonanie 

% 
wyko-
nania 

1 2 4 5 6 7 
 Rolnictwo i łowiectwo 59.239,00 54.933,27 92,73 010 

 
 
 

 

01008 
 

Melioracje wodne 
w tym: 
a) wydatki bieżące 
    z tego: 

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek  
  niezaliczanych do sektora finansów publicz-
nych Dotacja dla Rejon. Związku Spółek 
Wodnych 

- pozostałe wydatki bieżące 

18.000,00 
 

18.000,00 
 

 
 
 

10.000,00 
8.000,00 

18.000,00 
 

18.000,00 
 
 
 
 

10.000,00 
8.000,00 

100,00 
 

100,00 
 
 
 
 

100,00 
100,00 

 

01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz ba-
dania monitoringowe pozostałości chemicznych 
i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 
pochodzenia zwierzęcego 1.900,00 1.848,25 97,28 

 
 w tym: 

a) wydatki bieżące 
 

1.900,00 
 

1.848,25 
 

97,28 
 01030 Izby rolnicze 6.510,00 3.500,32 53,77 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 6.510,00 3.500,32 53,77 

  
- przekazano 2% odpisu z podatku rolnego na  
  rzecz Izby Rolniczej 

   

 01095 Pozostała działalność 32.829,00 31.584,70 96,21 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 32.829,00 31.584,70 96,21 

  
- wydatki związane z  zorganizowaniem doży-
nek gminnych 

   

600  Transport i łączność 578.748,00 515.191,21 89,02 
 60016 Drogi publiczne gminne 578.748,00 515.191,21 89,02 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 520.500,00 481.943,77 92,59 
      z tego:    
      - wydatki remontowe  208.313,64  
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      - pozostałe wydatki bieżące    

  

      środki związane z utrzymaniem ulic i dróg,  
      naprawa chodników, malowanie przejść dla  
      pieszych, zakup znaków drogowych, kosze- 
      nie rowów przy drogach, zimowe utrzyma- 
      nie dróg 

  
 
 
 

273.630,13 

 

  b) wydatki majątkowe: 58.248,00 33.247,44 57,08 
      - Budowa obwodnicy zachodniej w Chlastawie  15.464,72  
      - Budowa północnej obwodnicy Zbąszynka  15.464,72  
      - Przebudowa ulicy Czarna Droga  2.318,00  
700  Gospodarka  mieszkaniowa 1.198.658,00 996.800,14 83,16 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.198.658,00 996.800,14 83,16 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 504.600,00 489.209,54 96,95 
      z tego:    
      - wynagrodzenie tytułem umowy zlecenia  16.701,00  
      - zakup energii  76.667,61  
      - zakup usług remontowych  24.366,98  
      - pozostałe wydatki bieżące    

  

       wydatki związane z utrzymaniem mienia 
       gminnego( energia, wywóz nieczystości,  
       usługi kominiarskie, pozostałe opłaty zwią 
       zane z utrzymaniem, operaty szacunkowe,  
       wycena lokali, ubezpieczenie mienia 
       gminnego) 

 

371.473,95 

 

  b) wydatki majątkowe 694.058,00 507.590,60 73,13 
     z tego:    
      - Remont budynku „Pod Zegarem”  5.062,60  

  
    - Zakupy inwestycyjne Gminy (przejęcie nieru- 
      chomości od PKP w ramach kompensaty  
      zadłużenia) 

  
 

502.528,00 

 

710  Działalność usługowa 45.000,00 24.400,00 54,22 
 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 45.000,00 24.400,00 54,22 
  w tym:    

  

a) wydatki bieżące 
    - wydatki związane z przygotowywaniem 
      dokumentacji dotyczących planu zagospo- 
      darowania przestrzennego gminy Zbąszynek 45.000,00 24.400,00 54,22 

750  Administracja publiczna 1.987.900,00 1.907.200,56 95,94 
 75011 Urzędy wojewódzkie 79.600,00 79.600,00 100,00 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące, zadanie zlecone 79.600,00 79.600,00 100,00 
      - wynagrodzenia osobowe  66.659,00  
       - pochodne od wynagrodzeń  12.941,00  
 75022 Rady gmin 77.000,00 63.666,67 82,68 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 77.000,00 63.666,67 82,68 
      - diety radnych  50.991,43  
      - pozostałe wydatki bieżące (delegacje, artykuły    

  
      spożywcze, przemysłowe oraz wiązanki  
      okolicznościowe) 

  
12.675,24 
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 75023 Urzędy gmin 1.551.128,00 1.503.530,17 96,93 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące: 1.551.128,00 1.503.530,17 96,93 

  
   - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe     
      wynagrodzenie roczne 

  
989.893,20 

 

      - wynagrodzenie tyt. umowy zlecenia  29.602,20  
      - pochodne od wynagrodzeń  178.697,34  
      - odpis na ZFŚS  22.793,73  
      - delegacje  40.348,13  

  
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji  
      Osób Niepełnosprawnych 

  
4.737,00 

 

       - różne opłaty i składki  10.070,62  
       - zakup energii  41.683,45  

  

     - zakup materiałów i usług, (koszty związane  
       z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, m.in.   
       usługi pocztowe, telekomunikacyjne, energia, 
       gaz, wywóz nieczystości, utrzymanie sprzętu  
       komputerowego, konserwacja urządzeń telefo- 
        nicznych oraz urządzeń biurowych, szkolenia  
        pracowników, środki 

   

  
       czystości, prenumeraty, materiały biurowe, 
       naprawy, druki, badania okresowe pracowni- 
       ków, ubezpieczenie ) 

 

185.704,50 

 

 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 79.458,00 73.269,51 92,21 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 79.458,00 73.269,51 92,21 
      z tego:    
        - wynagrodzenie tytułem umowy zlecenie  3.300,00  

  

      - zadania z zakresu promocji gminy, kalenda- 
        rze, usługi fotograficzne, wydatki związane ze    
        spotkaniami z zaproszonymi gośćmi, wizyta- 
        mi w gminach partnerskich, upominki okoli- 
        cznościowe, składki członkowskie w związku  
        z przynależnością do stowarzy szeń (Stowa- 
        rzyszenie Gmin Nadobrzańskich, Euroregion,   
        Stowarzyszenie Regionu Kozła, Związek Miast  
        Polskich) 

 

69.969,51 

 

 75095 Pozostała działalność 200.714,00 187.134,21 93,23 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 200.714,00 187.134,21 93,23 
      z tego:    

  
- rożne wydatki na rzecz osób fizycznych 
  (diety sołtysów ) 

  
9.680,00 

 

  
- nagrody o charakterze szczególnym, niezali- 
  czone do wynagrodzeń 

  
10.000,00 

 

  
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wyna 
  grodzenie roczne 

  
78.174,81 

 

  - wynagrodzenie tyt. umowy zlecenia  3.072,00  
  - pochodne od wynagrodzeń  11.291,80  
  - odpis na ZFŚS  2.250,00  
  - delegacje służbowe  1.396,68  
  - różne opłaty i składki  15.878,48  
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- pozostałe wydatki bieżące, koszty obsługi go- 
  spodarczej Urzędu, tj. odzież, obuwie robocze  
  i inne 

  
 

55.390,44 

 

751  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 26.098,00 23.802,82 91,21 

 75101 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

 
1.380,00 

 
1.380,00 

 
100,00 

  w tym:    
  a) wydatki bieżące 1.380,00 1.380,00 100,00 
  - wynagrodzenie tyt. umowy zlecenia  730,00  
  - pochodne od wynagrodzeń  142,72  
  - pozostałe wydatki bieżące  507,28  

  
Zadanie zlecone, koszty związane z uaktualnia- 
niem listy wyborców  

   

 75109 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów  
i prezydentów miast oraz referenda gminne, po-
wiatowe i wojewódzkie 24.718,00 22.422,82 90,71 

  w tym:    
  a) wydatki bieżące: 24.718,00 22.422,82 90,71 

  
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
  (diety komisji wyborczych) 

  
10.725,00 

 

  - wynagrodzenie tyt. umowy zlecenia  6.258,00  
  - pochodne od wynagrodzeń  560,69  
  - pozostałe wydatki bieżące  4.879,13  

  
Zadanie zlecone, koszty związane z przeprowadzo-
nymi wyborami na burmistrza oraz rady miejskiej 

   

752  Obrona narodowa 400,00 400,00 100,00 
 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 100,00 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące: 400,00 400,00 100,00 

  
- zadanie zlecone, szkolenie z zakresu obrony  
  cywilnej 

   

754  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża-
rowa 341.140,00 318.991,61 93,51 

 75405 Komendy powiatowe policji 9.640,00 8.906,00 92,39 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące: 9.640,00 8.906,00 92,39 

  
- zaplanowane wydatki rzeczowe, m.in. na za- 
  kup Foto - radaru  

   

 75412 Ochotnicze straże pożarne 273.900,00 271.230,25 99,03 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące: 123.900,00 121.230,25 97,85 

  
- diety dla strażaków w związku z udziałem  
   w akcjach ratowniczych 

  
11.344,96 

 

  - wynagrodzenie tytułem umowy zlecenia  10.435,49  
  - pochodne od wynagrodzeń  984,41  
  - różne opłaty i składki  9.252,00  
  - zakup usług remontowych  36.817,22  
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  - zakup energii  8.740,54  

  

- pozostałe wydatki bieżące, zakup materia- 
  łów, paliwa, części i akcesoria samochodowe  
  do urządzeń ratownictwa technicznego,  
  ubezpieczenia, rejestracja, przeglądy pojaz- 
  dów, konserwacja gaśnic, ubrania kosza- 
   rowe i mundury, utrzymanie obiektów OSP  
   na terenie gminy 

 

43.655,63 

 

  b) wydatki majątkowe: 150.000,00 150.000,00 100,00 

  

- zakupy inwestycyjne, 
Zakup samochodów strażackich: jeden średni 
samochód gaśniczy marki Mercedes dla OSP 
Dąbrówka Wlkp., jeden lekki samochód gaśniczy 
Marki Ford - Tranzyt dla OSP Kręcko  

 

 
150.000,00 

 

 75414 Obrona cywilna 26.500,00 10.000,01 37,74 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 26.500,00 10.000,01 37,74 

  
- wydatki zaplanowane na remont magazynu  
  obrony cywilnej, pokryte dotacją w wyso-
kości 10.000,00zł 

   

 75416 Straż Miejska 31.100,00 28.855,35 92,78 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące, z tego: 31.100,00 28.855,35 92,78 

  
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wy-
nagrodzenie roczne 

  
22.312,21    

 

  - pochodne od wynagrodzeń  3.768,68  
  - podróże służbowe  1.246,18  
  - odpis na ZFŚS  750,00  
  - pozostałe wydatki bieżące  778,28  

756  

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobo-
wości prawnej oraz wydatki związane z ich po-
borem 16.000,00 11.896,99 74,36 

 75647 
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ-
ności budżetowych 16.000,00 11.896,99 74,36 

  w tym:    
  a) wydatki bieżące 16.000,00 11.896,99 74,36 

  
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za in-
kaso podatków i opłat 

   

757  Obsługa długu publicznego 132.000,00 131.992,87 99,99 

 75702 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów  
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 132.000,00 131.992,87 99,99 

  w tym:    
  a) wydatki bieżące 132.000,00 131.992,87 99,99 

  
- odsetki zapłacone w związku ze spłatą kredy- 
  tów i pożyczek przypadających na rok 2006 

   

801  Oświata i wychowanie 5.124.821,00 4.982.751,15 97,23 
 80101 Szkoły podstawowe  2.539.886,00 2.539.885,24 100,00 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 2.539.886,00 2.539.885,24 100,00 
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      z tego:    

  
1.Środki przeznaczone na funkcjonowanie   
  Szkół Podstawowych działających na terenie  
  gminy 2.523.192,00 2.523.191,42 100,00 

     w tym:    
  - Szkoła Podstawowa w Zbąszynku 1.402.678,00 1.402.678,06 100,00 
     z tego:    

  
   - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagro- 
     dzenie roczne 

  
985.341,62 

 

     - wynagrodzenia tyt. umowy zlecenia  8.072,54  
     - pochodne od wynagrodzeń  190.924,27  
     - odpis na ZFŚS  82.562,00  
     - zakup energii  68.527,14  

  
   - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  
     i książek 

  
6.857,19 

 

     - delegacje  2.270,78  
     - pozostałe wydatki bieżące  58.122,52  
   - Szkoła Podstawowa w Kosieczynie 506.987,00 506.986,00 100,00 
     z tego:    

  
   - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagro- 
     dzenie roczne 

  
333.084,27 

 

     - wynagrodzenia tyt. umowy zlecenia  1.184,25  
     - pochodne od wynagrodzeń  63.275,41  
     - odpis na ZFŚS  25.511,00  
     - wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń  21.559,72  
     - zakup pomocy naukowych  3.805,95  
     - zakup energii  29.694,57  
     - delegacje  1.586,97  
     - pozostałe wydatki bieżące  27.283,86  
   - Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wlkp. 613.527,00 613.527,36 100,00 
     z tego:    

  
   - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagro 
     dzenie roczne 

  
399.369,54 

 

     - pochodne od wynagrodzeń  83.783,60  
     - odpis na ZFŚS  28.777,00  
     - wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń  30.065,61  
     - zakup energii  48.149,99  

  
   - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  
     i książek 

  
1.237,90 

 

     - delegacje  414,19  
     - pozostałe wydatki bieżące  21.729,53  

  
2. Nagrody o charakterze szczególnym nieza- 
    liczane do wynagrodzeń 2.000,00 2.000,00 100,00 

  3. Wyprawka szkolna – pokryte dotacją 2.524,00 2.524,00 100,00 
  4.Wydatki związane z programem „Sokrates” 12.170,00 12.169,82 100,00 

 80103 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo-
wych 28.181,00 28.180,94 100,00 

  w tym:    
  a) wydatki bieżące 28.181,00 28.180,94 100,00 
      z tego:    

  
   - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagro 
     dzenie roczne 

  
24.812,85 

 

     - pochodne od wynagrodzeń  3.368,09  
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 80104 Przedszkola 717.740,00 716.835,00 99,87 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące: 717.740,00 716.835,00 99,87 

  
- dotacja przekazane dla przedszkoli niepublicz- 
   nych na terenie gminy Zbąszynek, z tego: 

  
716.835,00 

 

     Przedszkole Niepubliczne Zbąszynek  447.630,00  
     Przedszkole Niepubliczne Dąbrówka Wlkp.  84.780,00  
     Przedszkole Niepubliczne Kosieczyn  85.200,00  
     Przedszkole Niepubliczne Kręcko   38.745,00  
     Przedszkole Niepubliczne Rogoziniec  60.480,00  
 80110 Gimnazja 1.387.863,00 1.387.862,77 100,00 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 1.387.863,00 1.387.862,77 100,00 
      z tego:    
  1. I Gimnazjum w Zbąszynku 1.385.363,00 1.385.362,77 100,00 
      z tego:    

  
   - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagro- 
     dzenie roczne 

  
991.526,86 

 

     - pochodne od wynagrodzeń  186.589,44  
     - odpis na ZFŚS  71.955,00  
     - zakup energii  60.294,29  

  
   - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  
     i książek 

  
3.454,10 

 

     - delegacje  3.239,43  
     - różne opłaty i składki  900,00  
     - pozostałe wydatki bieżące  67.403,65  

  
2. Nagrody o charakterze szczególnym niezali- 
    czane do wynagrodzeń 

 
2.500,00 

 
2.500,00 

 
100,00 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 109.889,00 107.119,19 97,48 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 109.889,00 107.119,19 97,48 
      z tego:    
      - wynagrodzenia bezosobowe  1.200,20  
      - zakup usług pozostałych  105.918,99  
 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 275.974,00 137.579,92 49,85 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 275.974,00 137.579,92 49,85 

  

Projekt finansowany w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego pt: „Podnoszenie kwalifi-
kacji zawodowych szansą rozwoju regionalnego 
rynku pracy” 

   

 80146 Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli 20.925,00 20.925,87 100,00 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 20.925,00 20.925,87 100,00 
      z tego:    
      - zakup materiałów i wyposażenia  1.488,77  
      - zakup usług pozostałych  13.072,87  
      - podróże służbowe krajowe  6.364,23  
 80195 Pozostała działalność 44.363,00 44.362,22 100,00 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące  44.363,00 44.362,22 100,00 
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      z tego:    

  
   - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocia- 
     nych (w 100% pokryte dotacją) 

  
44.262,22 

 

  
   - środki na sfinansowanie prac komisji egzami- 
     nacyjnych powołanych do rozpatrzenia wnio- 
     sków nauczycieli o wyższy stopień awansu  

  
 

100,00 

 

851  Ochrona zdrowia 295.000,00 210.139,62 71,23 
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 112.547,00 108.457,88 96,37 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące: 112.547,00 108.457,88 96,37 

  
- dotacja celowa otrzymana z budżetu pań- 
  stwa przez pozostałe jednostki zaliczane do  
  sektora finansów publicznych 

 
 
 

20.000,00 
 

  
- pozostałe wydatki bieżące związane z reali- 
  zacją gminnego programu profilaktyki alko- 
  holowej, z tego: 

  
 

88.457,88 

 

      - diety dla członków komisji  6.800,00  

  
    - wynagrodzenia tytułem umowy zlecenia,  
      umowy o dzieło 

  
15.315,34 

 

      - pochodne od wynagrodzeń  1.865,97  
      - pozostałe wydatki bieżące  64.476,57  
 85195 Pozostała działalność 182.453,00 101.681,74 55,73 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 82.453,00 16.288,74 19,76 
     - związane z zabezpieczeniem środków    

  
      na wyposażenie i funkcjonowanie karetki pogo- 
      towia    

  
16.288,74 

 

  b) wydatki majątkowe 100.000,00 85.393,00 85,39 

  
- wydatki związane z zakupami inwestycyjny- 
  mi, dotyczącymi wyposażenia karetki pogo- 
  towia 

  
 

85.393,00 

 

852  Pomoc  społeczna 2.656.471,00 2.643.231,40 99,50 
 85202 Domy pomocy społecznej 17.502,00 17.501,98 100,00 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 17.502,00 17.501,98 100,00 

 85212 
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe z ubezpieczenia społecznego 1.917.005,00 1.906.980,39 99,48 

  w tym:    
  a) wydatki bieżące – pokryte dotacją 1.917.005,00 1.906.980,39 99,48 
      w tym:    
     - świadczenia społeczne  1.834.410,43  
     - wynagrodzenia osobowe, dod. wynagr. roczne  33.264,00  
     - wynagrodzenia bezosobowe  1.510,00  
     - pochodne od wynagrodzeń   7.132,00  
     - pochodne od świadczeń społecznych  15.164,96  
     - odpis na ZFŚS  1.432,49  
     - delegacje  213,60  
     - pozostałe wydatki bieżące  13.852,91  

 85213 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomo-
cy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

 
 

8.230,00 

 
 

8.230,00 

 
 

100,00 
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  w tym:    
  a) wydatki bieżące – pokryte dotacją 8.230,00 8.230,00 100,00 
      z tego:    
      - składki na ubezpieczenia zdrowotne  8.230,00  

 85214 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe 194.500,00 193.656,47 99,57 

  w tym:    

  

a) wydatki bieżące: 
- pokryte dotacją w wysokości 155.208,45zł,  
  pozostałość w wysokości 38.448,02zł sfinanso- 
  wano z budżetu gminy 

194.500,00 
 
 
 

193.656,47 
 
 
 

99,57 
 
 
 

     z tego:    
     - świadczenia społeczne  192.731,63  
     - pochodne od świadczeń społecznych  924,84  
 85215 Dodatki mieszkaniowe 112.000,00 109.628,56 97,88 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące: 112.000,00 109.628,56 97,88 
     z tego:    
     - świadczenia społeczne  109.628,56  
 85219 Ośrodki pomocy społecznej 127.150,00 127.150,00 100,00 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące: 127.150,00 127.150,00 100,00 

  
 - pokryte dotacją w wysokości 86.000zł,  
    pozostałość w wysokości 41.150zł sfinanso- 
    wano z budżetu gminy 

  
 
 

 

      w tym:    
     - wynagrodzenia osobowe  94.007,94  
     - dodatkowe wynagrodzenia roczne  5.924,04  
     - pochodne od wynagrodzeń  19.628,30  
     - odpis na ZFŚS  2.607,00  
     - delegacje  985,00  
     - pozostałe wydatki bieżące  3.997,72  

 
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, miesz-

kania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 
 

4.200,00 
 

4.200,00 
 

100,00 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 4.200,00 4.200,00 100,00 
      - pokryte dotacją  celową w 100%    

 85228 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze 18.800,00 18.800,00 100,00 

  w tym:    
  a) wydatki bieżące 18.800,00 18.800,00 100,00 
      z tego:    
     - wynagrodzenia osobowe  13.235,67  
     - dodatkowe wynagrodzenie roczne  802,33  
     - wynagrodzenia tytułem umowy zlecenia  745,00  
     - pochodne od wynagrodzeń  2.827,00  
     - odpis na ZFŚS  760,00  
     - zakup materiałów i wyposażenia  430,00  
 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 77.084,00 77.084,00 100,00 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 77.084,00 77.084,00 100,00 
  Dotacja dla rolników w związku z klęską suszy    
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 85295 Pozostała działalność 180.000,00 180.000,00 100,00 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące:    

  

- pokryte dotacją w wysokości 144.000zł,  
  pozostałość w wysokości 36.000zł sfinanso- 
  wano z budżetu gminy, wydatki dotyczą do-
żywiania uczniów na terenie szkół podsta-
wowych i gimnazjum na terenie gminy 

  
 
 
 

180.000,00 

 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 125.490,00 118.656,20 94,55 
 85415 Pomoc materialna dla uczniów 125.490,00 118.656,20 94,55 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 125.490,00 118.656,20 94,55 
      z tego:    

  
   1. Stypendia dla uczniów  
      (pokryte dotacją w wysokości 75.956,20zł) 

 
85.490,00 

 
78.656,20 

 
92,01 

  

   2. Projekt pod tytułem „Wyrównanie szans  
       edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” (w ra- 
       mach realizacji projektu dotacja w wysoko- 
       ści 20.000zł) 40.000,00 40.000,00 100,00 

         w tym:    
         - inne formy pomocy dla uczniów  4.413,71  
         - wynagrodzenia osobowe pracowników  8.050,73  
         - wynagrodzenia tyt. umowy zlecenia  590,00  
         - pochodne od wynagrodzeń  1.583,58  
         - zakup pomocy dydaktycznych i książek  17.572,87  
         - pozostałe wydatki bieżące  7.789,11  
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.208.740,00 9.033.926,34 98,10 
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8.756.369,00 8.616.575,68 98,40 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 140.095,00 58.443,25 41,72 

  
    - zakup usług w zakresie uporządkowania  
      gospodarki ściekowej na terenie gminy 

   

         z tego:    
         - wynagrodzenia tyt. umowy zlecenia  3.570,00  
         - zakup usług pozostałych  54.873,25  
  b) wydatki majątkowe 8.616.274,00 8.558.132,43 99,33 
      z tego:    
      - Budowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku  8.258.236,91  

  
    - Budowa zbiornika retencyjnego wód desz- 
      czowych w Chlastawie 

 
 

299.895,52 
 

 90003 Oczyszczanie miast i wsi 93.500,00 83.350,66 89,15 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 93.500,00 83.350,66 89,15 

  

- utrzymanie porządku na terenie gminy, zamia- 
  tanie ulic, placów i dróg, opłaty związane  
  z wywozem nieczystości, selektywną zbiórką  
  odpadów 

   

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 126.472,00 107.663,33 85,13 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 126.472,00 107.663,33 85,13 
      z tego:    
      - wynagrodzenie tytułem umowy zlecenia  15.615,94  
      - pozostałe wydatki bieżące  92.047,39  
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      zakup materiałów i usług, związanych z zazie- 
      leniem terenów, koszeniem rowów 

   

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 196.199,00 193.100,93 98,42 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 196.199,00 193.100,93 98,42 

  
- koszty związane z oświetleniem gminy, na-
prawą oświetlenia, konserwacją, wymianą 
oświetlenia na energooszczędne 

   

 90095 Pozostała działalność 36.200,00 33.235,74 91,81 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 36.200,00 33.235,74 91,81 
      z tego:    
     - wynagrodzenia osobowe  21.857,15  
     - dodatkowe wynagrodzenia roczne  1.295,44  
     - pochodne od wynagrodzeń  4.660,25  
     - odpis na ZFŚS  4.980,40  
     - pozostałe wydatki bieżące  442,50  
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 697.444,00 685.944,57 98,35 
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 570.860,00 569.361,54 99,74 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 570.860,00 569.361,54 99,74 
      z tego:    

  
- dotacja dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
  w Zbąszynku 

  
517.200,00 

 

  - wynagrodzenia tyt. umowy zlecenia  4.100,00  
  - zakup usług remontowych  11.218,22  

  
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic  
  wiejskich, spotkania okolicznościowe na terenie  
  sołectw 

  
 

36.843,32 

 

 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10.000,00 0,00 0,00 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 10.000,00 0,00 0,00 
    - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub    
      dofinansowanie prac remontowych i konse-    

  
    rwatorskich obiektów zabytkowych przekaza- 
    ne jednostkom niezaliczanym do sektora fina- 

   

      nsów publicznych    
 92195 Pozostała działalność 116.584,00 116.583,03 100,00 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 116.584,00 116.583,03 100,00 
      z tego:    

  
    - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych  
      jednostek zaliczanych do sektora finansów  
      publicznych 

  
 

4.700,00 

 

  

    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
     dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
      pozostałym jednostkom niezaliczanym do sek- 
      tora finansów publicznych 

  
 
 

15.200,00 

 

     - zakup usług remontowych  96.683,03  
926  Kultura fizyczna i sport 40.000,00 40.000,00 100,00 
 92695 Pozostała działalność 40.000,00 40.000,00 100,00 
  w tym:    
  a) wydatki bieżące 40.000,00 40.000,00 100,00 
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      z tego:    

  
    - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jed 
      nostek zaliczanych do sektora finansów  
      publicznych 

  
 

38.000,00 

 

  

    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
      dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
      pozostałym jednostkom niezaliczanym do sek- 
      tora finansów publicznych 

  
 
 

2.000,00 

 

Ogółem  wydatki 22.533.149,00 21.700.258,75 96,30 
 

 

Załącznik Nr 3 
do sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Zbąszynek za 2006r. 
 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami za 2006r. 

 

Dział Rozdział § Nazwa 
Kwota pla-

nu (zł) 
Wykonanie 

% 
Wykon. 

1 2 3 4 5 6 7 
Dochody  2.196.851,00 2.183.689,39 99,40 

  Rolnictwo i łowiectwo 29.829,00 29.828,49 100,00 
 Pozostała działalność 29.829,00 29.828,49 100,00 

010 
01095 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 29.829,00 29.828,49 100,00 

  Administracja publiczna 79.600,00 79.600,00 100,00 
 Urzędy wojewódzkie 79.600,00 79.600,00 100,00 

750 
 
 

75011 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 79.600,00 79.600,00 100,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy pań-
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są-
downictwa 26.098,00 23.803,00 91,21 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państw., 
kontroli i ochrony prawa 1.380,00 1.380,00 100,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 1.380,00 1.380,00 100,00 

 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw, wybory wujtów, burmi-
strzów i prezydentów miast oraz referenda 
gminne, powiatowe i wojewódzkie  24.718,00 22.423,00 90,72 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 24.718,00 22.423,00 90,72 
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1 2 3 4 5 6 7 
752   Obrona narodowa 400,00 400,00 100,00 
  Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 100,00 
 

75212 
2010 Dotacje celowe otrzymana z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 400,00 400,00 100,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa 10.000,00 10.000,00 100,00 

 75414  Obrona cywilna 10.000,00 10.000,00 100,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymana z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 10.000,00 10.000,00 100,00 

  Pomoc społeczna 2.050.924,00 2.040.057,90 99,47 
 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.917.005,00 1.906.980,39 99,48 

85212 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 1.917.005,00 1.906.980,39 99,48 

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca-
ne za osoby pobierające niektóre świadcze-
nia z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne 8.230,00 8.230,00 100,00 

852 
 
 
 
 
 
 
 
 85213 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 8.230,00 8.230,00 100,00 

 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 48.605,00 47.763,51 98,27 

 85214 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 48.605,00 47.763,51 98,27 

 85278  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 77.084,00 77.084,00 100,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 77.084,00 77.084,00 100,00 

Wydatki  2.196.851,00 2.183.689,21 99,40 
010   Rolnictwo i łowiectwo 29.829,00 29.828,49 100,00 
 01095  Pozostała działalność 29.829,00 29.828,49 100,00 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 29.244,00 29.243,62  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34,00 34,20  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 5,00 4,90  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 200,00  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65,00 65,00  
  4300 Zakup usług pozostałych 281,00 280,77  
750   Administracja publiczna 79.600,00 79.600,00 100,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 79.600,00 79.600,00 100,00 
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  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61.531,00 61.531,00  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.128,00 5.128,00  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.330,00 11.330,00  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.611,00 1.611,00  

751   Urzędy naczelnych organów władzy pań-
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są-
downictwa 26.098,00 23.802,82 91,21 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państw., 
kontroli i ochrony prawa 1.380,00 1.380,00 100,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125,00 124,83  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 18,00 17,89  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 730,00 730,00  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 507,00 507,28  
 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmi-

ków województw, wybory wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast oraz referenda 
gminne, powiatowe i wojewódzkie  24.718,00 22.422,82 90,71 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13.020,00 10.725,00  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 490,00 490,42  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 70,00 70,27  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.258,00 6.258,00  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.811,00 3.811,00  
  4300 Zakup usług pozostałych 433,00 432,60  
  4410 Podróże służbowe krajowe 636,00 635,53  

752   Obrona narodowa 400,00 400,00 100,00 
 75212  Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 100,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00  

754   Bezpieczeństwo publiczne i  ochrona prze-
ciwpożarowa 10.000,00 10.000,00 100,00 

 75414  Obrona cywilna 10.000,00 10.000,00 100,00 
  4270 zakup usług remontowych 10.000,00 10.000,00  

852   Pomoc społeczna 2.050.924,00 2.040.057,90 99,47 
 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.917.005,00 1.906.980,39 99,48 

  3110 Świadczenia społeczne 1.844.435,00 1.834.410,43  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.275,00 31.275,33  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.989,00 1.988,67  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21.445,00 21.444,96  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 852,00 852,00  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.510,00 1.510,00  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.813,00 8.813,00  
  4300 Zakup usług pozostałych 5.040,00 5.039,91  
  4410 Podróże służbowe krajowe 214,00 213,60  
  4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych 1.432,00 1.432,49  
 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca-

ne za osoby pobierające niektóre świadcze-
nia z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne 8.230,00 8.230,00 100,00 
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  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.230,00 8.230,00 100,00 
 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 48.605,00 47.763,51 98,27 
  3110 Świadczenia społeczne 48.605,00 47.763,51 98,27 
 85278  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 77.084,00 77.084,00 100,00 
  3110 Świadczenia społeczne 77.084,00 77.084,00 100,00 
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Załącznik Nr 4 
do sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Zbąszynek za 2006r. 
 

Planowane a wykonane zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego z udziałem środków z budżetu  
Miasta i Gminy Zbąszynek w 2006r. 

 
Realizacja 2006 

Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja 
Klasyfika-
cja budże-

towa 

Rozpocz. 
Zakończ. 

Szacunk. 
wartość za-

dania 
Plan 
(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

1 2 3 4 6 8 9 

1. 
Przebudowa skrzyżowania na ulicy Wojska Polskiego, Sportowej             
i Warszawskiej - dokumentacja. 

60016 2006 
 

25.000,00 
 

25.000,00 
 

0,00   
2. Budowa zachodniej obwodnicy Chlastawy. 60016 2006-2009 2.525.000,00 15.465,00 15.464,72 
3. Budowa północnej obwodnicy Zbąszynka. 60016 2006-2009 3.590.000,00 15.465,00 15.464,72 
4. Przebudowa ulicy Czarna Droga. 60016 2006-2009 1.917.318 2.318,00 2.318,00 
5. Remont budynku „Pod Zegarem” 70005 2004-2007 483.530,00 191.530,00 5.062,60 
6. Budowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku 90001 2003-2006 13.010.046,00 8.316.274,00 8.258.236,91 
7. Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych w Chlastawie. 90001 2005-2009 1.875.000 300.000,00 299.895,52 
 Ogółem: x x x 8.866.052,00 8.596.442,47 
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Załącznik Nr 5 
do sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Zbąszynek za 2006r. 
 

Przychody i wydatki zakładu budżetowego oraz funduszu celowego za 2006r. 
 

Lp. 
Zakład Usług Komunalnych 

w Zbąszynku 
Plan 
w zł 

Wykonanie 
w zł 

Wykona-
nie 
w % 

1 2 3 4 5 
Przychody 

- dochody z najmu i dzierżawy 414.840,00 432.993,02  
- wpływy z usług 1.146.150,00 1.156.606,91  
- pozostałe odsetki 
- pokrycie amortyzacji 

0,00 
0,00 

19.515,62 
184.199,80 

 

Razem 1.560.990,00 1.793.315,35 114,88 
Stan środków obrotowych netto na początek 
okresu sprawozdawczego 

 
200.000,00 

 
193.160,31 

 

1.  

Ogółem 1.760.990,00 1.986.475,66 112,80 
Wydatki stanowiące koszty 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 391.030,00 390.478,90  
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.070,00 29.000,92  
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 68.300,00 67.229,60  
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 9.300,00 9.284,48  
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 76.500,00 111.057,60  
§ 4260 zakup energii 171.200,00 171.390,47  
§ 4270 zakup usług remontowych 169.170,00 217.691,18  
§ 4300 zakup usług pozostałych 421.960,00 389.896,98  
§ 4410 podróże służbowe krajowe 1.000,00 818,80  
§ 4430 różne opłaty i składki 165.200,00 160.567,93  
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń      
            Socjalnych 
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek sa- 
            morządu terytorialnego 
Odpisy amortyzacji 

 
11.000,00 

 
47.260,00 

0,00 

 
11.145,21 

 
26.650,00 
184.199,80 

 

Inne zmniejszenia 0,00 28.539,46  
Razem 1.560.990,00 1.797.951,33 115,18 
Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 0,00  
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obroto-
wych 

 
0,00 

 
0,00 

 

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu 
sprawozdawczego 

 
200.000,00 

 
188.524,33 

 

2.  

Ogółem 1.760.990,00 1.986.475,66 112,80 
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Lp. 
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej 
Plan 
w zł 

Wykonanie 
w zł 

Wykonania 
w % 

1 2 3 4 5 
Przychody   
- wpływy z usług 1.000,00 323,11 

1.  

- przelewy redystrybucyjne 89.000,00 77.815,54 

 
 

 
 Ogółem 90.000,00 78.138,65 86,82 

Stan środków na początku roku 14.000,00 36.454,82  2. 
Ogółem 104.000,00 114.593,47 110,19 
Wydatki    3.  
- urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, za-
drzewień, zakrzewień oraz realizacja zadań z za-
kresu gospodarki wodnej i ochrony przed po-
wodzią 99.500,00 114.408,20 

 

4. Razem  99.500,00 114.408,20 114,98 
Stan środków na koniec okresu 4.500,00 185,27   5. 
Ogółem 104.000,00 114.593,47 110,19 

 

Załącznik Nr 6 
do sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Zbąszynek za 2006r. 
 

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbąszynek za 2006r. 
 

Lp. Wyszczególnienie Wartość w zł 
1 Wykonywane dochody budżetu gminy za 2006r. 19.625.345,75 
2 Wykonywane wydatki budżetu gminy za 2006r. 21.700.258,75 
3 Deficyt (1-2) -2.074.913,00 
4 Finansowanie (5-6) 2.152.708,94 
5 Przychody budżetu gminy za 2006r. – ogółem, z tego: 8.040.732,63 
 1. Kredyty i pożyczki, z tego: 7.989.076,63 
 a) kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych 

    z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w tym: 
    - pożyczka na prefinansowanie 
    - kredyt długoterminowy 

 
7.989.076,63 
5.256.076,63 
2.733.000,00 

 2. Wolne środki pieniężne 51.656,00 
6 Rozchody budżetu gminy za 2006r. – ogółem, z tego: 5.888.023,69 
 1. Spłata kredytów i pożyczek, z tego: 5.888.023,69 
 a) spłata kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów 

    realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy struktura- 
    nych, w tym: 
    - pożyczka na prefinansowanie 
    - pożyczka płatnicza 
    - kredyt i pożyczki długoterminowe z lat ubiegłych 
b) pożyczka długoterminowa z lat poprzednich 

5.888.023,69 
 

5.838.023,69 
5.041.207,69 
382.000,00 
414.816,00 
50.000,00 
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