Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na dzień 31 grudnia
2009 roku to planowany deficyt w wysokości 2.076.789,00 złote.
Uchwały Rady Gminy

Przychody w złotych

Rozchody w złotych

Uchwała Budżetowa Nr XXI/156/08
Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30
grudnia 2008 roku

+251.000,-wolne środki jako
nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu
360.000,- spłata pożyczki
udzielonej dla OSP Gnojnik
+56.548 ,-wolne środki jako
nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu
+ 94.021 wolne środki jako
nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu
+ 1.800.000 kredyt
- 360.000,- umorzenie
pożyczki dla OSP Gnojnik
+ 140.000,- wolne środki jako
nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu
+ 35.420,- wolne środki jako
nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu
2.376.989,-

300.200,-spłata rat kredytu i
pożyczek w tym:
228.000,- kredyt długoterminowy
72.200,- pożyczka WFOSiGWkanalizacja

Uchwała Nr XXII/167/09 z dnia 10
lutego 2009 roku
Uchwała Nr XXIII/182/09 z dnia 30
marca 2009 roku
Uchwała Nr XXV/203/09 z dnia 16
czerwca 2009 roku
Uchwała Nr XXVI/217/09 z dnia 21
sierpnia 2009 roku
Uchwała Nr XXVII/224/09 z dnia 28
września 2009 roku
Plan na 31.XII .2009 roku

300.200,-

16 czerwca 2009 roku Rada Gminy w Gnojniku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na umorzenie pożyczki udzielonej w 2008 roku dla OSP Gnojnik. W wyniku czego umorzono
całość udzielonej pożyczki przy jednoczesnym przejęciu środka trwałego na majątek gminy.
1. Gmina Gnojnik na dzień 31 grudnia 2009 roku posiadała zadłużenie w wysokości:
Treść

kredyt
długoterminowy z
BOŚ
Razem kredyt

Kwota kredytu

1.467.280,00
592.011,02
100.708,98
2.160.000,00

Rok otrzymania

Spłaty

Data spłat

2004r.
2005r.
2006r.
-

-

2005
2006
2007
2008
2009

Razem
Zadłużenie na 31.12.2009
Treść

Kwota pożyczki

pożyczka z
WFOSiGW kanalizacja
Razem pożyczka

Razem
Zadłużenie na 31.12.2009

228.000,228.000,228.000,228.000,228.000,1.140.000,1. 020.000,- złotych

Rok otrzymania

288.900,- 2006 r.

288.900,-

Spłaty

Data spłat

-

72.300 2007
72.200 2008
54.150 2009
198.650
90.250,- złotych
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-

Razem zadłużenie Gminy Gnojnik
na 31.12.2009

1. 020.000,- złotych
90.250,-złotych
1.110.250- złotych

Łączna kwota długu Gminy Gnojnik na koniec 2009 roku wynosi 5,58 % wykonanych
dochodów (zgodnie z ustawą maksymalnie 60 %) .
Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 1,7 % ( zgodnie
z ustawą maksymalnie 15% )
WFOŚiGW w Krakowie umorzył w styczniu 2010 roku pozostałą do spłaty część pożyczki
zaciągniętej na kanalizację w wysokości 90.250 złotych.
Gmina Gnojnik na 31.12.2009 nie posiadała poręczeń i gwarancji.
1. Zmiany dokonane prze Radę Gminy:
30 grudnia 2008 roku podjęła Uchwałę Budżetową na 2009 rok.
Wprowadziła w trakcie roku do budżetu gminy następujące zmiany;
zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji rozwojowej „ Odnowa wsi”
oraz zwiększenia wydatków w następującej klasyfikacji 60016, 70005 , 85154,
92601, zmniejszenie wydatków w 92195 oraz zwiększenie wolnych środków
- 10.02.2009 r.
zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych, z tytułu zwrotu podatku VAT i z tytułu wpłat za zużyty gaz i
energię w PSP Gnojnik i PSP Uszew , zmniejszenie subwencji oświatowej
zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów oraz zwiększenie wydatków w
60014, 60078, 70005, 75412, 80101 i 80110 i równoczesne zmniejszenie
wydatków o subwencję i zmniejszenie w 92195 oraz zwiększenie wolnych
środków - 30.03.2009 roku
zwiększenie dochodów z tytułu: dotacji z powiatu do chodnika Gosprzydowa,
pomoc finansowa do drogi Lewniowa Osicze, wpłat za zużyty gaz i energię w
PSP Gnojnik, zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, dotacji w ramach
Projektu POKL „ Jesteśmy najlepsi ” oraz zwiększenie wydatków na w/w
zadania 24.04.2009 r.
zwiększenie dochodów – chodnik Zawada Uszewska, zmiana klasyfikacji
dotacja rozwojowa –zmniejszenie – zwiększenie , zwiększenie dochodów z tyt.
zwrotu VAT, wpłat za zużyty gaz i energię w PSP Gnojnik i PSP Uszew ,
zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na usuwanie azbestu z
tereny Gminy , zwiększenie wydatków 01010, 60014, 60017, 70005, 75405,
75412 , 80101, 85195, 90095 , 92605- 16.06.2009 r.
zwiększenie dochodów - z tyt. otrzymanej dotacji z FOGR , wpłat za zużyty
gaz i energię w PSP Gnojnik i PSP Uszew, odsetki od świadczeń nienależnie
pobranych, dochodów z tyt. pobytu w DPS, dochodów z tyt. dotacji w ramach
projektu „Jesteśmy najlepsi”, zmniejszenie dochodów z tyt. dotacji rozwojowej
Odnowa wsi, oraz zmniejszenie wydatków na zad. inwestycyjnym
wodociągowanie, przeniesienie środków wiejskich, zwiększenie wydatków na
rekultywacji, udzielenie dotacji dla OSP Gnojnik, zwiększenie wydatków w
pomocy społecznej i w programie „Jesteśmy najlepsi”, zmniejszenie
wydatków –Odnowa wsi, oraz zmniejszenie wydatków budowa kompleksów
rekreacyjno sportowych , zwiększenie wolnych środków o kwotę 140.000
złotych – 21.08.2009 r.
zwiększenie dochodów w dz. 01010, 75095,80101 oraz zmniejszenie z tyt,
otrzymanej pomocy finansowej na drogę Lewniowa Osicze oraz z tyt.
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zmniejszenia dotacji w pomocy społecznej, zwiększenie wydatków w rozdz.
60016, 60017, 60078, 75075, 80101,85219, 92601 –Orlik Plus, zmniejszenie w
rozdz. 01008, 60016, 70005, 80101 –majątkowe, 85195, 85219 92605 zwiększenie wolnych środków o kwotę 35.420,- 28.09.2009r.
zwiększenie dochodów z tyt. dostarczania wody, 80101, z tyt., otrzymanych
dotacji na Orlika Plus ,z zwiększenie wydatków w dz.40002, 80101, 92601
Orlik Plus – 05.11.2009 r.
zwiększenie dochodów 80101, zwiększenie wydatków 40002, 75412, 80101,
85219, 85401, 90015 zmniejszenie wydatków 75647, 75702, 80101
29.12.2009 r.
2. Zmiany dokonane przez Wójta Gminy:
ustalił układ wykonawczy do Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2009 r.
oraz do Uchwał zmieniających Uchwałę Budżetową,
wprowadził dotacje celowe,
dokonał przeniesień w ramach otrzymanych uprawnień,
dokonał podziału rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 160.449,- złotych:
Zarządzenie Nr 21 z dnia 05.02.2009 – 1.992,- złotych
- bezdomne psy
Zarządzenie Nr 23 z dnia 20.02.2009 – 1.700,- złotych
- usuwanie gniazd z drzew przy drodze gminnej – Gnojnik
Zarządzenie Nr 26 z dnia 09.03.2009 – 4.300,- złotych
-stadion Biesiadki/ Żerków
Zarządzenie Nr 29 z dnia 18.03.2009 – 300,- złotych
- dofinansowanie dla PG Gnojnik do wyjazdu Związku Strzeleckiego
Zarządzenie Nr 31 z dnia 30 marca 2009 roku - 32.989,- złotych
- powodziówka – 30.000,- złotych
- bezdomne psy – 2.989,- złotych
Zarządzenie Nr 43 z dnia 05.05.2009 – 408,- złotych
- prace społecznie użyteczne
Zarządzenie Nr 48 z dnia 21.05.2009 – 16.306,- złotych
- drogi Gnojnik- 2.806,- złotych
- regulacja mienia – 13.500,-złotych
Zarządzenie Nr 53 z dnia 08.06.2009 – 1.000,- złotych
- promocja gminy
Zarządzenie Nr 60 z dnia 26.06.2009 r. - 13.156,- złotych
- PP Uszew dofinansowanie remontu klatki schodowej – 2.100,- złotych
- dożywianie – 10.656 złotych
- prace społecznie użyteczne – 400 złotych
Zarządzenie Nr 64 z 30.06.2009 r. – 4.000,- złotych
- przyłącz i instalacja oświetlenia boisko Gnojnik 4.000,- złotych
Zarządzenie Nr 66 z 10.07.2009 r. – 705,- złotych
- usługi remontowe – boisko Żerków
Zarządzenie Nr 69 z 27.07.09r -1.084,- złotych
- dofinansowanie do prac komisji egzaminacyjnych 84,- złote
- drogi Lewniowa 1.000,- złotych
Zarządzenie 70 z 31.07.09 – 1.711,- złotych
- drogi Uszew 1.699,- złotych
- składka członkowska „ Śliwkowy Szlak” 12,- złotych
Zarządzenie 72 z 11.08.09 r. – 58.772 złotych
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-zakup pomocy dydaktycznych ZOSIP 259,-złotych
- III Powodziówka – 58.240,- zł
- bezdomne psy 273,- złote
Zarządzenie 77 z 21.08.09 - 10.858,-złotych
- studium wykonalności sala gimnastyczna Lewniowa
Zarządzenie 84 z 04.09.08 – 3.993,- złotych
- dowóz ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej – 468,- złotych
- promocja gminy 3.500,- złotych
- boisko Żerków 25,- złotych
Zarządzenie 85 z 21.09.09 -122,-złote
-Drogi Gnojnik
Zarządzenie 89 z 28.09.09 – 26,- złotych
- bezdomne psy
Zarządzenie 100 z 10.11.09 r. -5.635,- złotych
- monitoring wysypiska śmieci w Uszwi
Zarządzenie 105 z 26.11.09 r.- 1.392,-złotych
-zakup energii wodociąg
dokonał podziału rezerwy do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 5.881,złotych
Gnojnik – 1.900 zł
Zarządzenie Nr 38 z dnia 22.04.2009 – 500,- złotych
- zielona szkoła dla PSP Gnojnik wiejskie Gnojnik
Zarządzenie Nr 92 z dnia 09.10.2009 – 220,- złotych
-promocja
Zarządzenie 95 z dnia 28.10.2009 – 1.180,- złotych
- drogi Gnojnik
Biesiadki – 200,- złotych
Zarządzenie 109 z dnia 11.12.2009 r.- 200,- złotych
Dofinansowanie do wigilii PSP Biesiadki
Uszew – 1.146,-złotych
Zarządzenie Nr 26 z dnia 09.03.2009 – 148,- złotych
- zakup gazu –sala sołtysa wiejskie Uszew
Zarządzenie Nr 64 z 30.06.2009 r. – 200,- złotych
- drogi wiejskie Uszew
Zarządzenie 109 z dnia 11.12.2009 r. – 798,- złotych
- drogi Uszew
Lewniowa – 711,- złotych
Zarządzenie Nr 46 z dnia 15.05.2009 – 99,- złotych
- drogi wiejskie Lewniowa
Zarządzenie Nr 68 z dnia 17.07.2009 – 305,- złotych
- drogi Lewniowa
Zarządzenie Nr 69 z dnia 27.07.2009 - 307,- złotych
- drogi Lewniowa
Gosprzydowa 850,- złotych
Zarządzenie Nr 69 z dnia 27.07.2009 – 850,- złotych
- drogi Gosprzydowa
Żerków 1.074,- złotych
Zarządzenie Nr 109 z dnia 11.12.2009 r. - 1.074 złotych
-drogi Żerków
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Wynik wykonania budżetu gminy za 2009 roku
Wyszczególnienie

Plan w złotych Wykonanie w
%
złotych
a) dochody
20.256.721,91 19.870.670,26 98
b) wydatki
22.333.510,91 19.869.288,86 89
- bieżące
14.520.570,91 14.159.401,12 97
- majątkowe
7.812.940,- 5.709.887,74 73
c) DEFICYT(-)/nadwyżka (+)
-2.076.789,+1.381,40
Finansowanie ( d – e)
2.076.789,561.840,20
d) przychody
2.376.989,843.990,20 35
- pożyczka
1.800.000,0 0
- wole środki jako nadwyżka środków pieniężnych
576.989,843.990,20 146
na rachunku budżetu
e) rozchody
300.200,282.150,- 93
- spłaty rat BOŚ
228.000,228.000,- 100
- spłaty rat WFOŚiGW
72.200,54.150,- 75
Objaśnienie do tabeli wynik wykonania budżetu :
1. Pożyczka w wysokości 1.800.000 nie została uruchomiona z uwagi na przesunięcie terminu
zakończenia zadania inwestycyjnego na 2010 r.
2. Plan rozchodów nie został wykonany z uwagi na przesunięcie terminu spłaty raty
kapitałowej w wysokości 18.050 złotych.
II. Wykonanie dochodów budżetu gminy.
Plan dochodów w 2009 roku został zrealizowany w 98 % tj. plan 20.256.721,91 złotych
wykonanie 19.870.670,26 złotych
W tym : dochody bieżące
99 % wykonania ogółem
dochody majątkowe 93 % wykonania ogółem
Część tabelaryczna wykazuje poszczególne źródła dochodów.
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo –98 %
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 95 %
- wpłaty za przyłączenie mieszkańców do wodociągu 21.783,02 złotych .
- odsetki od nieterminowych płatności 6,10 złotych
Rozdział 01095 Pozostała działalność – 100%
Otrzymana dotacja w wysokości 36.607,91 złotych na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w produkcji rolnej przez producentów
rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminę.
Dz. Leśnictwo – 95%
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 95%
- czynsz z terenów łowieckich - 685,46 złotych
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 108%
Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 108 %
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- wpływy za sprzedaż wody – 53.952,55 złotych
- odsetki od nieterminowych wpłat 125,03 złotych
Dz. 600 Transport i łączność 100 %
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 215.000 złotych.
Dotacja celowa z Powiatu na budowę chodnika w miejscowości Gosprzydowa wykonanie
59.783,78 złotych oraz dotacja na budowę chodnika w miejscowości Zawada Uszewska
wykonanie 155.216,22 złotych.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 100 %
Dochód z tytułu zawartego porozumienia z Województwem Małopolskim na Drogę
Lewniowa Osicze – pomoc finansowa w kwocie 182.015,47 złotych.
Rozdział 60017 –Drogi wewnętrzne 100 %
Dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 43.500,- złotych na
remont dróg wewnętrznych.
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 %
Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , pięć transz 1.200.000,- złotych.
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa – 107 %
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 107 %
- dochody z czynszów 81.885,61 złotych
- dochody z dzierżawy mienia komunalnego – 4.539,59 złotych
- koszty upomnień – 8,80 złotych
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 212.881,64 - złotych
1. działka nr 274/6 w Gnojniku
2. działka nr 274/7 w Gnojniku
3. działka nr 147/27 w Gnojniku
4. działka nr 147/13 w Gnojniku
5. działka nr 147/12 w Gnojniku
6. działka nr 147/26 w Gnojniku
7. działka nr 147/28 w Gnojniku
8. działka nr 147/17 w Gnojniku
9. działka nr 1489/2 w Uszwi
10. działka nr 485 w Uszwi
11. działka nr 620/1 w Gosprzydowej
12. działka 293 w Gosprzydowej
13. działka nr 378/1 w Zawadzie Uszewskiej
14. działka 455 w Zawadzie Uszewskiej
- przeniesienie prawa własności –działka 945/1 Uszew
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów 422,64 złotych
- wpłata za sprzedane drzewo
Dz. 750 Administracja publiczna wykonanie –127 %
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 100 %
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na
utrzymanie 3 etatów plan 58.936,- złotych, wykonanie 58.936,-złotych
- 5% dochodów z tytułu wydawania dowodów osobistych 534,20 złotych.
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Rozdział 75023 – Urzędy gmin 57 %
- wpływy z różnych opłat – dochody z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowej 10,złotych
- wpływy z usług – wpłata za rozmowy telefoniczne i ksero 243,14 złotych
- wpływy z różnych dochodów wraz z odsetkami wpłaty niewykorzystanych dotacji
LKS y
Rozdział 75095 Pozostała działalności 174 %
- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego 63.852,- złotych
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz
sądownictwo 100 %
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa100 % wykonania
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców 1.000,- złotych –otrzymane
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie 100 %
- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w miejscowości
Gosprzydowa, Uszew, Gnojnik w wysokości 7.004,58 złotych.
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 100 %
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 12.544
złotych,
Dz. 752 Obrona narodowa –100%
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 100%
- dotacja otrzymana 300,-00 złotych
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 %
Rozdział 75414 Obrona cywilna 100%
dotacja na obronę cywilną 300,00 złotych
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej zostały wykonane w 97 %
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 137 %
- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty
podatkowej -wykonanie –5.498,62 złote
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 64,70 złotych
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 103 %
- podatek od nieruchomości – plan został wykonany w 102 %
- podatek rolny – 95%
- podatek leśny – 98%
- podatek od środków transportowych został wykonany w 107 % .
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-

podatek od czynności cywilno-prawnych – 882,-złote –podatek przekazywany przez
US 176%
odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 235 %

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności
cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych 100 %
- podatek od nieruchomości -96 %
- podatek rolny 98 %
- podatek leśny 99 %
- podatek od środków transportowych –103 %
- podatek od spadków i darowizn 164 %
- wpływy z opłaty targowej - 24 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych –89 % ten rodzaj podatku pobierany jest
przez Urzędy Skarbowe i zależy od ilości umów cywilno-prawnych zawartych na
terenie gminy.
- koszty upomnień – 123 %
- odsetki od nieterminowych zapłat podatków i opłat 178 %
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podst. ustaw 113 %
- wpływy z opłaty skarbowej – 108 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu –122 %
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 22 %
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 91 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych 91 % wykonania. W 2009 roku wysokość
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na
obszarze gminy wynosi 36,72 %
- podatek dochodowy od osób prawnych 151 %
Dz. 758 Różne rozliczenia 100 %
- subwencja oświatowa – 100 %
- subwencja wyrównawcza –100 %
- subwencja równoważąca - 100%
- różne rozliczenia – odsetki bankowe od środków ulokowanych na lokatach
terminowych i rachunkach bieżących 185 %
Dz. 801 Oświata i wychowanie 85 %
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 97 %
- wpłata za duplikat świadectw 79,- złotych
- wpływy z usług – wpłaty za zużyty gaz i energię w PSP Gnojnik 93% i PSP Uszew
96%
- dotacja dla szkół podstawowych na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do
miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu w klasach I-III „ Radosna
szkoła” 17.800,- zł
- Pomoc finansowa od samorządu województwa małopolskiego na wsparcie inicjatyw
lokalnych w sołectwie Biesiadki – środki przeznaczone na projekt sali gimnastycznej
w Biesiadkach – 49.999,26 złotych.
- zwrot niesłusznie wypłaconej delegacji 85,- złotych
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Rozdział 80104 Przedszkola 100%
- wpływy za żywienie – 100 % wykonania w tym:
PP Gnojnik – 29.362,16 złotych – 105%
PP Uszew – 28.498,90 złotych - 95 %
Rozdział 80110 Gimnazja
- wpłata za duplikat świadectw 26,- złote PG Gnojnik
- za zużytą energię PG Uszew 450,- złotych
- wpłata z tytułu likwidacji rachunku dochodów własnych 0,21 gr.
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
-wpływy za rozmowy telefoniczne prywatne pracowników – 127.62 złote
Rozdział 80148 Stołówki szkolne 70 %
Stołówka Gnojnik – 67 % wykonania 107.052,00 złotych
Stołówka Uszew – 79 % wykonania 44.067,98 złotych
Rozdział 80195 Pozostała działalność 100 %
-dotacja na zawodowe przygotowanie pracowników młodocianych 48.484,56 złotych
- dotacja na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty –prac komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o
wyższy stopień awansu zawodowego – 528,- złotych
Dz. 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwrot dotacji wraz z odsetkami - LKS
Gosprzydowa.
Dz. 852 Pomoc społeczna –100 %
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
100 %.
- dotacja z MUW – 100 %
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 1.446,52 złotych
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych 7.254,- złotych – odsyłane do
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
- dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego 9.808,37 złotych
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające
świadczenia z pomocy społecznej 94 %
- dotacja na zadania rządowe wykonanie 4.660,99 złotych 100 %.
- dotacja na zadania własne bieżące 2.731,36 złotych 86%
Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 98 %
- odsetki od nieterminowych płatności 3,67 złotych
- wpłaty zobowiązanych osób za pobyt w Domu Opieki Społeczne w Porąbce
Uszewskiej – 8.059,65 złotych
- dotacja z MUW na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i
zadań zleconych gminie ustawami – 48.449,36 złotych
- dotacja z MUW na realizacje własnych zadań bieżących gmin 103.013,59 złotych
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Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 100 %
- wpłata za rozmowy telefoniczne prywatne – 19,36 zł.
- dotacja na utrzymanie ośrodka 48.504 złotych - 100 % wykonania
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 16.400,- złotych 100%
- dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku
powodzi, która wystąpiła w czerwcu 2009 roku.
Rozdział 85295 Pozostała działalność 100 %
- dotacja na dożywianie dzieci wykonanie 75.985,- złotych
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 99%
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Dotacja otrzymana od Gminy Czchów w ramach realizacji wspólnego projektu POKL
„ Jesteśmy najlepsi ” – w wysokości 124.119,32 złote
Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 92 %
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 100 %
- dotacja celowa na wypłatę stypendiów uczniom – 78.822,- złotych
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „ Wyprawka szkolna”
16.306,50 złotych,
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 82 %
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 105 %
- wpływy z usług – dochody z tytułu wpłat za doprowadzenie ścieków do kanalizacji
105 % wykonania
- odsetki od nieterminowych wpłat 107 % wykonania
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
0%
- wpływ z tytułu opłaty produktowej -0%
Rozdział 90095 Pozostała działalność 81 %
- dotacja otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony środowiska na usuwanie azbestu z
terenu Gminy Gnojnik 8.400,- złotych
-dotacja rozwojowa w ramach MRPO 2007-20013 „Kompleksowa modernizacja Centrum
Wsi Gnojnik ” . 1.018.009,57 złotych
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
-środki na dofinansowanie zadania „ Remont i modernizacja boisk z nawierzchnia naturalną
w miejscowości Gnojnik ” ORLIK PLUS pochodzące z :
- dotacji otrzymana z WFOŚiGW w Krakowie 44.000,- złotych
- pomocy finansowej od województwa małopolskiego w wysokości 30.000,- złotych
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W 2009 roku umorzono należności pieniężne, inne niż podatkowe w wysokości
2.557,72 zł oraz odsetki od zaległości 400,58 złotych tj. za odprowadzanie ścieków do
kanalizacji. Umorzenia dokonano na podstawie Uchwały XVIII/132/08 Rady Gminy w
Gnojniku z dnia 30 września 2008 roku w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Gnojnik oraz jej jednostek
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz
wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
W 2009 roku wysłano 268 upomnień do zalegających z płatnością podatków
lokalnych na kwotę 33.404,07 złotych oraz 60 tytułów wykonawczych do Urzędów
Skarbowych na łączną kwotę 6.336,02 złote.
W 2009 roku organ podatkowy wydał 14 decyzji w sprawie umorzenia zaległości
podatkowych, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności.
W czterech przypadkach wydano decyzje odmowne. Umorzono zaległości sześciu
podatników na łączną kwotę 660,00 złotych.
Wydano trzy pozytywne decyzje o odroczeniu terminu płatności w podatku rolnym w kwocie
502,- złote
Wydano decyzję o odroczenie zapłaty podatku od środków transportowych w kwocie
16.672,- złotych. Należny podatek został uregulowany zgodnie z terminem ustalonym w
decyzji.
Tabela poniżej obrazuje wykonanie dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2009
roku ( RB PDP) .
Wykonanie dochodów podatkowych za 2009 roku
Lp.
Wyszczególnienie

A

OGÓŁEM

A1

Udziały we wpływach z
podatku dochodowego od
osób prawnych

A2

Udział we wpływach z
podatku dochodowego od
osób fizycznych

A3

Podatek rolny

A4

Podatek od nieruchomości

A5

Podatek leśny

A6

Podatek od środków
transportowych

A7

Podatek dochodowy
opłacony w formie karty
podatkowej

A8
A9

Wykonanie

3 090 034,37
7 568,40

1 471 081,00

521 986,55
748 641,20
19 296,56
224 374,50

Skutki obniżenia
górnych sawek
podatków
obliczone za okres
sprawozdawczy

433 882,04 420 871,63
x
x

x

x

67 278,61
168 343,63 420 871,63
198 259,80

5 498,62

x

Podatek od czynności
cywilno-prawnych

72 116,54

x

wpływy z opłaty skarbowej

19 471,00

x
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Skutki
udzielonych ulg i
zwolnień za
okres
sprawozdawczy

Skutki decyzji wydanych
przez organ podatkowy na
podstawie ustawy Ordynacja
podatkowa
Rozłożenie

Umorzenie
zaległości

na raty

660,00 252,00
x
x

x

0,00

457,00 252,00
198,00
5,00

