III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gnojnik w 2009 roku
Tabelaryczna część wydatków obrazuje wykonanie według działów, rozdziałów i treści
zrealizowanych zadań w 2009 roku .
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 73 %
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98 % - poniżej opis wydatków bieżących.
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 %
Rozdział 01008 Melioracje wodne – 58 %
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 23 %
Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzęcych, produktach pochodzenia
zwierzęcego 100 %
- Zapłacono za umowę zlecenie z pochodnymi za schwytanie bezdomnych psów , za
krótkotrwałą opiekę nad bezdomnymi psami , usługa weterynaryjna –obserwacja psa i
odbiór 4 psów z tereny gminy.
Rozdział 01030 Izby rolnicze –96 %
Wpłata zgodnie z ustawą na rzecz Izb Rolniczych 2% podatku rolnego.
Rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich 100 % .
Zapłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia na „ Śliwkowym szlaku ” – 3.761,50
złotych.
Rozdział 01095 Pozostała działalność 100%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 35.890,11 złote oraz zapłata za
znaczki pocztowe oraz za aktualizację programu 717,80 złotych z dotacji.
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 88 %
Rozdział 40002 Dostarczanie wody 88 %
Zakup wody oraz energii elektrycznej na przepompowani wody w Lewniowej i w
Biesiadkach 49.442,81 złotych, opłata pakietu transmisyjnego, wykonanie zabudowy licznika,
wykonanie zasuwy wodnej, remont zaworu zamykającego wodę, konserwacja zestawu
hydroforowego – 6.164,20 zł.
Dz. 600 Transport i łączność – plan wykonano w 99 %.
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 98 %
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 98 %
Wydatkowano kwotę 87.130,19 złotych na zimowe utrzymanie dróg oraz wydatkowano tzw.
Środki wiejskie i z budżetu wg opisu:
1. Biesiadki
- wykonano zabudowę kręgami betonowymi, odcinka rowu przy drodze „Lipka” na
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długości 52 mb- budżet
2. Gnojnik
- wywieziono i wbudowano 313,87 ton żużla na drogi gminne, zgodnie z wykazem
Rady Sołeckiej
- wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych
- ubezpieczono korytami betonowymi odpływ wód powierzchniowych od drogi
gminnej „Granice Chronowskie” (koło Strzesaka), o długości 50 m
- wykonano doraźne odmulenie rowów przy drogach „Uwrocie”, „Granice
Chronowskie” „Łąki koło Konstantego”, w stronę P. Gajda.
- zabudowano 24 szt. przepustów na zjazdach z dróg gminnych „Działki”, „Łąki w str.
Konstantego” „W str. Kałuży”
- z budżetu zapłacono za 10 ton masy asfaltowej na drogę Gnojnik Niziny w stronę
Wąsa.
3. Gosprzydowa
- wykonano rowy odwadniające oraz profil drogi w str. Budy wraz z zabudowaniem 23
szt. przepustów
- zamontowano kręga na przepuście koło Włodarczyka
- wywieziono 65,6 ton żużlu na drogi gminne wg wykazu Rady Sołeckiej
- wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych oraz wykoszono pobocza
- wykonano prace ziemne koparką na drogach „W Stawiska” „Nagórze” koło ławy.
- z budżetu zakupiono i wbudowano przepusty przy drodze gminnej w Gosprzydowej,
4. Lewniowa
- wywieziono 106 ton żużlu na drogi gminne wg. wykazu Rady Sołeckiej
- zabudowano 25 szt. koryt ściekowych na rowie koło P. Kornaś, w ciągu drogi
„Osicze”
- wykonano przyczółek na przepuście w ciągu drogi „Wąwóz pod Niedziochę” – budżet
5. Uszew
- wykonano podbudowę oraz położono nawierzchnię asfaltową na drodze Uszew
„Uszwica w str. Kowalczyka” – odcinek 60 mb
- wywieziono i wbudowano 43,33 ton żużla na drogi gminne
- zamontowano 16 mb bariery ochronnej przy drodze „Kąty koło rzeki”
- zabudowano 6 szt. przepustów
- dowieziono 2 samochody ziemi na osuwisko koło P. Jagielskiej
- wykoszono pobocza dróg
- dostarczenie i wbudowanie kruszywa na drogę Uszew „ Puste łąki” w ramach
likwidacji szkód po powodzi oraz na drogę Uszew Skotnica w str. Młyńskiego –
budżet.
6. Żerków
- wykonano zabudowę rowu kręgami betonowymi przy boisku sportowym, na odcinku
37 mb wraz utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem studni ściekowej
- zakupiono 25 szt. koryt ściekowych, 5szt. przepustów Ø 40, 10 szt. przepustów Ø 30
oraz 4 szt. płyt „Jumbo” na zabezpieczenie wylotu z przepustu w drodze „Przez wieś”
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 99 %
1.Gnojnik wiejskie
- odmulono rów, zabudowano przepusty, wykonano utwardzenie 230 mb drogi Gnojnik
„W stronę Toboły”
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2. Gosprzydowa budżet
- odmulono rowy, zabudowano przepusty, wykonano utwardzenie 570 mb drogi
Gosprzydowa „Potoki”
3.Uszew wiejskie
- ubezpieczono odcinek rowu korytami betonowymi, zabudowano przepust, wykonano
utwardzenie 200 mb drogi Uszew „W Rynku”
4. Zawada Uszewska wiejskie
- wykonano niwelację oraz utwardzono 170 mb drogi Zawada Uszewska „Do pól”.
Rozdział 60095 Pozostała działalność 67 %
- zakupiono paliwo, olej oraz części do wykaszarki i ubijarki 397,69 złote
- ubezpieczono infrastrukturę drogową i mostową 630,- złotych
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 59 %
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 59 %
W 2009 roku ;
1. Wypłacono dodatek mieszkaniowy dla rodziny kwalifikującej się zgodnie z ustawą do
otrzymania dodatku – 2.350,76 złotych.
2. Zakupiono kopie map dla potrzeb gospodarki mieniem komunalnym .
3. Zakupiono energię elektryczną do budynków mienia komunalnego.
4. Wykonano badanie okresowe kominów oraz przeglądy 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.
6. Zapłacono za koszenie działek mienia komunalnego, zakupiono materiały do
wykonania drobnych remontów w budynkach mienia komunalnego tj. sklep Żerków ,
DL Biesiadki, zakupiono muł i flot do ogrzewania budynku mienia komunalnego,
wykonano remont instalacji wod-kan oraz co w budynku mienia komunalnego,
7. Zamontowano okna w budynku mienia komunalnego w Żerkowie ze środków
wiejskich – 3.000,-złotych.
Dz. 750 Administracja publiczna 95 %
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 87 %
- od Wojewody otrzymano dotację w wysokości 58.936,- złotych na utrzymanie trzech
etatów. Dotacja została w całości przeznaczona na wynagrodzenia. W planie ujęto
odprawę emerytalną, jednak nie została wypłacona z powodu nie przejścia na
emeryturę.
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wypłacono
dwie nagrody jubileuszowe, 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.
- Zorganizowano jubileusze pożycia małżeńskiego tj. zakupiono obiady , słodycze oraz
kwiaty.
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Rozdział 75022 Rady gmin 64 %
- wypłacono diety i delegacje dla radnych w wysokości 27.423,18 złotych
- zakupiono materiały biurowe oraz spożywcze do obsługi rady, zakupiono czasopismo
„ Doradca”,
- zapłacono za szkolenie radnych,
- zakupiono toner,
Rozdział 75023 Urzędy gmin 98 %
Wydatki bieżące to kwota 1.358.374,26 złotych 98 % wykonania w tym:
-zwrot za zakup okularów, wynagrodzenia i pochodne w tym: dwie nagrody jubileuszowe,
umowy zlecenia w tym: księgowanie budżetu za lata 2001-2005, składka na PFRON,
materiały do remontu pomieszczeń UG, wkrętarka, druki, środki czystości, krzesła dla
pracowników, materiały dydaktyczne, remont dachu UG, pozostałe wydatki to szkolenia,
delegacje, badania pracowników, usługi pozostałe: zapłata za ścieki, wywóz śmieci,
przegląd gaśnic, zakup znaczków 19.781,40, ogłoszenie o konkursie, ryczałty
samochodowe pracowników, prowizje bankowe 3.067,-, specjalistyczna usługa ślusarskanaprawa kasy pancernej, zakup materiałów biurowych , zakup specjalnej teczki do
transportu pieniędzy, aktualizacja programów – 20.097,34, zapłata za media, telefony,
ubezpieczenia sprzętu komputerowego, zakup papieru i akcesoriów komputerowych,
remonty, zakup pamięci do komputera, wydatki związane z zakupem podpisu
elektronicznego, zakup programu komputerowego do mienia komunalnego .
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 95 %
- zakupiono kartki świąteczne , materiały promocyjne w czasopismach, książki,
nagrody za udział w konkursach, mapy, artykuły spożywcze na otwarcie boiska
„ Orlik 2012” oraz na przeprowadzenie zawodów strażackich , zakupiono torby z
tłoczeniem, pakiet medialne gmina, dyplomy oraz zapłacono za przewóz zespołu
Szkraby.
Rozdział 75095 Pozostała działalność 94 %
- diety dla 7 sołtysów x 290 złotych = 24.360,- złotych
- składka na stowarzyszenie Gmin Małopolski,
- sala sołtysa środki wiejskie Uszew – gaz,
Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej 100 %
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
100 %
Ze środków dotacji zrealizowano umowę na aktualizację rejestru wyborców oraz zakupiono
materiały biurowe, atrament i papier.
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 dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady
Gminy w miejscowości Gosprzydowa, Uszew i Gnojnik w wysokości 7.004.58 złotych.
Wypłacono diety, umowy zlecenia i pochodne od umowy , delegacje, zakupiono atrament
do drukarki, materiały biurowe i papier.
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 100 %
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- wydatkowano środki z dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu
Europejskiego w wysokości 12.544 złote tj. na diety, umowy zlecenia, pochodne od
wynagrodzenia, delegacje, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów,
papier i atramenty do drukarek, telefonia komórkowa,
Dz. 752 Obrona narodowa 100 %
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 100 %
Z dotacji w wysokości 300,- złotych sfinansowano zakup mapy do celów obronnych.
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 97 %
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji 100 %
Przekazano dla Policji w Brzesku pomoc finansową na remont i wyposażenie pomieszczeń
dla osób zatrzymanych w wysokości 3.500,- złotych oraz 1.996,07 złotych na wyposażenie
Komisariatu Policji w Czchowie.
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 100 %
Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna 97 %
Udzielono dotacji w wysokości 5.950,- zł dla :
OSP Zawada Uszewska – zakup radiotelefonu i umundurowania
OPS Lewniowa – zakup radiotelefonu,
Wydatkowano środki na utrzymanie gotowości bojowej 77.861,05 tj. wynagrodzenia 14.742,złote oraz akcje i szkolenia 15.520,51, zakup paliwa i oleju i części zamiennych do sprzętów
OSP na terenie gminy Gnojnik 25.910,80 złote w tym: zakup paliwa : OSP Gnojnik 3.310,54
zł, OSP Lewniowa 1427,81 zł, OSP Uszew 1.055,64 zł, OSP Żerków 392,55 zł, OSP
Biesiadki 1.175,16 zł, OSP Gosprzydowa 590,45 zł, OSP Zawada Uszewska 763,22 zł.
Usługi remontowe 6.106,-zł :
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 88 %
- środki wydatkowano na umowę zlecenie z magazynierem OC- 754,- złote i na
szkolenia 300,- złotych, prenumerata czasopisma „ Przegląd obrony cywilnej” ,
artykuły spożywcze w związku z przeprowadzeniem szkolenia OC, materiały do
konserwacji magazynu z dotacji .
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 100 %
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 2009 r. Zapłacono za prace koparką przy usuwaniu skutków
klęsk żywiołowych.
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej 99 %
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych
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-

wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat 99 %

Dz.757 Obsługa długu publicznego 85 %
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony
Środowiska o/Tarnów 61.469,87 złotych
- spłata odsetek od pożyczek w WFOSiGW w Krakowie 4.654,43 złotych
Dz. 801 Oświata i wychowanie 99 %
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 99 %
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.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku 99 %
- materiały 26.236,45 zł : środki czystości do bieżącego utrzymania szkoły, druki szkolne,
artykuły biurowe, przemysłowe i do wykonania bieżących napraw, świetlówki, kratki
wentylacyjne, odkurzacz, grzejnik do czytelni, wykładzina dywanowa do sekretariatu i sali
zabaw, karnisze na przewiązkę, żaluzje do trzech klas, pleksa do gablot, prenumerata
czasopism, znaczki, benzyna i olej do kosiarki, listwy i taśma antypoślizgowa na schody,
wapno do uzdatnia wody, młotko-wiertarka i szlifierka kątowa, laptop Asus do sekretariatu,
70 szt. krzeseł świetlicowych, gaśnice proszkowe, gaśnica gastronomiczna, prądownice i
węże hydrantowe, apteczki, odzież ochronna, herbata dla pracowników, farby do
pomalowania przewiązki,
- pomoce dydaktyczne 14.671,58 zł : książki do biblioteki, film edukacyjny „Wędrując ku
dorosłości”, programy komputerowe, ekran projekcyjny, licencje programów Cenzor, Arca
Vir, wyposażenie sali zabaw (dotacja celowa 11.971)
- zakup usług remontowych 8.512,80 zł: dozór techniczny kotłowni, badanie szczelności
instalacji gazowej, przeniesienie zewnętrznego sygnalizatora oraz sprawdzenie systemu
alarmowego, przegląd kominów oraz wentylacji, przegląd i naprawa instalacji elektrycznej,
wymiana filtrów w stacji uzdatniania wody, naprawa odkurzacza, konserwacja kserokopiarki,
przegląd hydrantów i gaśnic, przegląd i konserwacja kotłów c.o., ułożenie płytek i tynku
mozaikowego w przedsionku szkolnym, naprawa komputera i radiomagnetofonu.
- zakup usług pozostałych 16.410,26 zł; opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci,
przewóz uczniów na zawody i konkursy, nagrody dla uczniów za konkursy, opłata za badanie
wody oraz za kontrolę sanitarną, opłata abonamentu rtv oraz poradnika dyrektora szkoły,
wykonanie pieczątek, zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół specjalnych, opracowanie
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, oprawa arkuszy ocen,
wykonanie tablicy
informacyjnej o miejscu zabaw wyposażonym w ramach programu „Radosna Szkoła”
- ze środków wiejskich Gnojnika wydatkowano 500,- złotych na „zieloną szkołę”
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi 100%
- materiały 25.082,23 : Zakup krzeseł i stolików, zakup odzieży roboczej i herbaty,
kontynuacja prenumeraty „Przyroda” i „Monitora prawnego”, zakup książki do kuchni –
Żywienie dzieci w szkole i przedszkolu.” , zakup artykułów przemysłowych , zakup środków
czystości, zakup artykułów biurowych , druków szkolnych, dyplomów, nagród, tonerów i
tuszy, zakup biurka, stołu, godła na zewnątrz budynku,
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-materiały dydaktyczne 1.990,64 : zakup plansz z przyrody, tablic. Kodeks praw i
obowiązków ucznia, zakup książek na nagrody i do biblioteki, zakup cyrkla, zakup monitora
do pracowni komp.
-usługi remontowe 4.360,84 zł.: uzupełnienie birmu w odżelaziaczu i konserwacja, naprawa
alarmu, konserwacja i naprawa kserokopiarki, przeglądy: elektryczny, gaśniczy, gazowy i
kotła, naprawa zmywarki, serwera, gniazda elektrycznego, zbiornika hydrof.
-usługi pozostałe 4.906,15; wyjazdy na zawody, konkursy , opłaty pocztowe i opłata spółki
wodnej , przegląd kominiarski, opłaty bankowe i prowizje, badanie wody, wywóz śmieci, ,
wykonanie pieczątek, oprawa obrazów, opłata telewizora i szkolenia „Jak zorganizować
pracę….” opłata domeny i aktualizacji stron WWW.
- zakupiono bramkę na salę gimnastyczną oraz piłki – 4.000,- środki wiejskie Uszew
Publiczna Szkoła Podstawowa w Biesiadkach 100 %
1) Pomoce naukowe, książki, 601,71
2) Wykonanie i montaż mebli do sekretariatu 2.700 ,00
3) Wykonanie i montaż szafek do kl I 2.400,00
4) Prenumerata czasopism, aktualizacje, uzupełnienia 1.165,91
5) Środki czystości, ręczniki papierowe, papier toaletowy 1.986,04
6) Dowóz ucznia do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Złotej 1.936,00
7) Materiały papiernicze, biurowe, materiały dekoracyjne 1.400,94
8) Książki na nagrody, zwroty za dojazdy na konkursy uczniów 272,00
9) Konserwacja kserokopiarki 619,76
10) Czyste druki 620,68
11) Przeglądy techniczne 1.519,47
12) Wymiana lamp w kl. III 610,00
13) Naprawa komputera w sekretariacie 330,00
14) Krzesła, stoliki do czterech sal lekcyjnych 7.340,96
15) Materiały do prac remontowych i naprawczych, art. przemysłowe, gospodarcze,
znaczki, benzyna olej do kosiarki , wywóz odpadów, opłata wody, opłaty pocztowe i
inne opłaty - 2.319,36
ze środków wiejskich Biesiadek w wysokości 200,- złotych dofinansowano wigilię dla
osób starszych,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewniowej 100 %
1. Zakup usług:
telefonii stacjonarnej, internetowej i RTV
wywóz śmieci i ścieków, zużycie wody
badania lekarskie
2. Przeglądy i konserwacje 4.763,52
instalacji kominowej i wentylacyjnej
elektrycznej, gazowej
kotłowni, dozór techniczny
ubezpieczenie budynku i sprzętu
3. Zakup pomocy dydaktycznych
(środki gminne + środki z projektu „Radosna szkoła”)
4. Zakup artykułów i materiałów 6.500,biurowych, papierniczych i dekoracyjnych
akcesoriów komputerowych
artykułów gospodarczo - porządkowych
artykuły gospodarcze i dekoracyjne
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2.131,40 zł.
1.160,00 zł.
872,00 zł.

6 548,66 zł

5.

zakup środków czystości
Materiały i usługa budowlana (kącik patrona szkoły)

6.520,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gosprzydowej 100 %
- zakup materiałów – 15.992,34 :
prasa, , środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, prenumerata czasopism,
druki szkolne, materiały do drobnych napraw i remontów, nagrody na konkursy szkolne.
- materiały dydaktyczne – 4.978,92:
książki do biblioteki, programy komputerowe, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy.
- zakup usług remontowych – 791,82
opłata – dozór techniczny, przegląd gaśnic, konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne
instalacji.
- usługi pozostałe – 5.592,69
opłata RTV za 2009 r., wywóz śmieci i ścieków, opłata spektakli artystycznych, przeglądy
techniczne, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach.
- organizacja Święta Dnia Babci – 300,- złotych wiejskie Gosprzydowa
Rozdział 80103 Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych 100 %
- wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oddziałów w Gosprzydowej i Lewniowej
i Biesiadkach , zakup czasopism, zabawek itp.
- Biesiadki -wykonano szafki i osłony na grzejniki, zakupiono choinkę – 1.929,Rozdział 80104 Przedszkola 96%
PP Gnojnik 99 %
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.893,33 środki czystości, druki, odzież ochronna dla
pracowników materiały biurowe, naczynia kuchenne, żarówki energooszczędne, zbiornik 60l
osmoza RO6 z pompą (1.900,00)
- zakup pomocy dydaktycznych tj. zabawek 573,95
-zakup usług remontowych - 3. 509,51 : przegląd instalacji gazowej i kominowej, wymiana
pompy głębinowej, podłączenie pompy do wody, wymiana muszli WC, naprawa kotła CO i
podgrzewacza wody, przegląd gaśnic,
- zakup usług pozostałych 2.347,97: odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, badanie
wody, wyrób pieczątek, wymiana wkładów w filtrach w kuchni i w piwnicy,
PP Uszew 99 %
- zakup pomocy dydaktycznych zabawek i książek 1.305,15
- materiały biurowe 1.400,75
- remont klatki schodowej –zgodnie z przepisami ppoż. – 5.015,01
- wywóz nieczystości oraz udrożnienie kanalizacji 911,39
- przeglądy instalacji oraz serwis pieca co 764,00
- zakup armatury do pieca CO 764,00
- zakup wyposażenia placówki : stoliki , szafa ,regał, garnki, czajnik 1.941,- w tym: 1.000 ze
środków wiejskich
-szkolenia pracowników, opłaty rtv, badania okresowe pracowników, odzież ochronna, środki
czystości i herbata dla pracowników, prenumeraty, delegacje, różne wydatki
PP Lewniowa 100 % :
Zakup artykułów dekoracyjnych , biurowych 891,23 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych 583,68 zł.
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Instalacja centralki telefonicznej 1.401,04 zł.
PP Biesiadki 99 %
1) Pomoce naukowe, klocki, zabawki, gry 803,24
2) Prenumerata czasopism, uzupełnienia 490,20
3) Delegacje służbowe 120,00
4) Środki czystości 769,14
5) Art. biurowe, papiernicze 625,94
6) Benzyna do kosiarki, lekarstwa, wywóz odpadów , woda, art. przem. – gosp.,
drobne naprawy, różne opłaty 689,23
7) Przeglądy techniczne 591,00
8) Montaż lamp 610,00
9) Remont szatni i toalet 2.684.00
Rozdział 80110 Gimnazja 100 %
- środki wydatkowano na bieżące utrzymanie placówek w Gnojniku i Uszwi:
PG Gnojnik 100 %
- zakup materiałów i wyposażenia 23.699,04
zestawy szafek do 6 sal lekcyjnych, 30 szt. krzeseł składanych na halę sportową, blaty do
stolików do 2 sal lekcyjnych, drewno do wykonania podłogi na strychu, pojemniki na ręczniki
papierowe, środki czystości do utrzymania porządku w szkole i hali sportowej, herbata
dla pracowników, odzież ochronna, artykuły biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, elektryczne,
druki szkolne, artykuły do bieżących napraw, prenumerata czasopism, znaczki, paliwo do
kosiarki, leki do apteczek, tablice informacyjne, znaki ewakuacyjne, dyplomy, krzewy
ozdobne przed szkołę
-zakup środków dydaktycznych 12.324,37
2 notebooki, 2 projektory multimedialne, 3 ekrany, 3 mikrowieże, pomoce dydaktyczne do
geografii, biologii, chemii, plansze do WOS-u, filmy na DVD do wychowania do życia w
rodzinie, książki do biblioteki, książki na nagrody za konkurs o kard. Wyszyńskim
zakup usług remontowych 10.904,40
- wymiana i montaż 3 szt. drzwi w salach lekcyjnych na I p., badanie skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji obwodów instalacji elektrycznej, przegląd
kominów, gaśnic, konserwacja i naprawa kserokopiarki, remont dachu na budynku
szkolnym i hali sportowej (uszczelnienie, naprawa rynien i piorunochronów), naprawa
i
konserwacja alarmu, przeniesienie kamery systemu monitoringu wizyjnego, montaż ręcznego
sterowania kotarą w hali sportowej, wymiana rozbitych szyb, wykonanie oświetlenia na
strychu
- zakup usług pozostałych 9.758,21
opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, abonament RTV, przewóz uczniów na
zawody, wykonanie pieczątek, oprawa arkuszy ocen, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego, szkolenie pracowników obsługi dot. „I pomocy przedmedycznej”
PG Uszew 100 %
Zakup materiałów 8.838,38 : środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, art.
przemysłowe, wyposażenie apteczki, obuwie i ubranie robocze, kserokopiarka, aparat
telefoniczny, odnowa i doposażenie korytarzy III i II piętro, sali 7 i kancelarii ( wykładzina,
farba, firany, rolety)
Pomoce dydaktyczne 10.618,78
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Projektor + Laptop do pracowni humanistycznej, programy komputerowe i internetowe,
tablica interaktywna do pracowni chemiczno – fizycznej, tablica ceramiczna do pracowni
geograficznej, kamera
Przeglądy i drobne remonty – 1.359,80
Usługi pozostałe 2.881,07 : wyjazdy uczniów na zawody, pieczątki, nagrody, puchary, wywóz
śmieci i fekalia, gaśnice ppoż., opłaty pocztowe, opłaty bankowe, prowadzenie kont
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 100 %
- dowożenie młodzieży do Gimnazjum w Gnojniku – wydatkowano 92.159,08 złotych,
- dowożono dzieci z Żerkowa do Biesiadek – wydatkowano 10.620 złotych .
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne 99 %
- wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie zespołu: prenumerata dzienników,
opłaty pocztowe, Internetu, ubezpieczenie sprzętu, badania lekarskie, konserwacja
sprzętu, szkolenia, zakup materiałów biurowych, ubezpieczenia sprzętu
komputerowego,
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 88 %
- wydatkowano na ten cel środki w wysokości 31.971,68 złotych, wypłacono
delegacje, dopłaty do czesnego, szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy, warsztaty,
Rozdział 80148 Stołówki szkole 92 %
- wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie stołówek w Gnojniku oraz Uszwi: w tym
zakupiono żywność .
PSP Gnojnik 92 %:
- zakup materiałów i wyposażenia 7.823,23 zł : środki czystości do bieżącego utrzymania
porządku, odzież ochronna, artykuły biurowe, herbata dla pracowników, baterie
zlewozmywakowe, słuchawka prysznicowa, suszarka balkonowa, przedłużacz do prądu,
obrusy, spirala kanalizacyjna, książka żywieniowa, szatkownica z kompletem tarcz, ławka
pod szatkownicę, szafka, artykuły gospodarstwa domowego: koszyki na chleb, miotła, ścierki
do podłogi, gąbki do naczyń, rękawice gumowe, podstawka pod suszarkę, wyciskacz do
czosnku, wazy, garnki, miski, strugaczki do jarzyn, woreczki na mrożonki, taca barowa, toner
do drukarki,
PSP Uszew 93 %
- zakup materiałów i wyposażenia 4.091,96: zakup garnków i naczyń, kubków ceramicznych ,
filiżanek, półmisków, nalewek, talerzy i waz, zakup środków czystości , ścierek, rolety ,
ceraty , itp. zakup pralko-wirówki, zakup szafek kuchennych,
Rozdział 80195 Pozostała działalność 100 %
- koszty kształcenia pracowników młodocianych – 48.484,56 złotych z dotacji – 6
pracowników
- komisje egzaminacyjne – awans zawodowy 4 nauczycieli
- wydatkowano środki w wysokości 8.517 na nagrody z okazji dnia Edukacji
Narodowej
Dz. 851 Ochrona Zdrowia 84 %
Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 podjęto następujące działania:
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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,wyjazd uczniów PSP w Gnojniku do Dębna – 288,00,wyjazd uczniów PSP w Gnojniku do Częstochowy – 1.000,zakup biletów dla uczniów PG w Uszwi na spektakl „Antygona” – 279,2.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,Gminny Turniej Rowerowy o Puchar Wójta Gminy Gnojnik – 121,76,program profilaktyczny „Bezpieczne Wakacje” PP w Gnojniku – 200,program profilaktyczny dla uczniów PG w Gnojniku „Masz tylko jedno Życie” –
1.500,programy profilaktyczne dla szkół podstawowych z Gminy Gnojnik – 2.500,program profilaktyczny dla uczniów PG Gnojnik „Diabelski młyn” – 300,program profilaktyczny dla PP w Gnojniku „O niezbyt mądrym misiu” – 200,program profilaktyczny w PP w Gnojniku 430,kino plenerowe 3. 500,3.Dotacja LKS
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,LKS „Tęcza” w Gosprzydowej dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – druga transza – 3. 500,4. Umowy:
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Szkolenia przeprowadzone w szkołach podstawowych na terenie Gminy Gnojnik na
temat uzależnień – 3.000,Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 1.000,Szkolenie dla nauczycieli szkół z terenu Gminy Gnojnik – 900,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 – 3.840,Prenumerata czasopism 308,14 ,Wydano 21 postanowień w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych .
Dokonano kontroli 13 punktów sprzedaży alkoholu.
Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
3.840,- oraz wynagrodzenie i pochodne Referenta ds. Profilaktyki i przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii – 7.871,20,- oraz wydatki rzeczowe – 1.734,28,Łączna wydatkowana kwota – 79.407,25,Rozdział 85195 Pozostała działalność 100 %
Pomoc finansowa dla powiatu Brzeskiego na zakup szczepionek przeciwko meningokokom i
pneumokokom 4.236,- złotych
Dz. 852 Pomoc społeczna 99 %
Ogółem plan budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku na 2009 rok, wg stanu
na 31 grudnia 2009r wynosił 3.206.738 zł i został wykonany 99% w kwocie 3.174.047 zł
ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA
ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 99 %
Wykorzystano środki w łącznej kwocie - 2.324.369 zł w tym:
1/ wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 923.424 zł co stanowi 14.337 świadczeń
2/ dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 751.362 zł w tym:
z tytułu urodzenia dziecka- 58 świadczenia na kwotę 58 000zł
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -wypłacono
300 świadczeń na kwotę 116.122 zł
samotnego wychowania dziecka - 476 świadczeń na kwotę 80.750 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5-tego roku życia 92 świadczeń na kwotę 5.520 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do piątego roku życia 228 świadczeń kwota 17.920 zł
rozpoczęcie roku szkolnego 865 świadczeń na kwotę 86.400 zł
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 2.659
świadczeń na kwotę 134.810 zł z tego na:
a) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której
znajduje się szkoła - 79 świadczenia kwota 7.110 zł
b) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się szkoła 2.580 świadczeń na kwotę 127.700 zł
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono świadczeń 3.149 na
kwotę 251.840 zł
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3/ przyznano jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „Becikowe”,
na kwotę 102 000 zł co stanowi 102 świadczenia
4/ wypłacono 2.054 świadczeń opiekuńczych na kwotę 350.476 zł z tego na:
zasiłki pielęgnacyjne 293.760 zł
świadczenia pielęgnacyjne 56.716 zł
5/ w ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono świadczeń na
łączna kwotę 118.500 zł
Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 8 osób, stanowiło to 77
świadczeń na kwotę 8.556 zł
Koszty wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników
zajmujących się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów wyniosły- 46.604zł
Koszty rzeczowe wyniosły – 23.447zł
ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA
OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ – 94%
Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 22 osoby, za które odprowadzono składki w
kwocie- 7.392 zł
ROZDZIAŁ 85214- ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – 99 %
Wykorzystano środki w łącznej kwocie - 242.070 zł w tym:
W tym rozdziale do zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek należy
przyznawanie i wypłacanie, zasiłków stałych, które zgodnie z ustawa o pomocy społecznej do
31 lipca 2009 były zadaniem zleconym gminie ustawa, natomiast od 01 sierpnia 2009 stały się
zadaniem własnym gminy:
- zasiłków stałych, skorzystało łącznie 26 osoby, na łączną kwotę 81.851
Do zadań własnych gminy należy również realizacja następujących formach pomocy:
-zasiłki celowe i w naturze , głównie z przeznaczeniem na zakup żywności, lekarstw, opału, z
tej formy pomocy skorzystało 86 rodzin na kwotę 29.500 zł ; na zakup ubrania zasiłek
celowy otrzymały 3 rodziny na łączna kwotę 500,00
- zasiłki okresowe finansowane z budżetu Wojewody - 45 rodzin na kwotę 69.612 zł
- opłacanie kosztów pobytu 4 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – na łączna
kwotę 60.607zł
ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – 100%
Wykorzystano środki w łącznej kwocie - 244.728 zł. w tym:
Utrzymanie ośrodka finansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa w
wysokości 48.504 zł oraz budżetu gminy 196.224 zł
W ramach tego rozdziału koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla
czterech pracowników OPS wynosiły 221.392 zł
ROZDZIAŁ 85278- USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH -100%
W ramach tego rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku udzielił 18
zasiłków jednorazowych udzielonych w wyniku zdarzenia losowego. Tą forma pomocy
objęto 18 rodzin na łączną kwotę 16.400 zł
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ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 100 %
W ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych zostało
w formie:
- dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach
Koszt dożywiania 245 uczniów wyniósł 126.641 zł z czego środki pochodziły
z budżetu państwa w kwocie 75.985 zł
kwotę 50.656 zł stanowiły środki własne.
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.
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 5.454,40 złotych.
Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Gnojniku oprócz materialnych form pomocy udziela
również pomocy niematerialnej w postaci:
- porad,
- pomocy w uzyskiwaniu renty i emerytury,
- pomocy w uzyskiwaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- pomocy w uzyskiwaniu alimentów,
- pomocy w pisaniu pozwów do Sądu,
- pomoc w podziale żywności dla najuboższych.
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 99 %
Realizacja zadań wynikających z projektu współfinansowanego ze środków EFS
POKL pn. „ Jesteśmy najlepsi” na łączną kwotę – 133.039 zł w tym:
-ze środków EFS POKL - 124.119 zł
- z wkładu własnego – 8.920 zł
W ramach realizacji projektu „Jesteśmy najlepsi” współfinansowanego prze Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków z budżetu państwa miały
miejsce następujące wydatki:
Lp.

Łącznie

Nazwa wydatku

Zadanie 1 Zarządzanie projektem
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Dotacja

Wkład
własny

1.

Materiały biurowe na potrzeby obsługi projektu

1.716,23

1.450,31

265,92

2.

Dodatki specjalne dla kierownika jednostki oraz księgowej
(w tym ZUS płacone przez pracodawcę)

6.947,52

6.947,52

0,00

3.

Wyposażenie stanowiska
pracy dla
pracownika
zatrudnionego do obsługi projektu (w tym zestaw
komputerowy)

4.649,69

4.649,69

0,00

4.

Delegacje służbowe

370,20

370,20

0,00

1.990,50

300,00

Zadanie 2 Aktywna integracja
5.

Wyżywienia dla uczestników projektu „Jesteśmy najlepsi”

2.290,50

6.

Organizacja kursów dla uczestników projektu „Jesteśmy
najlepsi”-7 osób

13.984,20

7.

Zwrot kosztów dojazdów na szkolenia

909,70

10.785,06 3.199,14
909,70

0,00

Zadanie 3 Zasiłki i pomoc w naturze
8.

Wypłata zasiłków dla 7 uczestników projektu

6.300,00

1.145,42 5.154,58

Zadanie 4 Działania o charakterze środowiskowym
9.

Organizacja wyjazdu do kina dla klientów ośrodka pomocy
społecznej + kino plenerowe

6.986,72

6.986,72

0,00

10.

Dofinansowanie do imprezy „Święto Kultury Ludowej”

3.000,00

3.000,00

0,00

11.

Dofinansowanie placówkom szkolnym
(9 placówek x 700)

6.261,37

6.261,37

0,00

12.

Dofinansowanie imprezy „Piknik rodzinny”

3.999,68

3.999,68

0,00

13.

Dofinansowanie
„Spotkań
organizowanych przez Centrum Kultury

Czwartkowych”

8.100,00

8.100,00

0,00

14.

Kursy tańca (współczesny,
Centrum Kultury

folklorystyczny)-zlecenie

6.000,00

6.000,00

0,00

15.

Dofinansowanie I Dnia Gminy Gnojnik- Spartakiada na
wesoło

5.000,00

5.000,00

0,00

16.

Dofinansowanie Spartakiady Osób Niepełnosprawnych

4.000,00

4.000,00

0,00

17.

Organizacja Półkolonii oraz wycieczki do Krakowazlecenie Centrum Kultury

8.570,00

8.570,00

0,00

18.

Spotkanie Opłatkowe Seniorów

3.200,00

3.200,00

0,00

19.

Kursy warsztaty dla dzieci i młodzieży (j. angielski, kurs
komputerowy)

6.694,00

6.694,00

0,00

20.

Spotkania ze specjalistą - logopeda

9.200,00

9.200,00

0,00

22.659,13

22.659,13

0,00

Dnia Dziecka

Zadanie 6 Praca socjalna
21.

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do obsługi
projektu ( w tym składki ZUS płacone przez pracodawcę)

22.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1.000,04

1.000,04

0,00

23.

Nagroda (w tym składki ZUS płacone przez pracodawcę)

1.199,98

1.199,98

0,00

RAZEM
Kwota na Gminę Gnojnik
Ogólna: 141.945,92
Kwota dofinansowania: 124.119,32
Ogólnie: 16.120,50
Budżet jednostki: 8.919,64

133.038,96 124.119,32 8.919,64
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Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 95 %
Rozdział 85401 Świetlice szkolne 100%
- wydatkowano środki na bieżące utrzymanie placówek w PSP Uszew, PSP Biesiadki i PG
Gnojnik tj. wynagrodzenia i pochodne, badania lekarskie, zakupy materiałów i
wyposażenia, delegacje,
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 100 %
- z dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów szkolnych w
wysokości 78.822.- złotych- skorzystało 226 uczniów w tym: 112 uczniów szkół
podstawowych, 53 uczniów gimnazjów i 61 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
- z dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wyprawki szkolnej
w wysokości 16.306,50 złotych skorzystało 65 uczniów szkół podstawowych i 25 uczniów
szkół gimnazjum
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 99 %
Świetlica Uszew – zakup materiałów.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 96 %
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 88 %
- 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 19.578,41 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 99 %
- prowadzono bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie odpadów komunalnych z
gospodarstw oraz zapłacono 6.063,40 za monitoring wysypiska śmieci w Uszwi.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 85 %
- na oświetlenie i konserwację wydatkowano 210.733,32 złote .
- Zakup energii – środki wiejskie
Gnojnik
112 %
Uszew
104 %
Biesiadki
97 %
Lewniowa
104 %
Gosprzydowa
90 %
Zawada Uszewska
108 %
Żerków
94 %
Zakup usług remontowych ( konserwacja oświetlenia ulicznego) – wszystkie wsie wykonanie
92 %
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Rozdział 90095 Pozostała działalność 98 %
- wydatki bieżące plan 50.876,13 złotych : wynagrodzenia i pochodne pracowników
interwencyjnych – 17 osób , zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac
interwencyjnych, badania lekarskie, wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży, odpis na
ZFŚS,
- W ramach otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w kwocie 8.400,- usunięto z 16
gospodarstw Gminy Gnojnik szkodliwy azbest, pozostała kwota pochodzi z budżetu
gminy – 1.175,08 złotych.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 %
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100 %
Dotacja dla CK Gnojnik 100 % 348.504 złote
Rozdział 92116 Biblioteki 100 %
Przeznaczono dotację dla Biblioteki w łącznej kwocie 155.000,-złotych.
Załączone sprawozdanie obrazuje wykorzystanie środków oraz opis działalności
prowadzonej przez Centrum Kultury w Gnojniku w 2009 r.
Rozdział 92195 Pozostała działalność 98 %
Zawada Uszewska
- energia –1.586,35 złotych
- zakup i montaż okna i drzwi, zakup płyt ażurowych.
Biesiadki
- energia – 2.251,50 złotych
- zakup wody i roboty ziemne, wywóz odpadów, zamontowanie grzejników, materiały do
remontu DL Biesiadki .
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 96 %
Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 95 %
Wydatki bieżące – materiały do remontu budynku GOSIR Gnojnik oraz drobne remonty
stadion Żerków.
Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 99 %
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 W 2009 r.
Plan wydatków majątkowych w 2009 wynosił 7.812.940 zł. natomiast wykonanie
5.709.887,74 zł. tak znaczne niewykonanie planu spowodowane zostało przez jedno zadanie
inwestycyjne tj. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków”. Zadanie finansowane
w zdecydowanej większości z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej rozpoczęte zostało we wrześniu 2009, a zakończenie przewidziane jest
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w marcu 2010, plan finansowy 2009 obejmował całą kwotę objętą umową z wykonawcą tzw.
„zaangażowanie” natomiast realizacja nastąpi w 2010r.
Pomimo niewykonania planu wydatków majątkowych z powodów jw. rok 2009 był
rekordowym pod względem udziału wydatków majątkowych w całości wydatków stanowiąc
28,7% wydatków budżetu gminy. To bardzo dobry wynik finansowy uzyskany praktycznie
bez zaciągania pożyczek i kredytów / pożyczka WFOŚiGW została uruchomiona dopiero
w styczniu 2010/ ponadto przy systematycznej spłacie wcześniejszych zobowiązań. Taki
wynik był możliwy dzięki pozyskaniu ponad 3,2 mln zł. spoza budżetu z różnych źródeł,
większość tych środków zasiliła właśnie wydatki majątkowe.
Wykonanie wydatków majątkowych przedstawione zostało w części tabelarycznej,
natomiast opisowo stanowi to 35 zadań których realizacja przedstawia się następująco:
Dział 010
4.500 zł. na realizację koncepcji „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy” zadanie prowadzone przez Województwo
Małopolskie przy udziale gmin i powiatów z dorzecza Uszwicy.
117.413,23 zł. wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę magistrali
wodociągowej Lewniowa – Gnojnik – Zawada Uszewska – Uszew – Gosprzydowa.
447.146,13 zł. rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gnojniku, część
należności wypłacona wykonawcy w 2009 ze środków własnych gminy, uruchomienie
pożyczki WFOŚiGW od stycznia 2010.
25.000 zł. wykup kanalizacji na działkach w Gnojniku za nowym kościołem, II część
należności.
Dział 600
121.275,56 zł. dokończenie budowy chodnika w Gosprzydowej w ramach posiadanej
dokumentacji i pozwolenia na budowę zrealizowano 210 mb. Ogółem w latach 2007 –
2009 wybudowano chodnik na długości 860 mb, zadanie współfinansowane przez
Starostwo Powiatowe.
312.428,15 zł. rozpoczęcie budowy chodnika w Zawadzie Uszewskiej. Wykonano
dokumentację , uzyskano pozwolenie na budowę oraz zrealizowano budowę
pierwszego odcinka o długości 256 mb, zadanie współfinansowane przez Starostwo
Powiatowe.
22.320,50 zł. wykonano projekt chodnika w Lewniowej oraz uzyskano pozwolenie na
budowę.
5.000 zł. wykonano projekt parkingu w Lewniowej /obok kościoła/ oraz uzyskano
pozwolenie na budowę.
7.000 zł. wykonano projekt chodnika w Uszwi i złożono w Starostwie celem wydania
pozwolenia na budowę ,
6.832 zł. wykonano aktualizacje mapy do celów projektowych na budowę chodnika
w Gnojniku, odcinek droga krajowa – w stronę Lewniowej do skrzyżowania z drogą
Puste ,
26.959,86 zł. wykonano dokumentacje oraz uzyskano pozwolenie na budowę drogi
Gnojnik – Chronów, następnie na tej podstawie sporządzono projekt do „Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Projekt zajął 26 miejsce na
liście rankingowej na 114 złożonych, jest pierwszy na liście rezerwowej i ma duże
szanse na realizację w 2010 r,
455.054,68 zł. kompleksowa modernizacja drogi Lewniowa „Osicze” o długości 2.520
mb. Droga łącząca Lewniową, Gnojnik i Gosprzydową w gminie Gnojnik oraz
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Tymową i Tworkową w Gminie Czchów. Zadanie dofinansowane z budżetu
Województwa Małopolskiego.
1.523.383,61 zł. usuwanie skutków powodzi. Wykonano 7,5 km nowych nawierzchni
bitumicznych oraz tzw. nakładek na 18 odcinkach dróg zniszczonych przez gwałtowane
opady w 2009r. aż 1.200.000 zł. z wymienionej kwoty to pozyskane promesy z budżetu
państwa.
Powodziówka I transza
1. Gnojnik
- opracowano dokumentację, wykonano odwodnienie, podbudowę oraz położono 400 mb
nawierzchni asfaltowej na drodze „Nad Ośrodek”
2.Gosprzydowa
- opracowano dokumentację, wykonano odwodnienie, profil starej nawierzchni oraz
położono 700 mb nowej nawierzchni asfaltowej na drodze „Rotowskie”
3.Lewniowa
- opracowano dokumentację, wykonano odwodnienie, podbudowę oraz położono 300 mb
nawierzchni asfaltowej na drodze „Granice do Łąk”
4. Uszew
- opracowano dokumentację, wykonano odwodnienie, podbudowę oraz
położono 500 mb nawierzchni asfaltowej na drodze „Uszwica-Poręba”
Powodziówka II transza
1. Biesiadki
- opracowano dokumentację, odmulono rowy, przebudowano przepusty, wykonano
podbudowę, profilowanie istniejącej nawierzchni oraz położono 510 mb nawierzchni
asfaltowej na drodze Biesiadki „Lipka”- II etap.
2. Gnojnik
- opracowano dokumentację, wykonano podbudowę oraz położono 600 mb nawierzchni
asfaltowej na drodze Gnojnik „Łącznik Stara Wieś Granice Chronowskie” – II etap.
3. Gosprzydowa
- opracowano dokumentację, odmulono rowy, przebudowano przepust oraz umocniono
wylot koszami siatkowo-kamiennymi, wykonano warstwę profilującą istniejącą
nawierzchnię oraz położono 635 mb nowej nawierzchni asfaltowej na drodze
Gosprzydowa „Rotowskie”- II etap.
4.Uszew
opracowano dokumentację odmulono rowy, zabudowano przepusty, wykonano
podbudowę oraz położono 220 mb nawierzchni asfaltowej na drodze Uszew „Pasternik”
Powodziówka III transza
1. Biesiadki
- opracowano dokumentację, wykonano podbudowę oraz położono 200 mb nawierzchni
asfaltowej na drodze „Ścieżki – Dzioły”
2. Gnojnik
- opracowano dokumentację, odmulono rowy, zabudowano przepusty, częściowo
ubezpieczono elementami betonowymi rów odwadniający, wykonano podbudowę
oraz położono260 mb nawierzchni asfaltowej na drodze Gnojnik „ W stronę Migdy ”,
- opracowano dokumentację, odmulono rowy, zabudowano przepusty, częściowo
ubezpieczono elementami betonowymi rów odwadniający, wykonano podbudowę
oraz położono 220 mb nawierzchni asfaltowej na drodze Gnojnik ”Łąki w stronę
Konstantych”
3. Gosprzydowa
- opracowano dokumentację, wykonano warstwę profilującą istniejącą
nawierzchnię oraz położono 700 mb nowej nawierzchni asfaltowej na drodze
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Gosprzydowa „Granice Tymowskie”.
4. Lewniowa
- opracowano dokumentację, wykonano rów odwadniający, przebudowano przepust,
wykonano podbudowę oraz położono 200 mb nawierzchni asfaltowej „W stronę Wąs”
5 .Uszew
- opracowano dokumentację, umocniono rów przydrożny elementami betonowymi oraz
część potoku na wlocie do przepustu koszami siatkowo-kamiennymi, wykonano
warstwę profilującą istniejącą nawierzchnię, położono 125 mb nowej nawierzchni
asfaltowej na drodze Uszew „Kąty”
6. Żerków
- opracowano dokumentację, odmulono rów, wykonano warstwę profilującą istniejącą
nawierzchnię oraz położono 200 mb nowej nawierzchni asfaltowej na drodze Żerków
„Przez Wieś
Powodziówka IV transza
1.Uszew
- opracowano dokumentację, odmulono rów i przepusty, ubezpieczono wloty i wyloty
przepustów elementami betonowymi oraz budowlami siatkowo-kamiennymi, wykonano
warstwę profilującą istniejącą nawierzchnię oraz położono 700 mb nowej nawierzchni
asfaltowej na drodze Uszew „Na puste łąki”
Powodziówka V transza
1.Gnojnik
- opracowano dokumentację, wykonano podbudowę oraz położono 300 mb nowej
nawierzchni asfaltowej na drodze Gnojnik „Wisowa w stronę Gazdy”
2.Zawada Uszewska
- opracowano dokumentację, zabudowano studzienkę odwadniającą, wykonano warstwę
profilującą istniejącą nawierzchnię oraz położono 350 mb nowej
nawierzchni asfaltowej na drodze Zawada Uszewska „Na dole”
Dział 700
9.959,04 zł. zakup materiałów, niwelacja terenu, oraz zabezpieczenie od strony rzeki
obiektu świetlicy „Betania” w Gnojniku
5.000 zł. zakup terenu obok Domu Ludowego w Biesiadkach
Dział 750
4.859,52 zł. zakup zestawu inkasenckiego do odczytu wody i ścieków
2.824,39 zł. zakup licencji do obsługi programu jw.
7.606,16 zł. zakup 2 zestawów komputerowych dla pracowników Urzędu Gminy
9.869 zł. zakup nowej centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy.
Dział 754
4.500 zł. udział w zakupie namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.
21.451,26 zł. wykonanie c.o. w budynku Domu Strażaka w Lewniowej
6.314,72 zł. wykonanie c.o. w garażu Domu Strażaka w Gosprzydowej
8.133,74 zł. dokończenie wymiany okien w Domu Strażaka w Uszwi
6.535 zł. zakup toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu
gminy (w dyspozycji OSP Gnojnik). Zakup współfinansowany przez Zarząd
Wojewódzki ZOSP RP.
Dział 801
246.890,09 zł. kontynuacja modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Uszwi.
Wykonano docieplenie ścian, nową elewację szkoły i sali gimnastycznej oraz parking
dla personelu.
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31.206,06 zł. modernizacja sanitariatów na parterze Publicznej Szkoły Podstawowej
w Biesiadkach.
49.999,26 zł. projekt sali gimnastycznej przy szkole w Biesiadkach. Zadanie
realizowane w ramach nagrody w konkursie „Najlepszy Sołtys Województwa
Małopolskiego”.
7.000,01 zł. studium wykonalności dla budowy sali gimnastycznej w Lewniowej,
dokument niezbędny do złożenia projektu o dofinansowanie.
68.966,07 zł. wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnej w budowanym nowym
Publicznym Przedszkolu w Gnojniku.
Dział 900
1.932.708,44 zł. realizacja projektu „Kompleksowa modernizacja Centrum Wsi
Gnojnik” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 – 2013 działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich. Zadanie ukończone i oddane
do użytku w dniu 22 października 2009 wraz z opisem w folderze promocyjnym.
Dział 921
40.167,96 zł. modernizacja Domu ludowego w Biesiadkach; prace wewnątrz budynku
tj. instalacja c.o. parkiety, nowe nawierzchnie ścian i sufitów. Wiele prac wykonali
pracownicy z robót publicznych pochodzący z Biesiadek.
Dział 926
47.710,70 kontynuacja prac obok stadionu i ORLIKA w Uszwi – niwelacja
i utwardzenie parkingu i dróg wewnętrznych.
9.823,31 prace przy stadionie Żerków – Biesiadki; doprowadzenie energii
elektrycznej, zabudowa rowu przydrożnego.
100.836,18 wykonanie prac w ramach ORLIK PLUS na stadionie w Gnojniku; boisko
treningowe, ogrodzenie, instalacja odwadniająca i nawadniająca
13.213,11 zł. dokumentacja niezbędna do złożenia projektu o dofinansowanie
kompleksów sportowo rekreacyjnych w Lewniowej i Gosprzydowej. Nasze staranie
zwieńczone zostały umową o przyznanie pomocy z dnia 30.11.2009 w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i rozwój wsi.
IV. 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 .
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gnojnik oraz roczne sprawozdanie z
wykonania planu finansowego CK w Gnojniku za 2009 roku otrzymują:
1) Rada Gminy w Gnojniku,
2) Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Odział Zamiejscowy w Tarnowie.
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