IV. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gnojnik w I półroczu 2009 roku
Tabelaryczna część wydatków obrazuje wykonanie według działów, rozdziałów i treści
zrealizowanych zadań w I półroczu 2009 roku .
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 18 %
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 48 % - poniżej opis wydatków bieżących.
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 %
Rozdział 01008 Melioracje wodne – 0 %
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 %
Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzęcych, produktach pochodzenia
zwierzęcego 84 %
- Zapłacono za umowę zlecenie z pochodnymi za schwytanie bezdomnych psów , za
krótkotrwałą opiekę nad bezdomnymi psami , usługa weterynaryjna –obserwacja psa i
odbiór 3 psów z tereny gminy.
Rozdział 01030 Izby rolnicze – 63 %
Wpłata zgodnie z ustawą na rzecz Izb Rolniczych 2% podatku rolnego.
Rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich 0 % .
Planowana składka członkowska dla Stowarzyszenia na „ Śliwkowym szlaku ”.
Rozdział 01095 Pozostała działalność 100%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 19.491,03 złote oraz zapłata za
znaczki pocztowe -389,82 złote.
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 45 %
Rozdział 40002 Dostarczanie wody 45 %
Zakup wody oraz energii elektrycznej na przepompowani wody w Lewniowej i w
Biesiadkach 18.552,30 złotych, opłata pakietu transmisyjnego, wykonanie zabudowy licznika
Dz. 600 Transport i łączność – plan wykonano w 28 %.
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 %
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 18 %
Wydatkowano kwotę 69.155,78 złotych na zimowe utrzymanie dróg tj. 99 % planu oraz
wydatkowano tzw. Środki wiejskie wg opisu:
1. Gnojnik
- zakupiono olej napędowy do rozwożenia masy asfaltowej i podczas odśnieżania
chodników
- wywieziono i wbudowano 259 ton żużla na drogi gminne, zgodnie ze wskazaniem
Rady Sołeckiej
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wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych
ubezpieczono korytami betonowymi odpływ wód powierzchniowych od drogi
gminnej „ Granice Chronowskie ”o długości 50 m.
- dokonano korekty drzew przy drodze gminnej w Gnojniku -4.700,- w tym 1.700
złotych środki z rezerwy Wójta
3. Lewniowa
- zakupiono 100 ton kruszywa z przeznaczeniem na drogi gminne na terenie
Lewniowej oraz usługa kserograficzna – remont drogi gminnej
-

4. Gosprzydowa
- wykonano rowy odwadniające oraz profil drogi w stronę Budy wraz z zabudowaniem
23 szt. przepustów – Gosprzydowa
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 0 %
Rekultywacja
Rozdział 60095 Pozostała działalność 66 %
- zakupiono paliwo, olej oraz części do wykaszarki i ubijarki 275,45 złote
- ubezpieczono infrastrukturę drogową i mostową 630,- złotych

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 28 %
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28 %
W I półroczu 2009 roku ;
1. Wypłacono dodatek mieszkaniowy dla rodziny kwalifikującej się zgodnie z ustawą do
otrzymania dodatku – 1.104,52 złotych.
2. Zakupiono kopie map dla potrzeb gospodarki mieniem komunalnym .
3. Zakupiono energię elektryczną do budynków mienia komunalnego.
4. Wykonano badanie okresowe kominów w budynkach mienia komunalnego.
5. W zakresie regulacji mieniem komunalnym zapłacono ogłoszenia o sprzedaży mienia
komunalnego, zapłacono wypisy i wyrysy działek, mapy, sporządzenie aktów
notarialnych, sporządzenie podziałów działek, wycena nieruchomości, dokonano
zapłaty opłaty sądowej.
Dz. 750 Administracja publiczna 46 %
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 39 %
- od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 31.464,- - złotych na utrzymanie
trzech etatów. Dotacja została w całości przeznaczona na wynagrodzenia.
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na
ZFŚS, szkolenia, delegacje, zakupiono materiały biurowe niezbędne do bieżącego
funkcjonowania, zapłacono za aktualizację programów USC I Ewidencji Ludności,
zakupiono publikacje i czasopisma oraz oprogramowanie dla potrzeb ewidencji
ludności.
Rozdział 75022 Rady gmin 37 %
- wypłacono diety i delegacje dla radnych w wysokości 16.061,18 złotych
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-

zakupiono materiały biurowe oraz spożywcze do obsługi rady, zakupiono czasopismo
„ Doradca”,
zapłacono za szkolenie radnych,
zakupiono toner,

Rozdział 75023 Urzędy gmin 47 %
Wydatki bieżące to kwota 1.406.358 złotych 47 % wykonania
- w tym wynagrodzenia i pochodne, składka na PFRON, pozostałe wydatki to szkolenia,
delegacje, badania pracowników , zakup znaczków, ryczałty samochodowe pracowników,
prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych , aktualizacja programów, licencji,
przepisów prawa, zapłata za media, telefony, ubezpieczenia sprzętu komputerowego,
zakup papieru i akcesoriów komputerowych, remonty, zakup pamięci do komputera,
wydatki związane z zakupem podpisu elektronicznego.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 63 %
- zakupiono kartki świąteczne , materiały promocyjne w czasopismach ,książki,
nagrody za udział w konkursach, mapy, artykuły spożywcze na otwarcie boiska
„ Orlik 2012”, zakupiono torby z tłoczeniem, pakiet medialne gmina, dyplomy oraz
zapłacono za przewóz zespołu Szkraby.
Rozdział 75095 Pozostała działalność 39 %
- diety dla 7 sołtysów x 290 złotych = 10.150,- złotych
- składka na stowarzyszenie Gmin Małopolski,
- sala sołtysa środki wiejskie Uszew – gaz,
Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej 90 %
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
25 %
Ze środków dotacji realizowana jest umowa na aktualizację rejestru wyborców .
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie 100 %
- wydatkowano środki z dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady
Gminy w miejscowości Gosprzydowa w wysokości 1859,20 złotych. Wypłacono diety,
umowę zlecenia i pochodne od umowy , delegacje i zakupiono atrament do drukarki.
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 93 %
- wydatkowano środki z dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu
Europejskiego w wysokości 11.690,03 złote tj. na diety, umowy zlecenia, pochodne od
wynagrodzenia, delegacje, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów,
papier i atramenty do drukarek.
Dz. 752 Obrona narodowa 0 %
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 0 %
Plan dotacja w wysokości 300,- złotych zostanie zrealizowany w II półroczu.
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Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 43 %
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji 64 %
Przekazano dla Policji w Brzesku pomoc finansową na remont i wyposażenie pomieszczeń
dla osób zatrzymanych w wysokości 3.500,- złotych
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 100%
Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna 40 %
Udzielono dotacji dla :
OSP Zawada Uszewska – zakup radiotelefonu i umundurowania
OPS Lewniowa – zakup radiotelefonu
Wydatkowano środki na utrzymanie gotowości bojowej tj. wynagrodzenia 6.946,92 złote oraz
akcje i szkolenia 1.475,62 w tym:
Zakup paliwa i oleju do sprzętów OSP na terenie gminy Gnojnik 8.024,49 złote
Usługi remontowe :
OSP Gnojnik 5000,- złotych –wyremontowano ze środków wiejskich klatkę schodową
Zapłacono także za badania okresowe samochodów, badania lekarskie strażaków, energię w
garażach oraz ubezpieczenie jednostek i samochodów, wykonano drzwi dla OSP
Gosprzydowa.
Rozdział 75414 Obrona cywilna 26 %
- środki wydatkowano na umowę zlecenie z magazynierem OC, prenumerata
czasopisma „ Przegląd obrony cywilnej” , zakup map do reagowania kryzysowego .
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 49 %
Zakup opracowań zarządzania kryzysowego, zawarto umowę zlecenie na wykonanie map z
zakresu ewakuacji. Zakupiono i zużyto piasek, beczkę rękawice i podchloryn wapnia podczas
akcji powodziowej w czerwcu br.
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej 55 %
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych
- wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat 55%
Dz.757 Obsługa długu publicznego 29 %
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony
Środowiska o/Tarnów 33.508,23 złotych
- spłata odsetek od pożyczek w WFOSiGW w Krakowie 1.424,22 złotych
Dz. 801 Oświata i wychowanie 48 %
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 47 %
We wszystkich placówkach oświatowych wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń, zakup energii, pomocy dydaktycznych, badania okresowe pracowników,
zapłata za media, ubezpieczenie budynków i sprzętu, wywóz śmieci, zakup środków
czystości, prenumeraty czasopism, opłaty telefonów, Internetu.
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Najważniejsze prace, które zostały wykonane oraz zakupy wyposażenia w ramach bieżącego
utrzymania placówek przedstawiają się następująco:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku 51 %
- środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkoły,
- dowóz ucznia do szkoły specjalnej
- zakup materiałów i wyposażenia
- ze środków wiejskich Gnojnika wydatkowano 500,- złotych na „zieloną szkołę”
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi 53 %
- środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkoły
- zakupiono krzesła i stoliki
-zakupiono bramkę na salę gimnastyczną – 3.450,- środki wiejskie Uszew
Publiczna Szkoła Podstawowa w Biesiadkach 51 %
- środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkoły
- opłacono koszty dowozu ucznia do ośrodka szkolno – wychowawczego,
- wykonanie mebli do sekretariatu
- wykonanie półek do klasy I
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewniowej 50 %
- środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gosprzydowej 51 %
- bieżące utrzymanie placówki
- organizacja Święta Dnia Babci – 300,- złotych wiejskie Gosprzydowa
Rozdział 80103 Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych 45 %
- wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oddziałów w Gosprzydowej i Lewniowej,
zakup czasopism, zabawek itp.
Rozdział 80104 Przedszkola 51 %
- wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie przedszkoli w Gnojniku, Uszwi,
Biesiadkach i Lewniowej,
środki czystości, materiały biurowe, środki dydaktyczne, zapłata za energię i
gaz, wywóz śmieci, ścieki, prenumerata, usługi pocztowe, opłaty mediów,
badania okresowe pracowników, podróże służbowe, drobne remonty w tym;
PP Gnojnik zakup urządzenia filtrującego wodę,
Rozdział 80110 Gimnazja 50 %
- środki wydatkowano na bieżące utrzymanie placówek w Gnojniku i Uszwi:
środki czystości, energia i gaz, prenumerata, opłaty pocztowe, badania
pracowników, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, opłata
Internetu, telefonu, zwrot kosztów delegacji, drobne remonty
PG Uszew – zakup kopiarki cyfrowej i kamery monitorującej wejście do
szkoły, zakup tablicy interaktywnej i projektora
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 44 %
- dowożenie młodzieży do Gimnazjum w Gnojniku – wydatkowano 51.174,78 złotych,
- dowożono dzieci z Żerkowa do Biesiadek – wydatkowano 5.100 złotych .
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Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne 45 %
- wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie zespołu: prenumerata dzienników,
opłaty pocztowe, Internetu, ubezpieczenie sprzętu, badania lekarskie, konserwacja
sprzętu,
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 %
- wydatkowano na ten cel środki w wysokości 11.046,96 złotych, wypłacono
delegacje, dopłaty do czesnego, szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy, warsztaty,
Rozdział 80148 Stołówki szkole 42 %
- wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie stołówek w Gnojniku oraz Uszwi: w tym
zakupiono żywność .
Uszew – zakup szafek kuchennych i pralko wirówki
Rozdział 80195 Pozostała działalność 56 %
- koszty kształcenia pracowników młodocianych – 48.484,56 złotych z dotacji – 6
pracowników
Dz. 851 Ochrona Zdrowia 56 %
Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 podjęto następujące działania:
1. Wycieczki:
wyjazd dzieci i młodzieży, uczestniczącej w zajęciach prowadzonych w
świetlicach wiejskich w Gnojniku, Zawadzie Uszewskiej, Lewniowej i
Gosprzydowej do kina – 500,wyjazd dzieci z PSP w Gnojniku do Ojcowa – 600,wyjazd dzieci z PSP w Gnojniku do Krynicy – 700,wyjazd członków plutonu Jednostki Strzeleckiej – uczniów PG
w Gnojniku na obóz szkoleniowy w Trzciańcu – 780,03
wyjazd uczniów PG w Uszwi do Częstochowy – 400,wyjazd uczniów PSP w Gnojniku do Aqua Parku w Krakowie – 500,wyjazd uczniów PG w Gnojniku do Chorzowa – 400,wyjazd dzieci z PP w Gnojniku do ZOO w Krakowie – 394,84
wyjazd uczniów PSP w Gnojniku do Chorzowa – 600,razem 4.874,872. Programy i działania profilaktyczne:
programy profilaktyczny w szkołach podstawowych w Biesiadkach,
Lewniowej, Gosprzydowej i Uszwi „Twój demon – agresja”- 2.000,programy profilaktyczny w PSP w Gnojniku „I kto tu rządzi” – 500,przeprowadzenie programu profilaktycznego „Nie kuś losu” w PG
w Uszwi – 1.300,udział PG w Uszwi i Gnojniku oraz PSP w Uszwi w kampanii „Zachowaj
trzeźwy umysł” – 1.220,program profilaktyczny „Baśń o złotym ptaku” PP w Gnojniku – 200,program profilaktyczny „Kolorowa zabawa” PSP w Uszwi – 500,65

3.

4.

5.
6.

Gminny Turniej Rowerowy o Puchar Wójta Gminy Gnojnik – 121,76
Program profilaktyczny „Bezpieczne Wakacje” PP w Gnojniku – 200,razem 6.041,76Umowy:
LKS „Pagen” Gnojnik dotacja na realizację zadania publicznego
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 15.000,LKS w Uszwi dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 9.500,LKS „Wulkan” w Biesiadkach dotacja na realizację zadania publicznego z
zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 4.000,LKS „Tęcza” w Gosprzydowej dotacja na realizację zadania publicznego z
zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 4.000,Szkolenia przeprowadzone w szkołach podstawowych na terenie Gminy
Gnojnik na temat uzależnień – 3.000,Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 1.000,razem 36.500,Skierowano 5 wniosków do Sądu Rejonowego w Brzesku o zastosowanie obowiązku
poddania się badaniu przez lekarza biegłego w Poradni Zdrowia Psychicznego w
Brzesku bądź leczeniu w placówce lecznictwa odwykowego
Opłaty za opinie i wnioski – 2.320,Wydano 17 postanowień w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych .
Dokonano kontroli 5 punktów sprzedaży alkoholu.
Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – 1.920,- oraz wynagrodzenie i pochodne Referenta ds. Profilaktyki i
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 3.940 98,- oraz wydatki rzeczowe –
1.651,46,-

Łączna wydatkowana kwota – 57.249,07,Dz. 852 Pomoc społeczna 47%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku realizuje zadania państwa oraz zadania
własne gminy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z dnia 28
listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych z p.zm., ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów.
Ogółem plan budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku na 2009 rok, wg stanu
na 30 czerwca 2009, wynosił 3.136.950 zł i został wykonany w kwocie 1.484.816,55 zł w
tym na zadania w zakresie:
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ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA
ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 1.114.766,09 zł
1/ wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 447.484zł co stanowi 7.359 świadczeń
2/ dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 354.717 zł w tym:
z tytułu urodzenia dziecka- 24 świadczenia na kwotę 24 000zł
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -wypłacono
163 świadczeń na kwotę 63 067 zł
samotnego wychowania dziecka - 223 świadczeń na kwotę 37 910 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5-tego roku życia 116 świadczeń na kwotę 9 280 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do piątego roku życia - 50
świadczeń kwota 3 000 zł
rozpoczęcie roku szkolnego 14 świadczeń na kwotę 1 400 zł
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1.662
świadczeń na kwotę 85 180 zł z tego na:
a) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której
znajduje się szkoła - 52 świadczenia kwota 4 680 zł
b) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się szkoła 1 610 świadczeń na kwotę 80 500 zł
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono świadczeń 1 636 na
kwotę 130 880.zł
3/ przyznano jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „Becikowe”
, na kwotę 39 000 zł co stanowi 39 świadczeń
4/ wypłacono 1.027 świadczeń opiekuńczych na kwotę 173.729 zł z tego na:
zasiłki pielęgnacyjne 147.339 zł
świadczenia pielęgnacyjne 26.390 zł
5/ w ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono świadczeń na
łączna kwotę 58.240,00 zł
Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 7 osób, stanowiło to 37
świadczeń na kwotę 3.965,64 zł
Koszty wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących
się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów wyniosły- 23.979,75
Koszty rzeczowe wyniosły – 13.650,70
Zwrócono świadczenia nienależnie pobrane w latach ubiegłych wraz z odsetkami na konto
MUW w wysokości 6.285,79 złotych
ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE
ZAOSOBY
POBIERAJĄCE
NIEKTÓRE
ŚWIADCZENIA
Z
POMOCY
SPOŁECZNEJ
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Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 18 osób, za które odprowadzono składki w kwocie
2.990,20zł
ROZDZIAŁ 85214- ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – 98.824,02 zł
W tym rozdziale do zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek należy przyznawanie i
wypłacanie:
- zasiłków stałych, z tej formy pomocy skorzystało 23 osoby, na łączną kwotę 42.279,16
Do zadań własnych gminy należy realizacja następujących formach pomocy:
-zasiłki celowe i w naturze , głównie na zakup żywności, lekarstw, opału, przyznano pomoc
dla 55 rodzin na kwotę 13.644,33 zł ; na zakup ubrania zasiłek celowy otrzymały 2 rodziny
na łączna kwotę 400,00
- zasiłki okresowe finansowane z budżetu Wojewody - 14 rodzin na kwotę 16.851,85 zł
- opłacanie kosztów pobytu 3 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – na łączna
kwotę 25.648,68zł
ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – 119.280,72 zł.
Utrzymanie ośrodka finansowane było ze środków pochodzących ze środków budżetu
państwa w wysokości 24.295zł oraz budżetu gminy 94.985,72
W ramach tego rozdziału koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla
czterech pracowników OPS wynosiły 109.742,31
ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 58.742,08 zł
W ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych zostało
w formie:
- dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach
Koszt dożywiania 236 uczniów wyniósł 56.642,08 zł z czego środki pochodziły
z budżetu państwa w kwocie 40.938,16 zł
kwotę 15.703,92 zł stanowiły środki własne.
- udzielono zasiłków celowych dla beneficjentów ostatecznych realizowanego przez
Ośrodek projektu, współfinansowanego przez EFS, w ramach programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki pn. „Jesteśmy najlepsi” w łącznej wysokości 2.100 zł co stanowi wkład
własny Gminy do projektu.
W ramach tego rozdziału organizowane były prace społecznie użyteczne, które adresowane są
do osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, które korzystają z pomocy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gnojniku.
1. Rodzaje prac społecznie użytecznych:
Prace porządkowe na terenie Gminy Gnojnik polegające na:
- porządkowaniu terenów zielonych, pielęgnacji trawników, innych drobnych pracach
związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych na terenie gminy,
- porządkowaniu chodników, usuwaniu śmieci w miejscach użyteczności publicznej,
- porządkowaniu, czyszczeniu otoczenia wokół budynków użyteczności publicznej,
- wycince krzewów i samosiejek w pasach drogowych dróg gminnych, koszenie traw,
Prace zorganizowane zostały w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej.
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Prace wykonywane były w poszczególnych sołectwach pod nadzorem sołtysa wsi oraz
pracownika Urzędu Gminy .Zatrudniono 8 osób od 14.04.09-31.10.09 r. w tym 5 osób jako
wkład własny do projektu POKL „ Jesteśmy najlepsi ”.
Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie
użytecznych 6,50zł/ godzinę, a od 01 czerwca br. - 6,80zł (wynagrodzenie wolne od podatku)
z czego 60% świadczenia refundował Powiatowy Urząd Pracy –pozostała część tj. 40%
płacone z budżetu gminy – wydatkowano 1.456 złotych.
ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 32.964,37
Realizacja zadań wynikających z projektu współfinansowanego ze środków EFS
POKL pn. „ Jesteśmy najlepsi” na łączną kwotę - 32.964,37
Wydatkowano środki na zarządzanie projektem tj. wynagrodzenia, materiały biurowe,
wyposażenie stanowiska, szkolenie.
Zakupiono wyżywienie dla 7 uczestników kursu języka angielskiego oraz zwrócono koszty
dojazdu na w/w kurs.
Wypłacono zasiłki dla 7 uczestników projektu ( wkład własny).
Zorganizowano wyjazd do kina, dofinansowano imprezy: „ Święto Kultury Ludowej”,
„ Dzień Dziecka ”, „ Piknik rodzinny”, „ Spotkania Czwartkowe ” oraz opłacono kurs tańca
folklorystycznego dla dzieci.
Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Gnojniku oprócz materialnych form pomocy udziela
również pomocy niematerialnej w postaci:
- poradnictwa
- pomoc w uzyskiwaniu renty i emerytury
- pomoc w uzyskiwaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- pomoc w uzyskiwaniu alimentów
- pomoc w pisaniu pozwów do Sądu
- pomoc w rozdzielnictwie żywności dla najuboższych z Unii Europejskiej
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 69 %
Rozdział 85401 Świetlice szkolne 50 %
- wydatkowano środki na bieżące utrzymanie placówek w PSP Uszew, PSP Biesiadki i PG
Gnojnik tj. wynagrodzenia i pochodne, badania lekarskie, zakupy materiałów,
wyposażenia
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 100 %
- z dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów szkolnych w
wysokości 43.757,- złotych- skorzystało 226 uczniów w tym: 112 uczniów szkół
podstawowych, 53 uczniów gimnazjów i 61 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 %
Świetlica Uszew.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32 %
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 39 %
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- umowa zawarta z firmą EKOROZRUCH z Niedomic na eksploatację oczyszczalni ścieków
eksploatacja oczyszczalni polega na wywozie osadu, poborze prób do analiz, bieżącym
dozorze przez konserwatora oraz innych czynności ujętych w umowie.
- zapłacono za naprawę pomp 7.100,40 złotych
- zapłata za energię 8.226,60 złotych,
- wykonano nadbudowę studni kanalizacyjnej, zapłacono za prace koparką podczas
udrożnienia kanalizacji
- opłacono opłatę środowiskową oraz dokonano opłaty decyzji,
- zapłacono pakiet transmisyjny związany z przekazaniem danych z oczyszczalni do urzędu
.
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 37 %
- prowadzono bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie odpadów komunalnych z
gospodarstw,
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 %
- na oświetlenie i konserwację wydatkowano 105.873 złote .
- Zakup energii – środki wiejskie
Gnojnik
57 %
Uszew
54 %
Biesiadki
46 %
Lewniowa
51 %
Gosprzydowa
45 %
Zawada Uszewska
55 %
Żerków
44 %
Zakup usług remontowych ( konserwacja oświetlenia ulicznego) – wszystkie wsie wykonanie
46 %
Rozdział 90095 Pozostała działalność 29 %
- wydatki bieżące plan 58.400,00 złotych : wynagrodzenia i pochodne pracowników
interwencyjnych, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac
interwencyjnych, badania lekarskie, wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży.
W ramach programu „ Prace interwencyjne” zatrudniono 2 osoby na okres od 14 czerwca
2009r. do 30.09.2009 r.
W ramach robót publicznych z programu „Roboty publiczne” na wykonywanie prac na
terenie całej gminy zatrudniono 3 osoby bezrobotne w pełnym wymiarze czasu na okres od 18
maja do 12 września 2009 r.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 47 %
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 %
Dotacja dla CK Gnojnik 50 % 174.252 złote
Rozdział 92116 Biblioteki 50 %
Przeznaczono dotację dla Biblioteki w łącznej kwocie 77.500,-złotych.
Załączone sprawozdanie obrazuje wykorzystanie środków oraz opis działalności
prowadzonej przez Centrum Kultury w Gnojniku w I półroczu 2009 r.
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Rozdział 92195 Pozostała działalność 25 %
Zawada Uszewska
- energia – 824,84 złote
Biesiadki
- energia – 1.070,57 złotych
- zakup wody i roboty ziemne 386,40 złotych
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 38 %
Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 27 %
Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 84 %
Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie został przeprowadzony konkurs ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gnojnik
obejmującą obszar sołectw. W wyniku konkursu dotację zgodnie z podpisaną umową
otrzymały: LKS Gnojnik, LKS Uszew, LKS Biesiadki, LKS Gosprzydowa.
Zatrudniono na umowę zlecenie trenera – gospodarza boiska sportowego w Uszwi.
Wydatki majątkowe za I półrocze 2009 r.
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 18% planu rocznego.
Plan po zmianach 7.093.540,- wykonanie 1.295.814,- Wszystko wskazuje na to, że plan
wydatków majątkowych zostanie w II półroczu pomniejszony z uwagi na braki
w dochodach, szczególnie z podatku dochodowego od osób fizycznych. Niepewna jest
również realizacja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków ponieważ złożone
w I półroczu oferty znacznie przekroczyły kosztorys inwestorski .
Realizacja inwestycji w I półroczu
Dział 010
1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy.
Koncepcja realizowana przetargiem na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Krakowie – płatność naszego udziału w II półroczu .
2. Kanalizacja – środki własne 200 tys. oraz przyznana pożyczka z WFOŚiGW
w wysokości 1.800 tys. na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Pierwszy
przetarg na realizację zadania, złożono 3 oferty znacznie przekraczające kosztorys
inwestorski (3.365 tys; 3.147tys; i 2.765 tys), rozpisany jest drugi przetarg.
3. Wodociągowanie – wykonano dokumentację głównej magistrali wodociągowej
z Lewniowej do Gnojnika, Zawady Uszewskiej, Uszwi i Gosprzydowej wraz ze
zbiornikiem wyrównawczym – płatność w II półroczu 2009 r.
W dniu 30 czerwca złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej” do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /PROW/
działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Rozpatrzenie
wniosków gmin przewidziane do końca października br. – więcej informacji na
stronach www.wrotamalopolski.pl
4. Wykup instalacji kanalizacyjnej w Gnojniku 25 tys. zł – zrealizowane, instalacja
przyjęta na majątek gminy.
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Dział 600
5. Chodnik w Lewniowej – dokumentacja budowy chodnika zrealizowana, wystąpiono
o pozwolenie na budowę.
6. Chodnik w Gosprzydowej – zadanie współfinansowane przez Starostwo, zakończone
w lipcu br.
7. Chodnik w Gnojniku – dokumentacja w II półroczu
8. Chodnik w Zawadzie Uszewskiej – zadanie współfinansowane przez Starostwo,
rozpoczęcie w sierpniu, planowane zakończenie do końca października.
9. Chodnik w Uszwi – zlecona dokumentacja, wykonawca p. Wnęk z Bochni
10. Droga Gnojnik – Chronów, wykonywana dokumentacja chodnika, oświetlenia
ulicznego, oraz modernizacji drogi.
11. Droga Lewniowa „Osicze” wykonane prace ziemne oraz profil, położenie nawierzchni
bitumicznej wg. zapewnienia wykonawcy do końca sierpnia br.
12. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa dróg zniszczonych przez powódź
I promesa drogi: Gnojnik (nad Centrum Kultury), Gosprzydowa (Rotowskie),
Uszew (Uszwica – Poręba), Lewniowa (Granice)
II promesa zrealizowana w lipcu.
13. Parking kolo kościoła w Lewniowej – dokumentacja wykonana, wystąpiono
o pozwolenie na budowę.
Dział 700
14. Remont budynku „Betanii” w Gnojniku – zrealizowano 50% przewidzianych
nakładów.
15. Zakup działki nr 635/1 koło Domu Ludowego w Biesiadkach.
Dział 750
16. Zakup komputera przenośnego – urządzenia do fakturowania na miejscu odczytu stanu
liczników wody i ścieków, oraz zakup oprogramowania.
Dział 754
17. Pomoc finansowa dla PSP Brzesko na zakup namiotu pneumatycznego.
18. Dokończenie wymiany okien w Domu Strażaka w Uszwi oraz wykonanie instalacji
c.o. w garażu Domu Strażaka w Gosprzydowej.
Dział 801
19. Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Biesiadkach – realizowana
w sierpniu.
20. Docieplenie i elewacja Szkoły Podstawowej w Uszwi wraz z salą gimnastyczną –
realizacja lipiec i sierpień.
21. Budowa przedszkola w Gnojniku – wykonana instalacja wodno – kanalizacyjna.
W dniu 20 kwietnia złożyliśmy dwa wnioski o dofinansowanie zadania pn. „Budowa
przedszkola w Gnojniku” i „Budowa sali gimnastycznej w Lewniowej”
do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego /MRPO/ działanie 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna
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i sportowa. Wnioski są
www.wrotamalopolski.pl

rozpatrywane

–

więcej
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na
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Dział 900
22. Realizowany projekt pn. „Kompleksowa modernizacja Centrum Wsi Gnojnik” –
realizacja zgodna z harmonogramem, termin zakończenia do 10.10.2009r.
Dział 921
23. Modernizacja Domu Ludowego w Biesiadkach opracowana dokumentacja, wykonano
c.o. w trakcie modernizacji sala narad z zapleczem.
Dział 926
24. Boisko sportowe Uszew – wykonane zagospodarowanie terenu obok obiektu „Orlik
2012” utwardzenie parkingu i drogi dojazdowej, niwelacja i obsiew trawą terenów
zielonych, zakupiono ławki, kosze i stojaki.
25. Boisko Gnojnik – oświetlenie małego boiska przy zadaszonej scenie wraz
z doprowadzeniem zasilania, zapłacono w lipcu.
26. Boisko Biesiadki/ Żerków – wykonanie sieci elektrycznej napowietrznej do zasilania
boiska.
27. Budowa kompleksów rekreacyjno – sportowych w Lewniowej i Gosprzydowej.
Wykonano dokumentację. W dniu 31 marca 2009 złożono jeden wspólny projekt pod
nazwą j. w. do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /PROW/ działanie – Odnowa
i rozwój wsi. Trwa ocena złożonych projektów.

V. TOK WYKONANIA BUDŻETU
W toku wykonania budżetu stosowano przepisy ustawy o finansach publicznych,
przestrzegano terminów realizacji dochodów, uzyskane dochody odprowadzono na koniec
każdego miesiąca do budżetu gminy, wydatki dokonywano w granicach kwot zaplanowanych,
stosowano przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o gospodarce
nieruchomościami .
Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gnojnik oraz informację z wykonania
planu finansowego CK w Gnojniku za I półrocze 2009 roku otrzymują:
1. Rada Gminy w Gnojniku,
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Odział Zamiejscowy w Tarnowie.
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