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Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na dzień 31 grudnia 
2010 roku to planowany  deficyt  w wysokości  6.977.438,00 złotych.   

 
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  
 

 

Uchwała Nr XXXIV/271/10 z dnia 30 
lipca 2010 r.  

- 2.721.422,- pożyczka  
+ 1.841.830,- kredyt  

 

Plan na 31.XII .2010  roku  7.385.438,- 408.000,- 
 
1. Gmina Gnojnik na dzień 31 grudnia 2010 roku posiadała zadłużenie  w wysokości:                 
Treść Kwota kredytu  Rok otrzymania Spłaty  Data spłat  

1.467.280,00 2004r.   - - 
592.011,02 2005r.       228.000,- 2005 

kredyt 
długoterminowy z 
BOŚ   100.708,98 2006r.       228.000,- 2006 
Razem kredyt  2.160.000,00 - 228.000,- 2007 
   228.000,- 2008 
   228.000,- 2009  
   228.000,- 2010  
Razem    1.368.000,-  

Zadłużenie na 31.12.2010                                               792.000,- 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 w styczniu  2010 r. części pożyczki w 
WFOŚIGW 

90.250 2010  

Razem    288.900  
Zadłużenie na 31.12.2010                                                   0 ,- złotych        
           

Treść Kwota 
pożyczki   

Rok otrzymania Spłaty/ 
umorzenie 

Data spłat  

pożyczka z WFOSiGW 
– rozbudowa i 
modernizacja 
oczyszczalni ścieków 
(P/108/09/07a-4)                 

1.800.000,-  2010 r. 180.000 2010 
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Zadłużenie na koniec 
roku  

  1.620.000  

 
Treść Kwota pożyczki   Rok 

otrzymania 
Spłaty/ 
umorzenie 

Data 
spłat  

pożyczka z WFOSiGW – 
Budowa sieci 
kanalizacyjnej wraz z 
przyłączami domowymi w 
miejscowości Uszew 
(umowa P/092/10/38-2)  

400.000,00 2010 r. 0  

Zadłużenie na koniec roku  400.000,00   
 
Treść Kwota pożyczki   Rok 

otrzymania 
Spłaty/ 
umorzenie 

Data 
spłat  

pożyczka z WFOSiGW 
– budowa zagęszczacza 
wraz z prasą do osadów 
ściekowych (umowa 
P/091/10/38-2) 

265.241,85  2010 r. 0  

Zadłużenie na koniec 
roku  

  265.241,85  

 
Treść Kwota 

pożyczki   
Rok 

otrzymani
a 

Spłaty/ 
umorzenie 

Data 
spłat  

pożyczka w BGK – 
prefinansowanie (budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej 
w miejscowościach Lewniowa, 
Gnojnik, Gosprzydowa, Zawada 
Uszewska, i Uszew wraz z 
modernizacją oczyszczalni 
ścieków     

1.532.606,79  2010 r.   

Zadłużenie na koniec roku   1.532.606,79   
 
Treść Kwota 

pożyczki   
Rok otrzymania Spłaty/ 

umorzenie 
Data spłat  

Kredyt bankowy ING ( do 
2020 r.)    

2.790.830,-  2010   

Zadłużenie na koniec roku   2.790.830,-   
 
Razem zadłużenie na 31.12.2010 r. : 

 Pożyczki  3.817.848,64  
Kredyty   3.582.830,00 
Razem  7.400.678,64  

 
Łączna kwota długu Gminy Gnojnik na koniec IV kwartału 2010 roku wynosi 36 %  
wykonanych dochodów (zgodnie z ustawą maksymalnie 60 %) .      
Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 2,47 % (   zgodnie             
z ustawą maksymalnie 15% ).    
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Gmina Gnojnik na 31.12.2010 nie posiadała poręczeń i gwarancji. 
 
W Gminie Gnojnik przez 2010 r. funkcjonował przy PSP Gnojnik jeden rachunek dochodów 
własnych. Na dzień 31.12.2010 r. został zlikwidowany w związku z obowiązującymi 
przepisami.  
 

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, zwiększenie 
przychodów, oraz zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 5.949.000,-  
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.   

 zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z FOGR oraz dochodów z tytułu 
otrzymanego odszkodowania PP Uszew, zmniejszenie wydatków na 
wodociągowaniu, zwiększenie wydatków na drogach wewnętrznych, 
zwiększenie wydatków w PP Uszew, zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 
879.592,- zł,   - 30.07.2010 r.    

 zmniejszenie wydatków majątkowych – chodniki oraz usuwanie skutków klęsk 
powodziowych, zwiększenie wydatków majątkowych –zakup działek od parafii 
oraz chodnik przy drodze gminnej 31.08.2010 r.  

 zwiększenie dochodów z tytułu najmu składników majątkowych, z tytułu dotacji 
z FOGR, zwiększenie dochodów z tytułu żywienia w przedszkolach do 
rozdz.80104 z 80148, zwiększenie dochodu z tytułu wynajmu sali w DL w 
Biesiadkach oraz zmniejszenie wydatków  w rozdz. 01010 , 01022 60095 i 
92195 oraz zwiększenie  w rozdz. 60016 , 60017, 60078 . 75075, 75412, 80110, 
92195 – 11.10.2010r.  

 zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin, 
zmniejszenie dochodów z tytułu środków na realizację zadania „Odnowa 
centrum Biesiadek” oraz zwiększenie wydatków w dz. 801, 600 ,754, 854,  900, 
921 oraz zmniejszenie wydatków  w rozdz. 92195, 85295 – 4.11.2010 r.  

 zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie 
pobranych , zwiększenie wydatków na drogownictwie – odśnieżanie, 
zmniejszenie wydatków - promocja, pobór podatków, i gospodarka ściekowa i 
ochrona wód – 10.12.2010 r.                                        
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2. Zmiany dokonane przez Wójta Gminy: 

 wprowadził dotacje ,  
 dokonał przeniesień w ramach otrzymanych uprawnień,  
 dokonał podziału rezerwy ogólnej  budżetu w wysokości  140.000,00- złotych: 

Zarządzenie Nr 17/B/10/4 z dnia 31.03.2010 – 1.755,-  złotych 
- odśnieżanie   
Zarządzenie Nr 17/B/10/10 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/10/20 z dnia 26.05.2010 – 10.000,- złotych  
- usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych  
Zarządzenie Nr 17/B/10/28 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/10/41 z dnia 30 czerwca 2010 roku - 10.000,- złotych   
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach – 10.000,- złotych 
Zarządzenie Nr 17/B/10/50 z dnia 21 lipca 2010 r. -1.000,- złotych  
-naprawa płyty wibracyjnej  
Zarządzenie Nr 17/B/10/55 z dnia 03 sierpnia 2010 r. – 15.810,.- złotych  
- wypłata ekwiwalentu za szkolenie strażaków -6.000,- zł  
- program ”Małopolskie Remizy” – 9.810,- zł      
Zarządzenie Nr 17/B/10/58 z dnia 06 sierpnia 2010 r.–  8.881,- złotych  
-montaż bramy - OSP Uszew   
Zarządzenie Nr 17/B/10/61 z dnia 18 sierpnia 2010 r. – 10.000,- złotych  
- usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych  
Zarządzenie Nr 17/B/10/65 z dnia 31 sierpnia 2010 r. – 10.000,- złotych  
-Usuwanie skutków powodzi  
Zarządzenie Nr 17/B/10/68 z dnia 13 września 2010 r. – 300,- złotych  
-Dofinansowanie do montażu okien w DL w Zawadzie Uszewskiej  
Zarządzenie Nr 17/B/10/82 z 27 października 2010 r. – 13.156,- złotych  
-stypendia wkład własny 7.958,- złotych  
- awans zawodowy nauczycieli 198,- złotych  
- usuwanie skutków powodzi 5.000,- złotych  
Zarządzenia  Nr 17/B/10/91 z 12 listopada 2010 r. -330,- złotych  
- energia domy ludowe   
Zarządzenia  Nr 17/B/10/111 z 21 grudnia 2010 r. - 748,- złotych 
- wydatki bieżące utrzymanie gotowości bojowej  
Zarządzenia  Nr 17/B/10/114 z 29 grudnia 2010 r. – 8.781,- złotych 
- oświetlenie uliczne  
     

 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.     
   

 dokonał podziału rezerwy do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 5.173,- 
złotych  

Gnojnik – 3.500 zł  
Zarządzenie Nr 17/B/10/10 z dnia 29.04.2010 – 2.000,- złotych   
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- dla PSP Gnojnik montaż pompy - wiejskie Gnojnik  
Zarządzenie Nr 17/B/10/91 z dnia 12.11.2010 -  1.500,-złotych    
- drogownictwo  
Biesiadki – 438,- złotych  
Zarządzenie Nr 17/B/10/79 z dnia 13.10.2010 r. -  263,- złotych  
- drogownictwo  
Zarządzenie Nr 17/B/10/116 z dnia 31.12.2010 -  175,- złotych  
- oświetlenie uliczne  
Lewniowa – 372,- złotych  
Zarządzenie Nr 17/B/10/74 z dnia 29.09.2010 -  113,- złotych  
- drogownictwo  
Zarządzenie Nr 17/B/10/88 z dnia 05.11.2010 -  259,- złotych  
- drogownictwo  
Gosprzydowa – 650,- złotych  
Zarządzenie Nr 17/B/10/111 z dnia 21.12.2010 -  650,- złotych  
- drogownictwo  
Żerków – 213 złotych  
Zarządzenie Nr 17/B/10/111 z dnia 21.12.2010 -  213,- złotych  
- dofinansowanie do wigilii w PSP Biesiadki   
 

Wynik wykonania budżetu gminy za 2010 rok 
 
Wyszczególnienie Plan w złotych Wykonanie w 

złotych 
% 

a) dochody 21.376.482,62 20.626.888,03 96,49 
dochody bieżące  18.368.079,62 18.378.738,99 100,01 
dochody majątkowe  3.008.403,00 2.248149,04 74,73 
b) wydatki 28.353.920,62 27.336.134,20 96,41 
- bieżące 16.629.736,62 16.271,166,34 97,84 
- majątkowe 11.724.184,00 11.064.967,86 94,38 
c) DEFICYT(-)/nadwyżka (+) -6.977.438,00 -6.709.246,17 96,15 
Finansowanie ( d – e)  6.977.438,00 6.943.900,24 99,51 
d) przychody 7.385.438,00 7.351.900,24 99,55 
- pożyczki  4.078.578,00 3.997.848,64 98,02 
- kredyty  2.790.830,00 2.790.830,00 100 
- wole środki jako nadwyżka środków pieniężnych 
na rachunku budżetu   

516.030,- 563.221,60 109 

e) rozchody 408.000,- 408.000,- 100 
- spłaty rat BOŚ  228.000,- 228.000,- 100 
- spłaty rat WFOŚiGW  180.000,- 180.000,- 100 
   

II.  Wykonanie dochodów budżetu gminy. 
 
Plan dochodów w 2010 roku został zrealizowany w  96 % tj. plan  21.376.482,62 złotych 
wykonanie   20.626.888,03 złotych  
W tym : dochody bieżące         100 % wykonania ogółem  
              dochody majątkowe      75 % wykonania ogółem  
 
Część tabelaryczna wykazuje poszczególne źródła dochodów. 
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Dz. 010  Rolnictwo i łowiectwo –105 % 
 
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 37.242,62 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 –  61%  
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna  
- czynsz z terenów łowieckich – 419,32 złotych   
 
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  114 % 
Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 114 % 
- wpływy za sprzedaż wody –62.423,21 złotych 
- odsetki od nieterminowych wpłat 325,07 złotych  
 
Dz. 600 Transport i łączność  - 90%   
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe  100 %   
Dotacja celowa z Powiatu na budowę chodnika w miejscowości Lewniowa i Zawada Uszewska 
320.000,- złotych       
 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 100 %    
Dochód z tytułu zawartej umowy z Województwem Małopolskim na Drogę Gnojnik Chronów 
– 804.260,- złotych     
 
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 100 %   
Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi wewnętrzne – 55.000,- zł  
 
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 78 %  
Dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 800.227,66 zł ( III transze). Kwota 
238.989,06 została zwrócona 30.12.2010 r. na konto MUW z powodu niewykonania zdania (złe 
warunki pogodowe).       
 
Dz.700  Gospodarka mieszkaniowa –76 %   
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 76 % 

- dochody z czynszów  94.609,82 złotych  
- dochody z dzierżawy mienia komunalnego – 7.261,07 złotych, 
- zwrot kosztów procesu sądowego za 2009 r. – 409,98 złotych, 
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 113.360,84 złotych,  

1. działka nr 142/2   w Gnojniku  
2. działka nr  407 w Gosprzydowej   
3. działka nr 380 w Zawadzie Uszewskiej   
4. działka nr 501 w Gosprzydowej  
5. działka nr 43/4 w Lewniowej  
6. działka nr 43/3  w Lewniowej  
7. działka 242 w Gnojniku  
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8. działka 244/1 w Gnojniku  
9. działka 303 w Uszwi   
10. działka 1090 w Gosprzydowej  

      -     przeniesienie prawa własności –działka 45/1 Uszew 
     -      przeniesienie prawa własności –działka 139  Uszew 
     -      sprzedaż garażu – lokal użytkowy  
     -      odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów 748,89 złotych  
 

Dz. 750  Administracja publiczna wykonanie – 100 %  
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 100 % 

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na 
utrzymanie 3 etatów plan 48.502,- złotych, wykonanie 48.502,- złotych    

- 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych 4,65 złotych.   
 
Rozdział 75023 – Urzędy gmin 264 % 

- wpływy z usług – wpłata za rozmowy telefoniczne i ksero 296,74 złotych  
- wpływy z różnych dochodów – zwrot środków (2 x zapłacona faktura w 2009 r.)  

 
Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 100 %  
- dotacja otrzymana na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego 30.993,13 zł .   
   
Rozdział 75095 Pozostała działalności 100 %  

- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego 420.578,- złotych  
 
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz 
sądownictwo 99 % 
 
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 
100 % wykonania  

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców 1.099,68 złotych    
  
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – 100 %  
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP ( II tury) 
 
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 – 31.854,24 zł ( II tury).      
 
Dz. 752 Obrona narodowa –100%  
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 100%  

- dotacja na pozostałe wydatki obronne 250,00 zł    
 
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 % 
 
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 100% 
- pomoc finansowa na zadanie „ Małopolskie Remizy 2010” - 9.340,00 zł  
 
Rozdział 75414 Obrona cywilna 100% 
- otrzymana dotacja 250,- złotych  na obronę cywilną.    
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Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 %  
- dotacja na wykonanie opinii geologicznych – osuwiska 18.300,- złotych 
- dotacja na wykonanie operatu szacunkowego uszkodzonego budynku przez osuwisko - 600,- 
zł    
- 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 101 % 
 
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 153 % 

- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty 
podatkowej -wykonanie –6.869,- złote  

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków  74,48 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 101 %  
- podatek rolny – 102 % 
- podatek leśny – 100 % 
- podatek od środków transportowych został wykonany w 128 % .  
- podatek od czynności cywilno-prawnych  64 % – podatek przekazywany przez US   
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków  – 91 % 

 
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności 
cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych 103 %  

- podatek od nieruchomości -106 % 
- podatek rolny 103 % 
- podatek leśny 101 % 
- podatek od środków transportowych –107 % 
- podatek od spadków i darowizn 84 % 
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 95 % ten rodzaj podatku pobierany jest przez 

Urzędy Skarbowe i zależy od ilości umów cywilno-prawnych zawartych na terenie 
gminy.   

- koszty upomnień – 147 %  
- odsetki od nieterminowych zapłat podatków i opłat 157 %    

 
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podst. ustaw 114 %   

- wpływy z opłaty skarbowej –138 % 
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 111 %  
- wpłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 822,21 złotych  
- dochody z tytułu korzystania ze środowiska 2.635,43 złotych   

 
 
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 98 %  

- podatek dochodowy od osób fizycznych  98 % wykonania.  
- podatek dochodowy od osób prawnych  63 %  wykonania.  

 
Dz. 758 Różne rozliczenia 100 %  

- subwencja oświatowa –100 % 
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 100 %  
- subwencja wyrównawcza – 100 % 
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- subwencja równoważąca  - 100 %  
- różne rozliczenia – odsetki bankowe od środków ulokowanych na lokatach 

terminowych i rachunkach bieżących  228 %   
 
Dz. 801 Oświata i wychowanie 100 % 
 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 97 % 

- wpłata za duplikat świadectw 122,- złotych   
- wpływy z usług – wpłaty za zużyty gaz i energię   w PSP Gnojnik 95 %  i PSP Uszew 

97 %    
- 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” 23.934,- zł       

- wpłata do budżetu środków pozostających po likwidacji rachunku dochodów własnych 
działającego przy PSP Gnojnik – 172,47 zł . 

 
Rozdział  80104 Przedszkola 95 %   
- wpływy za żywienie i rozmowy telefoniczne prywatne PP Gnojnik – 30.162,91 zł     
- wpływy za żywienie PP Uszew –  30.378,70 zł     
- odszkodowanie za zniszczone mienie podczas powodzi 4.250,80 zł (PP Uszew) 

   
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  
-wpływy za rozmowy telefoniczne prywatne pracowników – 150,87 złote  
 
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 103 % 
Stołówka Gnojnik – 107 % wykonania   128.104.10   złotych 
Stołówka  Uszew –   94 % wykonania      53.830,92 złotych 
 
Rozdział 80195 Pozostała działalność – 100 %  
Dotacja na przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli 282,- zł  
  
Dz. 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi -  zwrot dotacji oraz odsetki LKS Biesiadki   
 
Rozdział 85195 – Pozostała działalność -  zwrot dotacji na zakup szczepionek dotacja udzielona  
w 2009 r. dla Starostwa Powiatowego.     
 
 
Dz. 852 Pomoc społeczna –99 % 
 
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

- dotacja z MUW –98 % 
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 10.401,25  złotych – odsyłane do 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych  28.060,51 złotych  – odsyłane do 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  
- dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego 13.157,40 złotych     
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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 99 % 

- dotacja na zadania rządowe wykonanie 3.268,20 złotych   95 %. 
- dotacja na zadania własne bieżące  7.400,00 złotych  100%  

 
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  - 96% 
      -     odsetki od nieterminowych płatności 2,23 złotych  
      -     wpłaty zobowiązanych osób za pobyt w Domu Opieki Społecznej –19.565,91 złotych   

- dotacja z MUW na realizacje własnych zadań bieżących gmin 57.750,00 złotych  
 
Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 100 %  
- dotacja na realizację własnych  zadań bieżących – 88.356,00 złotych  
 
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 100 % 
      -     dotacja na utrzymanie ośrodka 56.716,00 złotych - 100  % wykonania   
 
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 347.243,00 złotych 100%    
- dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi, 
która wystąpiła w maju, czerwcu i wrześniu 2010 roku.     
 
Rozdział 85295 Pozostała działalność 100 %  

- dotacja dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi 2010 r. – 70.000,- 
złotych  

- dotacja na dożywianie dzieci wykonanie  84.031,- złotych   
 
Dz. 853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  90%  
 
Rozdział 85395 Pozostała działalność  
Dotacja otrzymana od Gminy Czchów w ramach realizacji wspólnego projektu POKL            „ 
Jesteśmy najlepsi ” – w wysokości 104.851,70 złotych. Plan nie został wykonany z powodu  nie 
przekazania dotacji przez Gminę Czchów.       
 
Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 96 % 
 
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów  96 %  

- dotacja celowa na wypłatę stypendiów uczniom - pomoc materialna – wg kryterium 
dochodowego 351,- na osobę w rodzinie – 84.427,00 złotych  

- dotacja na wyprawkę szkolną wg kryterium dochodowego 351,- zł na osobę – 16.175,10 
zł 

- dotacja na zasiłek powodziowy na cele edukacyjne – 79.000,- zł        
 
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 103 % 
 
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 109 % 

- wpływy z usług – dochody z tytułu wpłat za doprowadzenie ścieków do kanalizacji 109 
% wykonania - 92.461,32 zł   

- odsetki od nieterminowych wpłat 202,40 zł   
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 96 %  
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na usuwanie azbestu z terenu Gminy Gnojnik – 8.400,00 
złotych, niewykorzystana kwota 314,01 zł została zwrócona na konto starostwa.  
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Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 100%  
- 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 – 2.687,83 zł – wpłacający WFOŚiGW w Krakowie.    
 
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 104%  
 
Rozdział 92195 Pozostała działalność – 104 %  
- dochody z wynajmu sali w DL Biesiadki 1041,09 złotych,  
 
Dz. 926 Kultura fizyczna 0%  
Rozdział 92601 Obiekty sportowe  
Niewykonano dochodów z tytułu wpływu środków unijnych w ramach PROW na budowę 
kompleksów sportowych w Lewniowej i Gosprzydowej.    
 
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej   
Zwrot niewykorzystanej dotacji LKS Gnojnik 188,36 złotych   
 
W 2010 r. roku umorzono należności pieniężne, inne niż podatkowe na podstawie podjętej 
Uchwały nr XXXV/280/10 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie:  
określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gnojnik 
lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych. 
Zarządzeniem Wójta nr 75/2010 r. – umorzono zaległość z tytułu przyłącza do wodociągu w 
wysokości 500,- zł oraz odsetki 142,- zł.  
Zarządzeniem Wójta nr 76/2010 r. – umorzono zaległość z tytułu odprowadzania ścieków do 
kanalizacji w wysokości 320,67 oraz odsetki 5,55 zł  
 

Tutejszy organ podatkowy wydał także dwa postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na 
umorzenie podatku od spadków i darowizn przez Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 
3.122,- zł. W jednym przypadku wydano odmowę umorzenia podatku od czynności 
cywilnoprawnych w wysokości 290,00 zł.            

W 2010 r. organ podatkowy wydał 35 decyzji w sprawie: umorzenia zaległości podatkowych, 
rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności 
Jednemu podatnikowi umorzono odsetki na kwotę 296,00 zł – należność główna została 
wpłacona.  
W trzech przypadkach odroczono zaległość na łączną kwotę 1.418,20 zł  
- jeden podatnik wpłacił zaległość zgodnie z terminem, 
- w drugim przypadku nie wpłacono zaległości, 
- trzeci podatnik należność odroczona – kwota 559,00 zł do 31.03.2011 r.      
W trzech przypadkach wydano podatnikom decyzje odmowne :  
- odmowa odroczenia I raty podatku od środków transportowych  
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- odmowa umorzenia zaległości w zobowiązaniu pieniężnym za lata 2005-2009  
- odmowa umorzenia zaległości za 2009 r.  
Wydano 27 decyzji pozytywnych o umorzeniu zaległych rat podatku głownie z powodu 
powodzi w 2010 r. ) na kwotę 1.778,00 złotych .   
Umorzono zaległość z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 4.061,- zł oraz 
odsetki od tej zaległości -1.134,- zł  
Wysłano do podatników 328 upomnień na łączna kwotę 31.368,55 zł.   
Tabela poniżej obrazuje wykonanie dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2010 r. (Rb 
PDP).  
 

Wykonanie dochodów podatkowych za 2010 roku    
       

Skutki decyzji 
wydanych przez organ 
podatkowy na podstawie 
ustawy Ordynacja 
podatkowa 

Rozłoże
nie 

Lp. 

Wyszczególnienie Wykonanie 

Skutki 
obniżenia 

górnych sawek 
podatków 

obliczone za 
okres 

sprawozdawczy  

Skutki 
udzielonych 

ulg i 
zwolnień za 

okres 
sprawozdawc

zy Umorzenie 
zaległości 

na raty 

A OGÓŁEM 2 825 199,27 404 293,32 437 641,75 5 811,00 559,00 
A1 Udziały we wpływach z 

podatku dochodowego od 
osób prawnych 

3 137,03 x x x x 

A2 Udział we wpływach z 
podatku dochodowego od 
osób fizycznych 

1 293 328,00 x x x 0,00 

A3 Podatek rolny 366 977,55 0,00 0,00 1 344,00 559,00 
A4 Podatek od 

nieruchomości 
763 636,92 179 822,27 437 641,75 395,00 0,00 

A5 Podatek leśny 17 481,61 0,00 0,00 11,00 x 
A6 Podatek od środków 

transportowych 
261 663,00 224 471,05 0,00 4 061,00 x 

A7 Podatek dochodowy 
opłacony w formie karty 
podatkowej 

6 869,00 x x x x 

A8 Podatek od czynności 
cywilno-prawnych 

88 645,16 x x x x 

A9 wpływy z opłaty 
skarbowej    

23 461,00 x x x x 

 
 


