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Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na dzień 30 czerwca 

2010 roku to planowany  deficyt  w wysokości  7.857.030,00 złote.   
 

Uchwały Rady Gminy  Przychody  w złotych Rozchody  w złotych 
Uchwała Budżetowa Nr  XXX /245/10  

Rady Gminy w Gnojniku z  dnia 19 

stycznia 2010 roku 

+1.800.000,- pożyczka w 

WFOŚiGW   

+516.030,-wolne środki jako 
nadwyżka środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu  

408.000,-spłata rat kredytu i 

pożyczek w tym: 

228.000,- kredyt długoterminowy  
180.000,- pożyczka WFOŚiGW-

rozbudowa i modernizacja 

oczyszczalni ścieków    

Uchwała Nr  XXXI/249/10 z dnia 30 

marca 2010 roku  

+5.000.000,- pożyczka  

+   949.000,- kredyt  

 

 

Plan na 30.VI .2010  roku  8.265.030,00 408.000,- 

 

1. Gmina Gnojnik na dzień 30 czerwca 2010 roku posiadała zadłużenie  w wysokości:                 
Treść Kwota kredytu  Rok otrzymania Spłaty  Data spłat  

kredyt 

długoterminowy z 

BOŚ   

1.467.280,00 2004r.   - - 

592.011,02 2005r.       228.000,- 2005 

100.708,98 2006r.       228.000,- 2006 

Razem kredyt  2.160.000,00 - 228.000,- 2007 

   228.000,- 2008 

   228.000,- 2009  

   114.000,- 2010  

Razem    1.254.000,-  

Zadłużenie na 30.06.2010                                               906.000,- złotych  

                                                
Treść Kwota pożyczki   Rok otrzymania Spłaty/ 

umorzenie 

Data spłat  

pożyczka z 

WFOSiGW - 

kanalizacja                

288.900,-   2006 r.        - - 

Razem pożyczka   288.900,-  72.300 2007 

   72.200 2008 

   54.150 2009 

umorzenie części pożyczki w WFOŚIGW 90.250 2010  

Razem    288.900  

Zadłużenie na 30.06.2010                                                   0 ,- złotych        
           

Treść Kwota pożyczki   Rok otrzymania Spłaty/ 

umorzenie 

Data spłat  

pożyczka z 

WFOSiGW – 

rozbudowa i 

modernizacja 

oczyszczalni ścieków                 

1.800.000,-   2010 r. 90.000 2010 

Razem    1.710.000  

Razem zadłużenie Gminy Gnojnik  

na 30.06.2010    

906.000,- złotych  

1.710.000,-złotych 

2.616.000,- złotych  
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Łączna kwota długu Gminy Gnojnik na koniec II kwartału 2010 roku wynosi  13 % 

planowanych  dochodów (zgodnie z ustawą maksymalnie 60 %) .      

Gmina Gnojnik na 30.06.2010 nie posiadała poręczeń i gwarancji. 

 

1. Zmiany dokonane prze Radę Gminy: 

19 stycznia 2010 roku podjęła Uchwałę Budżetową na 2010 rok.  

Wprowadziła w trakcie roku do budżetu gminy następujące zmiany;  

 zwiększenie dochodów z tytułu: dotacji ze Starostwa na chodniki, dotacji na 

drogę Gnojnik - Chronów, subwencji oświatowej i równoważącej, 

otrzymanych środków na „ Odnowę wsi”, przeniesienie środków z rodz.75618 

do rozdz. 90011, zmniejszenie dochodów w rozdz. 85212  oraz zwiększenia 

wydatków w następującej klasyfikacji 01010, 60014 , 60016, 75412, 80101, 

80104, 80110, 85401, 90095, 92195 , zmniejszenie wydatków w 75412, 85212 

oraz zwiększenie przychodów  - 30.03.2010 r. 

 zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz   

z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów oraz zmniejszenie wydatków 

w rozdz. 70005,75412, 85295, zwiększenie wydatków 75412, 85295, 85395 

85415,92195 -   29.04.2010 r.  

 zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na drogę Gnojnik Chronów, dochodów 

z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, dochodów z tytułu żywienia 

z przedszkolach, zwiększenie dochodów z tytułu dochodów za żywienie w 

przedszkolach, dotacji w ramach Projektu POKL „ Jesteśmy najlepsi ”, z tytułu 

zwrotu świadczeń nienależnie pobranych oraz za pobyt w DPS, dotacji na 

usuwanie azbestu z terenu gminy Gnojnik, dochody z tytułu wynajmu 

pomieszczeń DL w Biesiadkach 29.06.2010 r.   

                

2. Zmiany dokonane przez Wójta Gminy: 

 wprowadził dotacje ,  

 dokonał przeniesień w ramach otrzymanych uprawnień,  

 dokonał podziału rezerwy ogólnej  budżetu w wysokości  70.994,- złotych: 

Zarządzenie Nr 17/B/10/5 z dnia 31.03.2010 – 1.755,-  złotych 

- odśnieżanie   

Zarządzenie Nr 17/B/10/11 z dnia 29.04.2010 – 25.695,- złotych  

- pomoc materialna dla uczniów 20 % wkładu własnego – 13.150,00 złotych  

- drogi powodziówka  Uszew i Biesiadki  - 12.545, 00 złotych   

Zarządzenie Nr 17/B/10/21 z dnia 26.05.2010 – 10.000,- złotych  

- usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych  

Zarządzenie Nr 17/B/10/29 z dnia 14.06.2010 – 23.544,- złotych  

- ekwiwalent za udział w akcjach powodziowych 5.657,- złotych,    

- zakup paliwa dla OSP 2.000,- złotych,  

- zakup pompy zanurzeniowej dla OSP Uszew – 3.218,- złotych, 

- zakup samochodu dla OSP Uszew – 12.669,- złotych,   

Zarządzenie Nr 17/B/10/42 z dnia 30 czerwca 2010 roku - 10.000,- złotych   

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach – 10.000,- złotych  

 

 dokonał podziału rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000,- złotych  

Zarządzenie Nr 17/B/10/29 z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji 

powodziowej.     
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 dokonał podziału rezerwy do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 2.000,- 

złotych  

Gnojnik – 2.000 zł  

Zarządzenie Nr 17/B/10/11 z dnia 29.04.2010 – 2.000,- złotych   

- dla PSP Gnojnik montaż pompy - wiejskie Gnojnik  

Wynik wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku   

 

Wyszczególnienie Plan w złotych Wykonanie w 

złotych 

% 

a) dochody 20.112.568,20 9.931.516.65 49 

dochody bieżące  17.152.501,20 9.673.246,06 56 

dochody majątkowe  2.960.067,00 258.270,59 9 

b) wydatki 27.969.598,20 11.055.414,05 40 

- bieżące 15.557.644,20 7.826.216,30 50 

- majątkowe 12.411.954,00 3.229.197,75 26 

c) DEFICYT(-)/nadwyżka (+) -7.857.030,- -1.123.897,40 14 

Finansowanie ( d – e)  7.857.030,- 2.159.221,60 27 

d) przychody 8.265.030,- 2.363.221,60 28 

- pożyczka  6.800.000,- 1.800.000,- 26 

- kredyt  949.000,-  0 

- wole środki jako nadwyżka środków pieniężnych 

na rachunku budżetu   

516.030,- 563.221,60 109 

e) rozchody 408.000,- 204.000,- 50 

- spłaty rat BOŚ  228.000,- 114.000,- 50 

- spłaty rat WFOŚiGW  180.000,- 90.000,- 50 

   

II.  Wykonanie dochodów budżetu gminy. 

 

Plan dochodów w I półroczu 2010 roku został zrealizowany w  49 % tj. plan  

20.112.568,20 złotych wykonanie   9.931.516,65  złotych  

W tym : dochody bieżące         56 % wykonania ogółem  

              dochody majątkowe     9 % wykonania ogółem  

 

Część tabelaryczna wykazuje poszczególne źródła dochodów. 

 

Dz. 010  Rolnictwo i łowiectwo –109 % 

 

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  

- wpłaty za przyłączenie mieszkańców  do wodociągu  1.802,67 złotych .  

- odsetki od nieterminowych płatności 46,78 złotych 

   

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 100% 

Otrzymana dotacja w wysokości 19.714,20 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 –   

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna  
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czynsz z terenów łowieckich – 0,89 złotych   

 

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  45% 

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 45 % 

- wpływy za sprzedaż wody – 24.993,76 złotych 

- odsetki od nieterminowych wpłat 62,17 złotych  

 

Dz. 600 Transport i łączność    

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe    

Dotacja celowa z Powiatu na budowę chodnika w miejscowości Lewniowa zrealizowana w 

lipcu 2010 r.      

 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    

Dochód z tytułu zawartej umowy z Województwem Małopolskim na Drogę Gnojnik 

Chronów – realizacja w II półroczu 2010 r.    

 

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   

Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych realizacja w II półroczu 2010 r.   

 

Dz.700  Gospodarka mieszkaniowa – 38 %   

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38 % 

- dochody z czynszów  48.189,27 złotych  

- dochody z dzierżawy mienia komunalnego – 179,58 złotych 

- zwrot kosztów procesu sądowego – 409,98 złotych  

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego   

1. działka nr 142/2   w Gnojniku  

2. działka nr  407 w Gosprzydowej   

3. działka nr 380 w Zawadzie Uszewskiej   

      -     przeniesienie prawa własności –działka 45/1 Uszew 

     -      przeniesienie prawa własności –działka 139  Uszew 

- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów 508,04 złotych  

 

Dz. 750  Administracja publiczna wykonanie –56 %  

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 54 % 

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na 

utrzymanie 3 etatów plan 48.502,- złotych, wykonanie 26.110,-złotych    

- 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych 4,65 złotych.   

 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 203 % 

- wpływy z usług – wpłata za rozmowy telefoniczne i ksero 115,17 złotych  

- wpływy z różnych dochodów – zwrot środków (2 x zapłacona faktura)  

   

Rozdział 75095 Pozostała działalności 56 %  

- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego 224395,- złotych  

 

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz 

sądownictwo 98 % 

 

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 

50 % wykonania  
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- dotacja na aktualizację rejestru wyborców 554,- złotych –otrzymane    

  

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – 100 %  

- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP  

 

Dz. 752 Obrona narodowa –0%  

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 100%  

- realizacja w II półroczu 2010 r.   

 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 % 

Rozdział 75414 Obrona cywilna 0% 

- realizacja w II półroczu 2010 r.   

 

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 %  

- dotacja na wykonanie opinii geologicznych – osuwiska 15.000,- złotych  

- dotacja na usuwanie skutków klęki żywiołowej powódź 82.321,09 złotych    

 

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej zostały wykonane w 51 % 

 

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 66 % 

- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty 

podatkowej -wykonanie –2.926,00 złote  

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków  66,47 złotych    

 

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku i opłat lokalnych od osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 51 % 

- podatek od nieruchomości – plan został wykonany w 51 %  

- podatek rolny – 66% 

- podatek leśny – 52% 

- podatek od środków transportowych został wykonany w 55 % .  

- podatek od czynności cywilno-prawnych  0 % – podatek przekazywany przez US   

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków  – 57 % 

 

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności 

cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych 62 %  

- podatek od nieruchomości -61 % 

- podatek rolny 71 % 

- podatek leśny 74 % 

- podatek od środków transportowych –54 % 

- podatek od spadków i darowizn 60 % 

- podatek od czynności cywilno-prawnych –43 % ten rodzaj podatku pobierany jest 

przez Urzędy Skarbowe i zależy od ilości umów cywilno-prawnych zawartych na 

terenie gminy.   

- koszty upomnień – 57 %  

- odsetki od nieterminowych zapłat podatków i opłat 117 %    

 

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podst. ustaw 89 %   

- wpływy z opłaty skarbowej – 74 % 

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu –94 %  



 7 

- wpłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 778,60 złotych  

- dochody z tytułu korzystania ze środowiska 990,20 złotych   

 

 

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 40 %  

- podatek dochodowy od osób fizycznych  40 % wykonania.  

- podatek dochodowy od osób prawnych  40 %  wykonania.  

 

Dz. 758 Różne rozliczenia 57 %  

- subwencja oświatowa –62 % 

- subwencja wyrównawcza –50 % 

- subwencja równoważąca  - 50%  

- różne rozliczenia – odsetki bankowe od środków ulokowanych na lokatach 

terminowych i rachunkach bieżących  147 %   

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie 59 % 

 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 65 % 

- wpłata za duplikat świadectw 61,- złotych   

- wpływy z usług – wpłaty za zużyty gaz i energię   w PSP Gnojnik 54%  i PSP Uszew 

52%    

- odsetki  

- dotacja dla szkół podstawowych na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do 

miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu w klasach I-III „ Radosna 

szkoła” 23.994,- zł       

 

Rozdział  80104 Przedszkola   

- wpływy za rozmowy telefoniczne prywatne PP Gnojnik      

 

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  

-wpływy za rozmowy telefoniczne prywatne pracowników – 79,30 złote  

 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 56 % 

Stołówka Gnojnik – 60 % wykonania   71.614,30   złotych 

Stołówka  Uszew –  52 % wykonania    29.714,24 złotych 

Stołówka PP Gnojnik – 51 % wykonania  16.414,50 złotych  

Stołówka PP Uszew – 53 % wykonania 17.008,40 złotych     

 

Dz. 851 Ochrona zdrowia  

Rozdział 85195 – Pozostała działalność -  zwrot dotacji na zakup szczepionek dotacja 

udzielona  w 2009 r. dla Starostwa Powiatowego.     

 

 

Dz. 852 Pomoc społeczna –54 % 

 

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

- dotacja z MUW – 51 % 

- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 963,12 złotych 
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- zwrot świadczeń nienależnie pobranych  4.598,00 złotych  – odsyłane do 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  

- dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego 6.727,29 złotych     

 

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej 65 % 

- dotacja na zadania rządowe wykonanie 1.200,00 złotych   92 %. 

- dotacja na zadania własne bieżące  3.780,00 złotych  59%  

 

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  - 47 % 

      -     odsetki od nieterminowych płatności 2,23 złotych  

      -     wpłaty zobowiązanych osób za pobyt w Domu Opieki Społeczne – 8.831,41 złotych   

- dotacja z MUW na realizacje własnych zadań bieżących gmin 29.265,00 złotych  

 

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 59 %  

- dotacja na realizację własnych  zadań bieżących – 42.353,00 złotych  

 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 48 % 

      -     dotacja na utrzymanie ośrodka 28.542 złotych - 48  % wykonania   

 

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 154.700,- złotych 100%    

- dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku 

powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 roku.     

 

Rozdział 85295 Pozostała działalność 80 %  

- dotacja na dożywianie dzieci wykonanie  57.000,- złotych   

 

Dz. 853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  84%  

 

Rozdział 85395 Pozostała działalność  

Dotacja otrzymana od Gminy Czchów w ramach realizacji wspólnego projektu POKL            

„ Jesteśmy najlepsi ” – w wysokości 98.096,45 złotych     

 

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 100 % 

 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów  100 %  

- dotacja celowa na wypłatę stypendiów uczniom –52.597,- złotych  

 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 87 % 

 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 55 % 

- wpływy z usług – dochody z tytułu wpłat za doprowadzenie ścieków do kanalizacji  

55 % wykonania  

- odsetki od nieterminowych wpłat 126,98 zł   

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 100 %  

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na usuwanie azbestu z terenu Gminy Gnojnik – 8.400,00 

złotych     

 

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 100%  
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- dochody z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

pozostające na dzień 31.12.2009 -5.107,20 złotych     

 

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 

203 %  

wpływ z tytułu opłaty produktowej -1.014,85 zł.  

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność 100 % 

-dotacja rozwojowa w ramach MRPO 2007-2013 „Kompleksowa modernizacja Centrum Wsi 

Gnojnik ” 200.960,54 złotych      

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0%  

 

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 0%  

- dochody z wynajmu sali w DL Biesiadki 150 złotych,  

 

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport  

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  

Zwrot niewykorzystanej dotacji LKS Gnojnik 188,36 złotych   

 

W I półroczu 2010 r. roku nie umorzono należności pieniężnych, innych niż 

podatkowe.   

W I półroczu 2010 r. organ podatkowy wydał 5 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.  

Jednemu podatnikowi umorzono odsetki w wysokości 296,00 złotych od zaległości za lata 

2005-2009. Kwota główna została wpłacona. Wydano jedną decyzję o odroczeniu zaległości 

w kwocie 62,00 złote. W trzech przypadkach wydano podatnikom decyzje odmowne: 

tj. odmowa odroczenia I raty podatku od środków transportowych, umorzenia zaległości w 

zobowiązaniu pieniężnym za lata 2005-2009, odmowa umorzenia zaległości za 2009 r, w 

kwocie 272,00 złote.  

 

        


