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III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gnojnik za 2010 rok    
 
Tabelaryczna część wydatków obrazuje wykonanie według działów,  rozdziałów, grup i 
źródeł finansowania zrealizowanych zadań w 2010 roku. 
 
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 94,4 %   
Wydatki bieżące  zostały zrealizowane w  97,8 % - poniżej opis wydatków bieżących.  
 
Objaśnienia:  
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także 
umowy o dzieło, zlecenia oraz wszystkie pochodne od tych umów tj. składki ZUS i FP.  
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wszystkie wydatki związane z 
funkcjonowaniem jednostki (media, materiały, usługi, remonty, odpis na ZFŚS, zakup 
żywności itp.)         
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki niezliczone do wynagrodzeń- wypłaty 
pieniężne, oraz wartość świadczeń w naturze, diety radnych, diety członków komisji 
wyborczych, zwrot kosztów podróży dla niepracowników, ekwiwalent za udział w akcjach 
powodziowych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, zwrot za okulary, sorty mundurowe, 
zasiłki z pomocy społeczne, dodatek wiejski i mieszkaniowy, stypendia, ,      
 
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 96 %   
Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe  
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzęcych, produktach pochodzenia 
zwierzęcego 54 % 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 

- zapłacono za odbiór bezdomnego psa z tereny gminy, 
- zakupiono karmę dla bezdomnego psa  
- zakupiono tablice informacyjne o wściekliźnie        

 
Rozdział 01030 Izby rolnicze –100 %  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 
Wpłata zgodnie z ustawą  na rzecz Izb Rolniczych 2% podatku rolnego.   
  
Rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich 100 % .   
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 
Zapłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia na „ Śliwkowym szlaku ” – 3.789,50 
złotych.              
 
Rozdział 01095 Pozostała działalność 100%  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 
Zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 36.512,38 złotych – (150 osób 
skorzystało z dotacji) oraz zapłata za znaczki pocztowe oraz za aktualizację programu 
730,24 złotych z dotacji.      
 
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  95 % 
Rozdział 40002 Dostarczanie wody 95 %  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 
Zakup wody oraz energii elektrycznej na przepompowani wody w Lewniowej i w 
Biesiadkach 44.623,24 złotych, zakup wywiewki wentylacyjnej, usunięcie awarii na 
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przepompowni w Biesiadkach, usługa konserwacyjna systemu hydroforowego, zamontowanie 
wodomierzy –3.951,08 zł.        
 
Dz. 600 Transport i łączność – plan wykonano w 94 %. 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  90 % 
 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 
Wydatkowano kwotę 145.275,83 złotych na zimowe utrzymanie dróg oraz wydatkowano tzw. 
Środki wiejskie i z Funduszu Sołeckiego wg opisu: 
1. Gnojnik 

- wywieziono i wbudowano 62,2 tony kruszywa drogowego na drogi gminne,  
- wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych przy użyciu        

2,5 tony masy, 
- wypłacono odszkodowanie za przesunięcie 21,8 m ogrodzenia, w celu poszerzenia 

drogi „Górka w str. Kopciów”, 
- wykonano odmulenie odcinka rowu przy drodze „Stara Wieś w str. Kopcia”, 
- zakupiono i zabudowano wyroby betonowe na następujących drogach: 

przepusty Ø 80 – 6 szt. droga w str. nowego kościoła 
płyty „Jumbo” – 30 szt. droga „Wisowa” w str. Chudoby” 
koryta betonowe 40 szt. droga „Górka nad Centrum Kultury” 

      -    zakupiono olej napędowy do odśnieżania chodników.   
 

 
2. Gosprzydowa 

- zabudowano 4 szt. kręgów Ø 50 na zjeździe przy kościele 
- wywieziono 38 ton żużla na drogi gminne wg. wykazu Rady Sołeckiej 
- przeniesiono słupa telefonicznego oraz wykonano dokumentację i przebudowano 

oświetlenie uliczne,  przy kościele w kierunku ławy 
- poprawiono koparką stan dróg „W Stawiska” i „Potoki”, po powodzi (7 godz. pracy 

koparki) 
- wykonano zabezpieczenie betonowe osuwiska drogi „Granice Tymowskie” – 2 m3 

betonu 
- założono 5 szt. koryt typu „AKO” w ciągu drogi k. kościoła, 
- olej napędowy – wykaszanie rowów.   

 
3. Lewniowa  

- wykonano drenażem odprowadzenie wód od przepustu pod drogą „Granice w str. 
Wąsa” do potoku – 60 mb 

- wykoszono pobocza przy drogach gminnych 
- wyrównano ziemię na poboczach dróg „Wąwóz w str. Piecha” oraz „Osicze                       

k. Żółtego” (1,5 godz. pracy koparką) 
 
4. Biesiadki  
- zakupiono i zamontowano kręgi na zjeździe „ Ścieżki – Dzioły” w Biesiadkach.     
 
FUNDUSZ SOŁECKI 
 
1. Gnojnik 21.385,90 zł  
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- wykonano prace ziemne koparką przy odmulaniu rowów oraz naprawę przepustów       
i ubezpieczeń betonowych na rowach w zakresie objętym umowami 20/2010               
i 35/2010 

2. Zawada Uszewska – 8.520,15 zł  
- zakupiono i wbudowano 50 szt. koryt na spływie wód (na wprost Domu Ludowego) 
- wykonano obudowanie studzienki ściekowej k. Domu Ludowego zakupiono                      

i dostarczono 170 szt. koryt na zabudowę rowu przy drodze „W str. Zapióra” 
- zakupiono 120 szt. koryt, 150 szt. płyt „Jumbo” i 60 szt. płyt betonowych typu „Mała 

krata” 
 
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 100 %  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 
 
Kwota 16.878,06 pochodzi ze środków wiejskich Gnojnika , 55.000 ze środków Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych, kwota 13.792,58 zł ze środków budżetu gminy.      
 
1. Gnojnik (I transza) 

- wykonano roboty ziemne, niweletę oraz częściowo utwardzono 580 mb. drogi   
      „Granice Gnojnickie w str. Smolenia” 

2. Gnojnik (II transza) 
- wykonano rów, zabudowano przepusty oraz częściowo utwardzono 350 mb drogi       
      „Wisowa od str. Zawady” 

2. Lewniowa (II transza) 
- wykonano rów, zabudowano przepusty oraz częściowo utwardzono 180 mb drogi       

„Granice do łąk” 
3. Uszew (II transza) 

-    wykonano profilowanie i utwardzenie 250 mb drogi „ Przesna Tamta Strona” 
 
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 97 % 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 
Na usuwanie skutków wydatkowano kwotę 27.818,49 zł. Zakupiono: materiały do 
zabezpieczenia drogi w  Uszwi, kruszywo do zabezpieczenia osuwiska w Zawadzie 
Uszewskiej, korytka, przepusty, kruszywo na drogi Uszwi i Zawady Uszewskiej, olej do 
przewozu gruzu, zakupiono beton na most w Lewniowej, naprawiono zniszczoną podczas 
powodzi nawierzchnię z kostki brukowej, udrożniono koparką rów w Gnojniku, zakupiono 
usługę koparko – ładowarką, naprawa drogi Gosprzydowa – Granice Tymowskie oraz remont 
przepustów w m-c Gosprzydowa.             
 
Rozdział 60095 Pozostała działalność 99 % 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 

- zakupiono paliwo, olej do wykaszarki i ubijarki 699,36 złotych   
- ubezpieczono infrastrukturę drogową i mostową 2.056,- złotych 
- naprawa kosy i płyty wibracyjnej 1.836,30 złotych   

 
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa  98 %  
 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 98 % 
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 
Zapłacono za opinię biegłego w zakresie stanu wód powierzchniowych w Uszwi 3.500,- zł 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 
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1. Zakupiono energię elektryczną do budynków mienia komunalnego 10.998,38 zł 
2. Zakupiono kopie map, paliwo, żarówki, kruszywo hutnicze, siatkę ogrodzeniową, 

drut , materiały do drobnych remontów, tablice informacyjne, tablice kierunkowe – 
zakup opału do DS w Gnojniku, zakup roślin do obsadzenia działek mienia 
komunalnego, zakup betonu do wykonania wylewki w DS.  w Uszwi   – 14.540,28 
zł .         

3. Wykonano naprawę przyczółka betonowego działki mienia komunalnego oraz 
wykonano malowanie konstrukcji stalowych ogrodzenia mienia komunalnego – 
328,01 zł.    

4. Wykonano badanie okresowe kominów oraz przeglądy w budynkach mienia 
komunalnego, zakupiono i zamontowano pompę głębinową w budynku CK w 
Gnojniku  . W zakresie regulacji mieniem komunalnym zapłacono ogłoszenia o 
sprzedaży mienia komunalnego, zapłacono wypisy i wyrysy działek, sporządzenie 
aktów notarialnych, sporządzenie podziałów działek w Gosprzydowej, sporządzenie 
operatów szacunkowych, wycena nieruchomości, dokonano zapłaty opłaty sądowej, 
zapłacono za wycinkę drzew w parku, sporządzenie projektu modernizacja remizy 
w Uszwi – 58.179,75 zł     

5. Dokonano opłat sądowych – 684,35 zł.  
6. Wypłacono odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę w związku z 

uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 11.936,- zł    
    

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 
Wypłacono dodatek mieszkaniowy dla rodziny kwalifikującej się zgodnie z ustawą do 
otrzymania dodatku – 2.624,40 złotych.  

   
Dz. 750 Administracja publiczna  94 %  
 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 89 %  
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 

- od Wojewody otrzymano dotację w wysokości  48.502,- złotych na utrzymanie trzech 
etatów. Dotacja została w całości przeznaczona na wynagrodzenia. W planie ujęto 
odprawę emerytalną, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od 
wynagrodzeń – 194.516,26 zł  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
-  odpis na  ZFŚS, szkolenia, delegacje, zakupiono materiały biurowe niezbędne  do 

bieżącego funkcjonowania, zapłacono za aktualizację programów USC I Ewidencji 
Ludności (3.340 zł), zakupiono publikacje i czasopisma ( 425,95zł) , zorganizowano 
jubileusze dla 12 par oraz urodziny dla dwóch osób (2.702,34 zł)  – łącznie 14.129,52 
zł. 

 
     Rozdział 75022 Rady gmin 92 % 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 
Wypłacono diety oraz delegacje  dla Radnych – 36.637,18 zł. 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- zakupiono materiały biurowe oraz spożywcze do obsługi rady, usługa 
gastronomiczna,  zakupiono czasopismo „ Doradca”, zakupiono toner, podpis 
elektroniczny, zakupiono upominki dla Radnych na koniec kadencji – 4.816,17 zł.    

 
     Rozdział 75023 Urzędy gmin  95 %  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 
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Pokrycie kosztów zakupu okularów – 329,25 zł.   
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 
wynagrodzenia i pochodne w tym: nagroda jubileuszowa, umowa zlecenia z radcą prawnym , 
umowa zlecenie na wykonanie operatu wodno prawnego oraz umowa na przewóz osób – 
1.160.794,88 zł.       
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 
- składka na PFRON – 8.779,- zł  
- książki nadawcze, materiały biurowe, druki , chip do kserokopiarki, odkurzacz, kabel, kartki 
świąteczne, kwitariusze, ręczniki, mydło, zakup okrągłej pieczęci, środki czystości, kwiaty 
balkonowe, herbata dla pracowników, numerator, części do naprawy ksera, tablice, gaśnice 
proszkowe,  - 17.352,75 zł,  
- prenumerata dzienników, czasopism, zakup książek – 6.724,18,- zł 
- energia – 31.005,21 zł 
- konserwacja systemów alarmowych i remont ksera 5.893,31 zł   
- badania pracowników – 822,50 zł 
- odśnieżanie dachu na budynku UG, odprowadzenie ścieków, wykonanie pieczątki, 
skanowanie dokumentów, rejestracja dzienników, badania techniczne budynku, usługa 
tłumaczenia, badania techniczne urządzeń do transportu wartości pieniężnych, wykonanie 
pieczątek, usługa transportowa – 4.425,67 zł  
- zrealizowane tytuły wykonawcze – 632,41 zł  
- obsługa bankowa 3.316,25 zł  
-opłaty za programy komputerowe ( podatki gminne, program płacowy, program finansowo 
księgowy, program faktury i rachunki oraz program do wystawiania faktur (zestaw 
inkasencki) oraz usługi informatyczne – 20.349,70 zł   
- wywóz śmieci – 2.632,20 zł  
- usługa pocztowa 21.832,89 zł  
- Internet  3.114,67 zł 
- telefonia komórkowa 1.916,29 zł  
-telefonia stacjonarna 19.221,75 zł 
- delegacje i ryczałty samochodowe 19.250,26 zł 
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej 1.023,- zł 
- odpis na ZFŚS – 23.929,62 zł  
- szkolenia 13.100,- zł  
- papier 1.499,65 
-akcesoria komputerowe ( tonery, programy, części zamienne do komputera) -12.139,99 zł      
 
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne 100 %   
Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 
Wypłacono dodatki spisowe dla 4 osób – 19.000,- zł  
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 
Umowy zlecenia na wykonanie aktualizację wykazu gospodarstw rolnych, za obsługę 
księgową oraz pochodne od wynagrodzeń -  11.194,13 zł   
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 
Zakup materiałów biurowych – 799,00 zł   
 
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 % 
 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 
Umowa na wykonanie zdjęć gminy – 1.648,35 zł  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 
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- nagrody za udział w turnieju, artykuły spożywcze -przegląd grup kolędniczych – grupa 
wieńcowa z Uszwi, zakup zdjęć lotniczych,  zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci ze 
szkól podstawowych, zakup toreb ekologicznych, materiały promocyjne, wynajem 
powierzchni wystawienniczej – 25.000 zł  
Wiejskie Lewniowa – 1.500,- zł – potrawy na oddanie boiska w Lewniowej oraz zakup 
statuetek.      
Organizacja konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD 2009” – 
33.865,90 zł tj. ulotki reklamowe, breloczki do kluczy, banery reklamowe, długopisy z 
nadrukiem, torby ekologiczne z nadrukiem, folder promocyjny, obsługa fotograficzna, 
prowadzenie imprezy kulturalnej, wyżywienie uczestników, nagłośnienie oraz obsługa 
techniczno-akustyczna, obsługa muzyczna, dekoracja wnętrza, wynajem sprzętu.             
  
Rozdział 75095 Pozostała działalność 88 %  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 
diety dla 7 sołtysów x 290 złotych = 24.360,- złotych  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 
- składka na stowarzyszenie Gmin Małopolski, 1.050,- zł  
- wiejskie Gnojnik koszty eksploatacyjne pomieszczeń sali sołtysa – 1.200,- zł 

 
Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej  99 % 
 
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
100 %  
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 
Umowa  na aktualizację rejestru wyborców 805,70 zł 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 
Materiały biurowe – 293,98 zł   
 
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 100 % 
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 
Umowy zlecenia zawarte z osobami obsługującymi wybory wraz pochodnymi – 5.975,74  
zł   
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 
Materiały niezbędne do przeprowadzenia wyborów, delegacje, wykonanie tablicy 
informacyjnej , wykonanie zasłon do kabin wyborczych, kart do telefonu komórkowego, 
papier, tonery – 3.430,08 złotych      
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Diety i koszty podróży członków komisji wyborczych 12.005,00 zł  
  
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 
99 %        
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 
Umowy zlecenia zawarte z osobami obsługującymi wybory wraz pochodnymi – 7.284,55  
zł   
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 
Materiały niezbędne do przeprowadzenia wyborów, delegacje, , karty do telefonu 
komórkowego, papier, tonery, zapłata za zużyty gaz w DS.  w Zawadzie Uszewskiej, 
drobne materiały do wyposażenia lokalu  – 5.784,89 zł  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
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Diety i koszty podróży członków komisji wyborczych  18.784,80 zł  
 
Dz. 752  Obrona narodowa 100 %   
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 100 %  
Udostępnienie danych , mapy – zakup z dotacji celowej – 250,00 zł   
 
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 98 % 
 
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji 96 %  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 
Zakup czytnika kart elektronicznych – przekazane policji    
 
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 98 % 
Dotacje na zadania bieżące:  
Udzielono dotacji w wysokości 11.311,- zł dla :  
OSP Zawada Uszewska 3.000,-zł  zakup mundurów specjalnych   
OSP Lewniowa 4.000,- zakup mundurów specjalnych ,  
OSP Uszew 4.311,-zł – zakup węży, pompy szlamowej oraz ubrań ochronnych.  
 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 
Wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach – 8.994,63 ( wypłacane na 
podstawie Uchwały Rady Gminy tj. 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez 
Prezesa GUS w ostatnim kwartale) w tym:  
 GNOJNIK LEWNIOWA  BIESIADKI  USZEW 

 
ZAWADA 
USZEWSKA  

GOSPRZYDO
WA 

ŻERKÓW 

AKCJE w 
tym: pożary i 
wypadki 

2.131,40 491,08 0 0 402,92   0 

SZKOLENIA  483,22 852,75 1.733,92 582,71 2.316,63 0 
 
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 
Umowy z kierowcami – 15.836,- zł  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 
Wydatkowano środki na utrzymanie gotowości bojowej 63.898,29  zł. tj. 
Materiały: zakup paliwa, olejów, flotu i mułu do ogrzewania garaży: – 12.980,53 zł.   
Materiały – części zamienne i inne materiały:  
Gnojnik – butla stalowa do aparatów oddechowych, akumulator, płyny – 4.958,05 zł                
( wiejskie Gnojnik 1.604 zł – płyta drewnopodobna i obrzeża),      
Lewniowa – przetwornica napięcia, opony do samochodu tatra, drobne materiały (wiejskie 
Lewniowa 1.000) – 4.745,96 zł  
Uszew – części do samochodu, pompa zanurzeniowa elektryczna, drobne materiały – 
3.747,01 zł  
Biesiadki -  zakup lakieru i części do samochodu – 1.716,75 zł  
Zawada Uszewska – drobne materiały – 267,00 zł     
Gosprzydowa - buty, prądnica i latarka , drobne materiały- 898,24 zł    
Żerków – drobne materiały – 35,98 zł  
Prenumerata czasopisma strażackiego – 1.152,52 zł    
Energia – 4.495,99 zł,  
Remonty samochodów i sprzętu OSP – 8.545,70 zł w tym: Gnojnik – naprawa stacji 
selektywnego alarmowania – 610,-zł , Lewniowa – naprawa radiotelefonu, układu 
powietrznego, urządzeń radiowych- 4.636,41 zł, Zawada Uszewska – wykonanie daszku i 
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podstawy syreny alarmowej – 649,30 zł, Biesiadki – roboty blacharskie, konserwacja 
podwozia, montaż prowadnic – 2.500,00 zł, Gosprzydowa naprawa samochodu – 149,99 zł.     
Badania techniczne  samochodów, badania strażaków, zamontowanie grzejnika w garażu OSP 
Zawada Uszewska, przegląd i legalizacja sprzętu holmatro, seminarium z zakresu ochrony 
ppoż. ( wiejskie Gnojnik – usługa 396,- zł) – 9.170,06 zł. 
Ubezpieczenia sprzętów – 11.184,50 zł                        
     
Rozdział 75414 Obrona cywilna 94 % 
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 

- środki wydatkowano na umowę zlecenie z magazynierem OC oraz za 
przeprowadzone szkolenie  1104,- zł 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 1.012,27 zł  
- prenumerata czasopisma „ Przegląd obrony cywilnej”  i zakup opracowań 

zarządzania kryzysowego, materiały do przeprowadzenia treningu SWA, drabina, 
płótno, papier itp.- z dotacji 250,00 zł,        

 
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100 %  
Wydatki z dotacji – 101.221,09 zł   
Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 
Wypłata ekwiwalentu za udział w akcji powodziowej – 65.511,94 , w tym: z dotacji 
35.427,86 zł, budżet gminy – 30.084,08 zł    

 GNOJNIK LEWNIOWA BIESIADKI USZEW 
 

ZAWADA 
USZEWSKA 

AKCJE 
POWODZIOWE 

17.133,76 3.133,40 947,50 27.319,65 16.977,63 
 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
zakup: wody, pisaku, worków, rur i kolanek, wapna, paliwa do sprzętu OSP, zbiornika na 
wodę, znaków ostrzegawczych, zakup energii, wywóz odpadów komunalnych, 
popowodziowych – 46.893,23 zł  z dotacji.             
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość odtworzeniową budynku nr 180 
zniszczonego wskutek aktywnego osuwiska kwota 732,- w tym 600 złotych dotacja celowa 
132,- zł środki własne.  
Wykonanie kart 5 osuwisk z terenu Gminy – kwota 18.300,- zł – z otrzymanej dotacji.    
          
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej 100 % 
 
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych  
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 

- wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat – 20.080,50 zł   
 
Dz.757 Obsługa długu publicznego 81 %  

- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony 
Środowiska o/Tarnów  36.112,78 złotych  

- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w ING Banku Śląskim 
18.434,13 złotych  

- spłata odsetek od pożyczek w WFOŚiGW w Krakowie  61.967,29 złotych   
- splata odsetek i prowizji od pożyczki w BGK (prefinansowanie) -  4.309,86 złotych  

 
Dz. 801 Oświata i wychowanie 99 %   
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Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  100  %  
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.529.441,71 zł  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 654.415,10 zł  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 202.2987,28  zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy  
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku 100 % 

 
Ze środków wiejskich Gnojnika kupiono i zamontowano pompę głębinową – 1.525,00 złotych  
 
 
 

wynagrodzenia bezosobowe: remont balkonu, kompleksowe sprawdzenie serwera 
i komputerów w pracowni komputerowej i czytelni  

2.200,00 

zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości do bieżącego utrzymania szkoły, druki 
szkolne, dyplomy, antyramy do oprawy obrazów w sali nr 03 na parterze,  statuetka 
(nagroda), artykuły biurowe, przemysłowe i do wykonania bieżących napraw,  telewizor oraz 
odtwarzacz DVD, szafka na telewizor, krzesełka uczniowskie do trzech sal lekcyjnych, stoliki 
do dwóch klas, zestaw szaf do klasy pierwszej, krzesło obrotowe dla bibliotekarki, regał 
ekspozycyjny do biblioteki, telefaks do sekretariatu, lampa do szatni, znaczki, prenumerata 
czasopism na 2011 r.,  panele podłogowe, listwy wykończeniowe oraz akcesoria do ułożenia 
podłogi w klasie 07 na parterze (montaż bezpłatnie wykonany przez rodzica), papa 
termozgrzewalna i abizol do zabezpieczenia balkonów przed przeciekaniem, benzyna i olej 
do kosiarki, filtry do wody, odzież ochronna dla pracowników obsługi i nauczyciela wych. 
fizycznego, herbata dla pracowników 

23.132,56 

zakup środków dydaktycznych: książki do biblioteki,  nagrody książkowe za konkursy 
(historyczny i wiedzy o Janie Pawle II), 4 radiomagnetofony dla nauczania 
wczesnoszkolnego i języka angielskiego, akwarium do sali przyrodniczej 

2.041,98 

zakup energii elektrycznej i gazowej 107.456,25 
zakup usług remontowych: dozór techniczny kotłowni, konserwacja, przegląd, remont i 
wymiana modułu kotła c.o., zakup pompy głębinowej oraz jej zamontowanie, częściowa 
wymiana rur w hydroforni,  pomalowanie sali zabaw, montaż paneli podłogowych w sali 
lekcyjnej 103 na I piętrze, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego oraz kserokopiarki, 
badanie szczelności instalacji gazowej, badanie okresowe ciągów kominowych 

11.670,80 

zakup usług zdrowotnych: badania wstępne i profilaktyczne nauczycieli i pozostałych 
pracowników 

815,00 

zakup usług pozostałych: opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, dorabianie 
kluczy,  abonament rtv, przewóz uczniów na zawody i konkursy, poradnik dyrektora, opłata 
za badanie wody, oprawa 4 obrazów historycznych i 1 do kącika papieskiego,  zwrot kosztów 
dowozu uczniów do szkół specjalnych, opłaty za przelewy i przesyłki, nagrody dla uczniów 
za konkurs 

13.757,29 

zakup usług internetowych: abonament internetowy, dostęp do portalu kadrowego 1.449,77 
zakup usług telefonii stacjonarnej: rozmowy i abonament 1.128,84 
podróże służbowe: zwrot kosztów podróży 447,20 
opłaty i składki: ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego oraz OC szkoły 1.823,00 

szkolenie pracowników: okresowy kurs BHP dla dyrekcji , nauczycieli i sekretarki 840,00 

zakup materiałów drukarskich: papier do ksera,  998,96 

zakup akcesoriów komputerowych: zakup 5 licencji dostępowych do serwera, program 
komputerowy „Ocenianie opisowe”, licencja „Bezpieczna Szkoła” na wszystkie komputery 
na 14-m-cy, program komputerowy Cenzor EDU dla 11 stan. abonament, zakup drukarki do 
sekretariatu, zakup tuszy i tonera do urządzenia wielofunkcyjnego 

783,35 
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi  99 %  
 

Wydatki Ogółem 
- Zakup komputera do sekretariatu 
- Zakup regałów, szafy, mebli 
- Zakup odzieży roboczej i herbaty 
- Zakup artykułów przemysłowych i dekoracyjnych  
- Zakup telefonu  
- Zakup środków czystości 
- Zakup art. Biurowych, tonerów, znaczków, krzewów ozdobnych , donic 

Razem: 

2545,00 
6433,01 
  768,00 
2233,85 
  235,00 
1691,69 
2845,08 

16751,63 
Zakup pomocy „Radosna Szkoła”(wyposażenie miejsc zabaw dla dzieci klas I-III 
- Zakup książek 
- Zakup linijek, pomocy nauk. 
- Prenumerata „Monitor Prawny” 
- Zakup nagród na konkursy 
- Zakup pojemników do przechow. Pomocy 
- Zakup programów 

Razem: 

11941,00 
1109,28 

    118,71 
    273,00 

     258,75 
     128,10 
     108,00 
13936,84 

- Zakup energii i gazu                                                               56.077,89 
- Przeglądy – kominiarski, gaśniczy, kotłowni, elektryczny 
- Konserwacja kserokopiarki 
- Naprawa rury spustowej i pieca CO 
- Naprawa alarmu 

Razem: 

870,20 
219,60 
583,16 
666,12 

2339,08 
Badania okresowe pracowników 1075,50 
- Zakup pr. „Niezbędnika Dyrektora Szkoły.” 
- Wywóz śmieci 
- Wyjazdy na zawody, odbiór nagród 
- Wywóz fekalii 
- Opłata domeny i aktualizacja stron WWW 
- Oplata abonamentu telewizyjnego 
- Wykonanie statuetek 
- Wykonanie usł. obszycia wykładzin i wypoż. strojów 
- Opłaty bankowe, prowizje i usługi logistyczne 

Razem: 

    821,82 
764,71 
229,50 
500,00 
207,88 
197,80 
804,03 
263,70 

1444,42 
  5233,86 

Zakup dostępu do Internetu 1642,59 
Rozmowy telefoniczne 1369,78 
Delegacje 767,20 
- Ubezpieczenie budynków i sprzętu szkolnego 
- Opłata spółki wodnej 

Razem: 

2145,19 
30,00 

2175,19 
- Zakup znaków opłaty sądowej 50,00 
- Szkolenie pracowników w zakresie BHP 
- Szkolenie „ Kontrola zarządcza.” 
- Szkolenie „ Nowelizacja statutu .” 

Razem: 

720,00 
200,00 
235,00 

1155,00 
- Zakup papieru 799,83 
- zakup akcesoriów komputerowych  996,93  
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Biesiadkach 100 %  
 
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 4.811,36 
środki czystości 759,74 
art. gospodarcze, przemysłowe, benzyna, 
dyplomy, farby, środki chemiczne itp 

1.042,69 

art. biurowe  1.242,75 
tablica informacyjna i emblematy 538,26 
antyramy na dyplomy 282,77 
środki dla pracowników 945,15 
Pomoce naukowe: książki, pomoce do j. ang. 801,39 
prenumerata czasopism   1.621,36 
pomoce z "Radosnej szkoły"  5.993,- 
Zakup energii 31.235,17  
Zakup usług remontowych w tym:  5.133,80  
montaż pieca CO  488,00 
Montaż bramy wjazdowej  1.650,00 
Naprawa i konserwacja kserokopiarki  1.813,80 
Przeglądy techniczne budynku szkoły  1.182,00 
Badania lekarskie  691,00 
Usługi pozostałe  5.492,42 
opłaty bankowe 600,00 
opłata za wywóz śmieci  176,55 
usługa fotograficzna 234,00 
nagrody, wyjazdy dzieci na konkursy 803,08 
opł.za wodę,opłaty-aktualiz. strony i progr. komp. in.opłaty 
zamieszczenie kondolencji w Dzienniku Polskim 

292,80 

zakup i montaż rolet w oknach  2.801,12 
czyste druki  584,87 
Internet  1.646,07 
Telefonia stacjonarna  1.019,85 
Podróże służbowe krajowe  628,80 
Szkolenie pracowników  720,00 
Ubezpieczenie  969,00 
Zakup papieru  498,73 
Zakup akcesoriów komputerowych  546,43 
Razem  61.808,38  
 
Ze środków wiejskich Żerkowa 213,- zł dofinansowano Wigilię dla samotnych i starszych.    
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewniowej 100 %  
 
Zużycie gazu i energii 30.702,09 

Zakup usług: telefonii stacjonarnej, internetowej i RTV, wywóz śmieci i 
ścieków, zużycie wody 4.100,00 

Przeglądy, ubezpieczenia i konserwacje: instalacji kominowej, gazowej, 
kotłowni, budowlany, dozór techniczny , ubezpieczenie budynku                                         4.120,00 
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Zakup artykułów i materiałów :  biurowych, papierniczych i dekoracyjnych, 
akcesoriów komputerowych, druków szkolnych, artykułów gospodarczo – 
porządkowych, materiałów dydaktycznych            

8.660,00 

Zakup artykułów i materiałów związanych z nadaniem imienia szkole :  
wykończenie kącika patrona szkoły, zakup liter mosiężnych , gabloty na 
sztandar, flag, drzewca, stojaków, zakup materiałów dekoracyjnych                       
(dofinansowanie ze środków wiejskich 800,00 złotych) 

4.290,00 

Zakup i montaż liter, tablic informacyjnych na budynku szkoły w związku  z 
nadaniem szkole imienia ks. Jana Twardowskiego ( dofinansowanie ze środków 
wiejskich 1.600,00 złotych 

2.074,00  

podróże służbowe, prowizje, szkolenia, badania lekarskie, opłaty pocztowe      2.089,12  
Razem 56.035,21 
 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gosprzydowej 100 %  
 
Zakupy – 13.812,25 
Elementy wyposażenia sal lekcyjnych, termosy konferencyjne, obrusy plamoodporne, drukarka  
do sekretariatu, komputer do pokoju nauczycielskiego, środki czystości, odzież ochronna, sprzęt  
i materiały biurowe, materiały do wykonywania bieżących dekoracji w salach lekcyjnych oraz  
na korytarzach, artykuły gospodarcze, elementy wyposażenia otoczenia budynku, tusze do ksero, 
organizacja Spotkania Noworocznego, mydło, herbata i ręczniki dla pracowników szkoły, 
narzędzia i materiały do wykonywania bieżących napraw i remontów oraz inne niezbędne zakupy 
wynikające z bieżących potrzeb szkolnych w trakcie roku.  
Środki dydaktyczne – 9.331,80 
Bieżące doposażenie księgozbioru, lornetki, szachy, zegary szachowe, ekran do projektora 
multimedialnego, nagrody w konkursach dla dzieci oraz zakup pomocy dydaktycznych  
z rządowego programu Radosnej Szkoły (6.000).  
Energia i gaz – 18.532,05 
Zakup usług remontowych – 508,20 
Opłata – dozór techniczny, przegląd gaśnic, konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne 
instalacji.  
Zakup usług zdrowotnych – 752,50 
Badania okresowe i inne wynikające ze stosunku pracy oraz osób ubiegających się o 
zatrudnienie.  
Usługi pozostałe – 6.524,88 
Opłata RTV za 2010 r., wywóz śmieci i ścieków, przedstawienia edukacyjne, usługi 
fotograficzne, promocja placówki, aktualizacja programów komputerowych i abonamenty, 
statuetki/medale dla uczestników konkursów, badanie wody, zakup innych usług 
wynikających z bieżących potrzeb.  
Internet – 1.431,58 
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 921,95 
Podróże służbowe, delegacje – 218,50 
Ubezpieczenie komputerów, sprzętu, budynku – 1.581,00 
Zakup materiałów papierniczych – 700,00 
Papier do ksero.  
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 600,00 
Zakup akcesoriów komputerowych – 647,48 
Zakup akcesoriów komputerowych, których naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna, tusze 
do drukarek komputerowych.  
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Ze środków wiejskich Gosprzydowej dofinansowano Święta Noworoczne dla osób starszych 
– 299,80 zł.    
 

Rozdział 80103 Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych 100 %  
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 152.370,27 zł  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  15.133,27 zł   
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.229,20 zł - dodatek wiejski i mieszkaniowy  
 
 „0” Lewniowa – 100 % 
Zakup materiałów i wyposażenia  1.096,22 
Zakup środków dydaktycznych 360,41 
Zakup materiałów papierniczych do drukarek 195,20 
Zakup akcesoriów komputerowych 197,61 
Razem 1.849,44 
 
„0” Biesiadki – 100%  
 
„0” Gosprzydowa – 99 % 
Zakupy – 2.992,03 
Środki czystości, materiały biurowe, aparat fotograficzny, materiały do wykonywania 
bieżących dekoracji w sali oraz na korytarzach, artykuły gospodarcze, szafki, narzędzia i 
materiały do wykonywania bieżących napraw i remontów, inne niezbędne zakupy wynikające 
z bieżących potrzeb w trakcie roku.  
Pomoce dydaktyczne – 1.646,80 
Plansze edukacyjne, gry dydaktyczne, zabawki edukacyjne, książki oraz inne pomoce 
dydaktyczne.  
Zakup usług pozostałych – 1.100,00 
Konkursy przedszkolne, przedstawienia edukacyjne dla dzieci.  
 
Rozdział 80104 Przedszkola  99 %  
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 639.326,85 zł  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 144.142,56 zł   
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.647,68  zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy  
 
PP Gnojnik 99 %  
-zakup materiałów i wyposażenia środki czystości, mydło w płynie i ręczniki papierowe, 
odzież ochronna dla pracowników, druki, materiały biurowe, talerze i garnki do kuchni,        
krzesełka przedszkolne, narzędzia ogrodnicze, lustro, obrusy białe, pojemniki na klocki, 
odkurzacz elektryczny  4.964,71                                                                                                  
- zakup pomocy dydaktycznych tj. zabawek -  989,78                                                                                                  
- zakup energii elektrycznej i gazu -         11.264,11 
- zakup usług remontowych -  741,70 
               przegląd instalacji gazowej i kominowej,  
               przegląd gaśnic                                                 
- zakup usług zdrowotnych  286,00 
- zakup usług pozostałych    3.060,07  tj.:              
 odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, badanie wody, dwa razy w roku wymiana  
wkładów w filtrach i w urządzeniu  w kuchni poprawiających jakość wody, usuwanie śniegu 
 i lodu z dachu, awaria instalacji wodnej ,                                                                                                
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- zakup usług dostępu do sieci Internet 60,00 
- zakup usług telefonii stacjonarnej           761,18 
- różne opłaty tj. ubezpieczenie komputera  50,00                            
- zakup środków żywności                        17.504,39                                         
- zakup materiałów papierniczych                 93,80 
- zakup akcesoriów komputerowych              239,30 
               tusz do drukarki 
- podróże służbowe                                         24,00 
- szkolenie pracowników  zakresie   BHP     180,00 
                                           razem             40.219,04 
                                                                                                              
PP Uszew – 98 %  
Energia  i  gaz       6486,79 
Pomoce dydaktyczne, zabawki i książki        1268,24 
Materiały  biurowe        1208,30 
Środki czystości i artykuły gospodarcze        1553,96 
Usługi telefoniczne          875,45 
Dostęp do internetu          179,88 
Remont sali zabaw i kotłowni        6500,00 
Opłata RTV          186,70 
Badania  okresowe  pracowników          392,50 
Ubezpieczenie budynku, sprzętu elektronicznego i OC          221,00 
Wywóz  fekalii  i  odpadów  komunalnych oraz udrożnienie kanalizacji        1006,68 
Szkolenie pracowników         590,00 
Przeglądy okresowe instalacji kominowej ,elektrycznej i gazowej oraz  
pieca CO i gaśnic 

        664,01 

Remont schodów wejściowych po powodzi z zakupem materiałów       5230,73 
Zakup akcesoriów  komputerowych         580,48 
Zakup wyposażenia placówki : stół roboczy do kuchni, grzejnik olejowy 
,szafka, kosiarka, telefon, naczynia  

       1907,31 

Odzież ochronna, środki czystości i herbata dla pracowników         569,37 
Prenumerata         229,56 
Drobne naprawy instalacji elektrycznej , wodnej i sprzętu        1165,00 
Delegacje  służbowe            67,20 
Różne wydatki          980,80 
RAZEM     31.863,96 
 
PP Lewniowa 99 %  
Zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe, 
środki dla pracowników,   1.147,00 

Zakup środków dydaktycznych : zabawki,   484,96 
Podróże służbowe 24,00 
Zakup materiałów papierniczych do drukarek 198,56 
Zakup akcesoriów komputerowych – tusze do drukarek  198,48 
Razem 2.053,00 
PP Biesiadki 97 %   
Zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, środki higieniczne, 
środki dla pracowników)  2.693,78 
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Zakup środków dydaktycznych 968,00 
Podróże służbowe 88,00 
Zakup materiałów papierniczych do drukarek 152,78 
Zakup usług remontowych ( wymiana drzwi zewnętrznych – 3.185,41 zł, 
wymiana drzwi w oddziale przedszkolnym 3.800,- zł, przeglądy 
techniczne budynku     

7.718,41 

Energia  5.204,63  
Telefonia stacjonarna  557,83 
Szkolenia pracowników  120,00 
Usługi pozostałe ( woda, wywóz śmieci, opłaty bankowe)   436,08 
Badania pracowników  40,00 
Ubezpieczenie budynków  178,00  
Razem  18.157,51 
 
Rozdział 80110 Gimnazja 99 %  
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.560.338,59 zł  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 231.325,26  zł   
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 87.251,13  zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy  
 
PG Gnojnik 99 %  

treść kwota 
zakup materiałów i wyposażenia  
telewizor 42” , odtwarzacz DVD, szafka RTV, krzesła składane na halę 
sportową,  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, znaczki, paliwo do kosiarki, apteczki przenośne, leki do 
apteczek, znaki informacyjne, podziękowania i listy gratulacyjne 

 
 
 
           

11.717,64 

zakup środków dydaktycznych  
pomoce dydaktyczne do fizyki, zajęć technicznych, sztuki i plastyki, 
książki do biblioteki, sprzęt sportowy, prenumerata „Komputer Świata” 

 
          

3.944,55 
zakup energii elektrycznej i gazowej 50.890,52 
zakup usług remontowych 
wymiana gwoździ na wkręty na dachu budynku szkolnego, przegląd  
kominów, gaśnic, konserwacja kserokopiarki, naprawa suszarek do rąk, 
rutera, pilota do tablicy wyników, drzwi wejściowych do hali sportowej 

 
 
           

3.634,23 
zakup usług zdrowotnych      1.070,50 
zakup usług pozostałych 
opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, abonament RTV, 
przewóz uczniów na zawody, odśnieżanie dachu hali sportowej, 
grawerowanie statuetki „prymusa gimnazjum” i medali dla rodziców, 
abonamenty za używanie programów Arca_Vir, VULCAN Organizacja  i 
Uczniowie Optivum 

 
              

15.322,97 
 

zakup usług internetowych        2.084,98 
zakup telefonii stacjonarnej       1.125,85 
podróże służbowe 
zwrot kosztów podróży 

                 
         524,00 

ubezpieczenia  
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(sprzętu, budynków)      1.259,00 
szkolenia pracowników 
(okresowe szkolenie BHP) 

 
        720,00 

zakup materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarek         996,20 
zakup akcesoriów komputerowych 
uchwyty do projektora, mysz optyczna, pamięci SD RAM, tusze i tonery 
do drukarek 

   
    1.737,14 

 
PG Uszew  98  %  

Wydatki Ogółem 
Zakup artykułów przemysłowych 
Zakup farb i lakierów do odnowy sal lekcyjnych 
Zakup tynków i koloreksu na korytarz na I p. 
Zakup identyfikatorów do kluczy 
Zakup szafek do szatni uczniowskiej 
Zakup środków czystości 
Zakup materiałów biurowych i druków szkol 
Zakup obuwia 
Zakup herbaty 
Zakup termosu i konwektora grzewczego 
Zakup prezentera do map 
Razem  

561,64 
1059,35 

663,00 
 30,00 

1512,80 
1558,09 
 978,56 
299,00 
503,75 
175,00 
186,00 

 7527,19 
Zakup plansz interaktywnych 
Zakup projektora do sali 
Zakup pomocy 
Zakup książki 
Zakup szachów 
Zakup programu multimedialnego do geografii 
Materiały szkoleniowe „Pierwsza Pomoc 
Razem  

219,00 
1800,00 

 88,45 
 253,30 
 119,01 
 240,00 
 340,00 

 3059,76 
Energia i gaz 32.319,23 
Przegląd kominów 
Pomiary instalacji gazowej 
Pomiary instalacji elektrycznej 
Przegląd kotłowni 
Przegląd sprzętu gaśniczego 
Konserwacja ksera 
Usługa ślusarska 
Wymiana palnika 
Razem  

 200,00 
 100,00 
 350,00 
 427,00 
 200,00 

 85,40 
 70,00 

 461,16 
1893,56 

Badania lekarskie  949,50 
Wyjazd uczniów na zawody i konkursy 
Wywóz śmieci 
Abonament serwisu internetowego „nadzór pedagogiczny” 
Abonament niezbędnika dyrektora 
Oprawa  
Zakup statuetki pamiątkowej 
Zakup programu CENZOR 
Opłaty bankowe, pocztowe, prowizje 

13,50 
316,72 
729,56 
822,82 

78,08 
42,60 
61,00 

 1071,30 
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Razem   3135,58 
Rozmowy telefoniczne  1089,77 
Delegacje służbowe  128,20 
Ubezpieczenie budynku szkolnego 1970,91 
Opłata na rzecz budżetu państwa  50,00 
Szkolenie pracowników BHP 
Szkolenie z zakresu nowelizacji statutu 
Razem  

480,00 
235,00 
715,00 

Zakup papieru do ksero 254,98 
Licencje dostępowe do serwera 
Zakup tonerów 
Listwa zasilająca do komputera 
Razem 

397,00 
249,00 

54,00 
 700,00 

 
 
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół  95 %  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90.473,54  zł   

- dowożenie młodzieży do Gimnazjum w Gnojniku – wydatkowano 79.973,54 złotych, 
- dowożono dzieci z Żerkowa do Biesiadek – wydatkowano 10.500,00 złotych . 

 
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne 99 % 
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –  357.999,46 zł  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 495,00 zł   
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.914,08  zł   

- wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie zespołu: prenumerata dzienników, 
opłaty pocztowe, Internetu, badania lekarskie, konserwacja sprzętu, szkolenia, zakup 
materiałów biurowych, ubezpieczenia sprzętu komputerowego, zakup komputera z 
oprogramowaniem, naprawa ksera, dowóz dwóch niepełnosprawnych dzieci do szkół   
(2.180), nowelizacja programów komputerowych (4.206), zamontowanie klimatyzacji 
(3.500),            

 
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  92 % 
PSP Gnojnik 90 %  

 
 
 
 
 

Dokształcanie nauczycieli: 
zakup materiałów szkoleniowych - poradniki metodyczne 
zakup programu komputerowego „Złoty abonament” 
szkolenia dyrektora i nauczycieli: „Ewaluacja w szkole”, „Nadzór 
pedagogiczny”, „Nowelizacja statutu”, warsztaty dla nauczyciela 
techniki i kształcenia zintegrowanego „Niekonwencjonalne kartki 
Wielkanocne”, konferencja szkoleniowa w ramach Rodziny Szkół im. 
Jana Pawła II, opłata za kurs kwalifikacyjny „Surdopedagogika” 
zwrot kosztów podróży nauczycielom dokształcającym się 
razem  

 
549,30 

1.395,00 
3.778,00 

 
 
 
 

1.095,20 
6.817,50 
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PSP Uszew 99 %  
 - Opłata czesnego 
- Szkolenie dyrektora : „Podsumowanie pracy szkoły.”,         „ 
Przygotowanie organizacji roku szkolnego.”,                          „ 
Dokumentacja pracy dyrektora szkoły.” 

Razem: 

2150,00 
670,00 

 
 

2820,00 
- Delegacje 1541,00 
 
PSP Lewniowa 94 %  
Stypendia różne – refundacja studiów magisterskich  890,00 
Zakup materiałów i wyposażenia – poradnik dyrektora 181,00 
Zakup usług pozostałych (warsztaty, szkolenia) szkolenia Rady 
pedagogicznej,  2.632,00 

Podróże służbowe 586,50 
Razem 4.289,50 
 
PSP Biesiadki 97 %  
Zakup usług pozostałych : szkolenia Rady Pedagogicznej, szkolenia 
warsztaty,  3.126,50  

Delegacje na dokształcanie  1.281,90  
Razem  4.408,40  
 
PSP Gosprzydowa – 98 %   
Podróże służbowe, delegacje – 1.854,40 
Zwrot kosztów podróży nauczycieli podnoszących i doskonalących swoje kwalifikacje. 
Zakup usług pozostałych – 2.377,50 
Szkolenia Rady Pedagogicznej, kurs z nadzoru pedagogicznego, opłata części studiów II 
stopnia.   
 
PP Gnojnik –  76 %  
- zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli do prowadzenia                   1.243,62 
               zajęć z dziećmi ( przewodniki metodyczne, literatura pedagogiczna, 
               historyjki obrazkowe, układanki i klocki dydaktyczne)                                                                                                                                                                                                  
- zakup usług pozostałych tj. szkolenie rady pedagogicznej                             228,00                                                                                                                                             
                                                                                                     razem         1.471,62 
PP Uszew – 97 %  
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 
-materiały dydaktyczno-szkoleniowe dla nauczycieli  
z zakresu: 
Narzędzia do ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu (344,55 zł ) 
*Pierwsza pomoc przedmedyczna  (390,00 zł) 

734,55 

Zakup usług pozostałych: 
- szkolenie rady pedagogicznej na temat: 
“Ekologia na codzień” (249,00  zł) 
- udział w warsztatach szkoleniowych: 
* ”W drodze do mianowania” 1 os. (45,00 zł) 
* ”Matematyka na wesoło” 2 os. (34,44 zł ) 

448,44 
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* “Techniki relaksacyjne” 2os. (120,00 zł) 
Delegacje 233,20 
 
 
PG Gnojnik 80 %  
dopłaty do czesnego za studia 
szkolenia: 
- szkolenie rady pedagogicznej: „Projekt jako narzędzie integracji   
  przedmiotowej” 
- szkolenia dyrektora: „Nadzór pedagogiczny”, „Ruch służbowy –  
  obowiązki dyrektora szkoły przy rozwiązywaniu stosunku pracy                   
z nauczycielami”, „Podsumowanie pracy szkoły w r. szk. 2009/10”, 
„Przygotowanie organizacyjne r. szk. 2010/11”, „Ewaluacja wewnętrzna –  
  budowanie narzędzi do badań”, „Dokumentacja dyrektora szkoły” 
- szkolenie „Przygotowanie szkoły i nauczycieli gimnazjum do realizacji 
  obowiązkowego projektu edukacyjnego”  
- szkolenie „Nowelizacja statutu”  
 zwrot kosztów podróży nauczycielom dokształcającym się 

 
    2.400,00 
    2.317,00 

     
 
 
 
 
 
 
 
     

       709,50 
 
PG Uszew – 100 %  

Wydatki Ogółem 
Dofinansowanie studiów podyplomowych: 

 wychowanie fizyczne 
 edukacja dla bezpieczeństwa 

 

 
 700,00 
 700,00 

 1400,00 
Materiały szkoleniowe na Radę Pedagogiczną  299,51 
Szkolenie dyrektora: 
Przygotowanie organizacyjne nowego roku szkolnego 
Podsumowanie pracy szkoły, raport i wnioski z ewaluacji wewnętrznej 
„Kontrola zarządcza” 
Dokumentacja Dyrektora szkoły w świetle nowych zadań 
Szkolenie Rady Pedagogicznej „Ewaluacja 
Wewnętrzna” 

  

 
 200,00 
 235,00 
 200,00 
235,00 

  
480,00 

 1350,00 
Delegacje szkoleniowe  411,60 

 
 
Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne 96 % 
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 138.609,10 zł  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 142.365,82  zł   
- wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie stołówek  .  
 
PSP Gnojnik 97 %:  

Treść Kwota 
zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości do bieżącego 
utrzymania porządku, odzież ochronna, herbata dla pracowników, 
kartoteki ilościowo-wartościowe, dziennik żywieniowy,  sprzęt 
gospodarstwa domowego: maszynka do mięsa, sitko do maszynki, mop z 

7 281,41 
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wiaderkiem, nalewki, dzbanki na kompot, gęsiarki, patelnie, miski, kubki, 
talerze płytkie, łyżki drewniane, garnki, samozamykacz do drzwi, taborety 
pod garnki, gąbki do naczyń, rękawice gumowe, środki opatrunkowe 
zakup żywności: 87 513,24 
zakup usług telefonii stacjonarnej: abonament i rozmowy telefoniczne 607,43 
zakup energii gazowej 1 994,41 
zakup usług remontowych: naprawa mikserów, przegląd instalacji 
gazowej,  legalizacja gaśnic, malowanie pomieszczeń kuchennych, 
magazynów, zaplecza 

990,00 

zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników  59,50 
zakup usług pozostałych: wywóz śmieci, opłaty bankowe oraz koszty 
przesyłek 

1 425,52 

Zakup materiałów drukarskich: papier do drukarki 100,00 
 
 
PSP Uszew 93 %  

Wydatki Ogółem 
- Zakup środków czystości 
- Zakup stołu do pracy 
- Zakup odzieży roboczej 
- Zakup druków – kart 
- Zakup naczyń stołowych 

Razem: 

594,88 
2440,00 

100,00 
46,14 

783,97 
3964,99 

- Naprawa taboretu gazowego 
- Przegląd stacji odżelaziania 
- Przegląd gazowy 

Razem: 

100,00 
279,99 
210,00 
589,99 

- Badanie wody 56,00 
 - Delegacje                                                                                                      89,00 
Żywność    31.232,33  
 
Rozdział 80195 Pozostała działalność 100 %  

- Plan środków na nagrody z okazji dnia Edukacji Narodowej 9.240,00 złotych  oraz 
komisje egzaminacyjne – ze środków dotacji 282,- zł oraz 198,- zł środki własne.     

 
Dz. 851 Ochrona Zdrowia 96 %  
Sprawozdanie za okres 01. 01. 2010 – 30. 06. 2010r. z wykonania Gminnego Programu 
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.   
Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 podjęto następujące działania: 
 
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 100 %  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

1. Programy profilaktyczne w zakresie narkomanii – 2.679,04 zł  
 Program profilaktyczny dla szkół podstawowych – 640,00 
 program profilaktyczny o dopalaczach dla rodziców uczniów Szkół 

Podstawowych w Gnojniku i Uszwi oraz Gimnazjum w Gnojniku – 
2 000,00zł. 
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 Zakup ulotek – 39,04 zł  

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 98 %  
  
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 
5 280,- oraz wynagrodzenie i pochodne Referenta ds. Profilaktyki i przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii – 8 526,87,-  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.098,34   
Wycieczki: 

 wyjazd dzieci i młodzieży z terenu Biesiadek do kina w Krakowie – 400,- 
 wyjazd dzieci i młodzieży z PSP w Uszwi do restauracji Galicyjska na 

przedstawienie profilaktyczne „Komnata czasu” – 280,- 
 wyjazd dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z terenu Gosprzydowej do 

Częstochowy – 2. 000,- 
 wyjazd młodzieży z PG w Uszwi do Oświęcimia – 389,- 
 wyjazd dzieci z PSP w Gnojniku do Krakowa – 570,50 
 wyjazd dzieci z PSP w Gnojniku do Bałtowa – 500,- 
 wyjazd młodzieży z PG w Uszwi nad morze (Gdańsk, Hel, Gdynia, Sopot) – 

2 520,00 
 wyjazd dzieci na półkolonie z Gosprzydowej – 3 000,- 
 wyjazd uczestników półkolonii organizowanych przez świetlice wiejskie z 

terenu Gminy Gnojnik – 1 685,10 zł. 
 wyjazd dzieci z terenu Biesiadek i Lewniowej do kina w Krakowie, 

organizowany przez bibliotekę w Biesiadkach – 299,08 zł. 
 wyjazd uczniów PSP w Gnojniku do Częstochowy – 1 300,00 zł. 
 wyjazd dzieci z PSP Gnojnik – 600,00  
 wyjazd uczniów PSP w Gnojniku do Teatru Bagatela w Krakowie – 970,00 zł. 
 wyjazd dzieci i młodzieży ze świetlicy wiejskiej w Gnojniku do kina  

w Bochni – 500,00 zł. 
 wyjazd uczniów PSP w Gnojnik do Kopalni Soli w Bochni – 250,00 zł.  

razem 15 263,68 
Programy i działania profilaktyczne: 

 program profilaktyczny Teatru Nikoli w Publicznej Bibliotece  
w Gnojniku – 500,- 

 program profilaktyczny „Szanuj zdrowie – ratuj życie” wraz z nauką pierwszej 
pomocy w PSP w Gosprzydowej – 700,- 

 zimowisko w świetlicy wiejskiej w Gnojniku, dla dzieci z terenu Gminy 
Gnojnik – 481,95,-  

 program profilaktyczny „Zalogowany” w PSP w Biesiadkach – 400,- 
 programy profilaktyczne w PSP w Gosprzydowej, PG Gnojnik, PG Uszew 

„Słodka i zła” – 960,- 
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 program profilaktyczny „Turystyka jest dobra na wszystko” w PSP  
w Biesiadkach – 1.000,- 

 kampania profilaktyczna „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1 000,- 
 spotkanie integracyjne dzieci i rodziców połączone z programem 

profilaktycznym w świetlicy wiejskiej w Uszwi – 270,25,- 
 program profilaktyczny „W krainie baśni” w PP w Gnojniku – 250,- 
 spektakle profilaktyczne w Szkołach Podstawowych w Lewniowej, 

Gosprzydowej, Biesiadkach, Uszwi i Gnojniku – 1 490,00 zł. 
razem – 7 052,20 

Szkolenia: 
Szkolenie dla członków GKRPA w Gnojniku w zakresie motywowania do podjęcia 
leczenia – 340,- 
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla członków GKRPA w 
Gnojniku – 740,- 
Szkolenie dla sprzedawców alkoholu – 1.000,- 

razem 2.080,- 
Materiały szkoleniowe – 219,99,- 
Nagrody w konkursach profilaktycznych – 770,24,-  
Prenumerata czasopism – 551,74,- 
Skierowano 8 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. 960,- 
Wydano 25 postanowień w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych . 
Dokonano kontroli 22 punktów sprzedaży alkoholu. 

Dotacje na zadania bieżące  
 LKS „Pagen” Gnojnik dotacja na realizację zadania publicznego  

z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 18.000,- 
 LKS w Uszwi dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 12.500,- 
 LKS „Tęcza” w Gosprzydowej dotacja na realizację zadania publicznego z 

zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 8.000,- 
 UKS „Max-Sport” w Gnojniku dotacja na realizację zadnia z zakresu 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 2.500,- 
razem 41.000,- 

Łączna wydatkowana kwota – 85.905,21 zł.  
 
Rozdział 85195 Pozostała działalność 100 %  
Dotacje na zadania bieżące:  
Pomoc finansowa dla powiatu Brzeskiego na zakup szczepionek przeciwko meningokokom i 
pneumokokom dla dzieci i młodzieży z grup największego ryzyka) 5.000,-  złotych  - 
zwrócono niewykorzystaną kwotę 2.227,- zł  
    
 



 91  

Dz. 852 Pomoc społeczna  98  % 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku realizuje zadania państwa oraz 

zadania własne gminy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z p. 
zm. ,z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych z p. zm., ustawy  z dnia 7 września 
2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  Gminny Ośrodek Pomocy społecznej 
w Gnojniku oprócz materialnych form pomocy udziela również pomocy niematerialnej w 
postaci: 
- poradnictwa 
- pomoc w uzyskiwaniu renty i emerytury 
- pomoc w uzyskiwaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 
- pomoc w uzyskiwaniu alimentów 
- pomoc w pisaniu pozwów do Sądu 
- pomoc w rozdzielnictwie żywności dla najuboższych z Unii Europejskiej 
 

Zgodnie z art. 8 Ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych z 
pomocy społecznej zastrzeżeniem art. 40, 41, 53a, 78 i 91 przysługuje: 
1/ osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł,  zwanej dalej 
„kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”, 
2/ osobie w rodzinie, w której dochód na osobę  nie przekracza kwoty 351 zł, zwanej dalej 
„kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”, 
3/ rodzinie, której dochód nie przekracza  sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w 
rodzinie, zwanym dalej „kryterium dochodowym rodziny” 
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt  
2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 

Przyjmowanym dochodem z jednego hektara przeliczeniowego dla celów pomocy 
społecznej jest kwota 207 zł miesięcznie.   
 
ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU 
ALIMENTACYJNEGO  ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I 
RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 2.767.427 plan   
 
Wykorzystano środki w łącznej kwocie –2.715.505,98 zł w tym: 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.571.741,54 zł  tj.    
 
1/ wypłacono zasiłki rodzinne  na kwotę 1.130.020 zł  co stanowi 13.138 świadczeń 
2/ dodatki do zasiłków rodzinnych  na kwotę  705.340,54  zł w tym:  

 z tytułu  urodzenia   dziecka-   64  świadczenia   na  64.000 zł kwotę   
 opieki nad dzieckiem w  okresie  korzystania  z urlopu   wychowawczego  -

wypłacono 300  świadczeń   na  kwotę  116.040,54 zł 
 samotnego   wychowania  dziecka -  497  świadczeń  na kwotę  84.490 zł 
 kształcenia i  rehabilitacji  dziecka  niepełnosprawnego powyżej    5-tego  roku  

życia -  234  świadczeń  na  kwotę  18.720 zł 
 kształcenia   i  rehabilitacji   dziecka  niepełnosprawnego   do piątego  roku   życia 

– 84 świadczeń    kwota  5.040 zł 
 rozpoczęcie   roku  szkolnego  758 świadczeń  na  kwotę 75.800 zł 
 podjęcie    przez  dziecko   nauki   w  szkole  poza  miejscem   zamieszkania   
2226 świadczeń  na  kwotę  114.450zł  z tego na: 

a) na  pokrycie   wydatków   związanych   z  zamieszkaniem    w  miejscowości   w  której  
znajduje   się   szkoła -  80  świadczenia kwota  7200 zł 
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b) na  pokrycie  wydatków     związanych    z   dojazdem   do  miejscowości,  w  której   
znajduje się   szkoła  2.146  świadczeń   na  kwotę   107.250 zł  

 wychowanie     dziecka  w  rodzinie  wielodzietnej   wypłacono  świadczeń  
2.835 na  kwotę   226.800 zł 

3/ przyznano jednorazowe   zapomogi   z  tytułu  urodzenia   się   dziecka,   tzw. „Becikowe”,  
na  kwotę  104 000 zł co stanowi   104 świadczenia     

4/ wypłacono 2.370  świadczeń opiekuńczych na kwotę 518.571 zł  z tego na: 
 zasiłki  pielęgnacyjne 1931 -  295.443 zł 
 świadczenia  pielęgnacyjne- 439-  223.128 zł 

5/ w ramach ustawy o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono świadczeń na 
łączna kwotę 113.810 zł 
 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -75.010,39 zł  
6/ Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 24  osoby,  stanowiło to 184 
świadczeń  na kwotę 23.519,06 zł 

 7/ Koszty wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń  dwóch pracowników 
zajmujących się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych  oraz o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów wyniosły-  51.491,33 zł 
 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40.693,54 zł  
 8/Koszty rzeczowe  wyniosły –30.292,29 zł 
9/ Wyegzekwowano odsetki od świadczeń nienależnie pobranych  na kwotę  10.401,25 zł 

 
Dotacje na zadania bieżące 28.060,51 zł.   
10/Wyegzekwowano świadczenia nienależnie pobrane w wysokości 28.060,51  

 
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 - 10 835 ZŁ 
 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 30 osób, za które odprowadzono składki w 
kwocie- 10.675,27 zł 
 
ROZDZIAŁ 85214- ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – 185.053 zł 
Wykorzystano środki w łącznej kwocie 185.052,82 zł 
 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 97.670,00 zł   

W tym rozdziale do  zadań własnych gminy  należy  realizacja  następujących form 
pomocy : 
- przyznawanie i wypłacanie   zasiłków   celowych  i  w  naturze głównie z przeznaczeniem 
na : 
- zakup  żywności, lekarstw, z tej  formy pomocy skorzystało 107 rodzin na kwotę  36. 170  zł  
- pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - 10 rodzin na kwotę 3.750 zł 
- przyznawanie i wypłacanie   zasiłków okresowych finansowanych z budżetu Wojewody – w 
2010 roku  tego rodzaju pomocą objęto 37 rodzin na kwotę 57.750zł 
 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
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opłacanie kosztów pobytu 5 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – na łączna kwotę 
87.382,82 zł 
ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI   STAŁE –   
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.353,- zł 

W tym rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrywał wnioski o przyznanie 
prawa do pobierania zasiłków stałych. Na podstawie decyzji Kierownika OPS zasiłki stałe 
pobierało 26 osób co stanowiło 254  świadczenia na łączną kwotę  88.469,58 zł z dotacji 
88.356,- zł , 113,58 własne.  
 
ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – 273.902 zł 

Wykorzystano środki w łącznej kwocie –    277.274,25 zł. w tym: 
 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
Utrzymanie ośrodka finansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa  w 
wysokości 56.716 zł  oraz budżetu gminy 219.106,65 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
W ramach tego rozdziału  koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 
czterech pracowników OPS wynosiły 251.329,91 zł 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1.451,60 zł   
Sorty mundurowe pracowników socjalnych.  
 
ROZDZIAŁ 85278- USUWANIE  SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH – 100 % 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

W ramach tego rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku udzielił 
114 zasiłków  w wyniku zdarzenia losowego. Tą forma pomocy objęto 109 rodziny 
poszkodowanych podczas niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mających miejsce na 
terenie Gminy Gnojnik w miesiącach od maja do września 2010 roku na łączną kwotę 
347.243 zł w tym: 
- zasiłki do 6.000 zł wypłacono dla 109 rodzin 
- zasiłki do 20.000 zł wypłacono dla 4 rodzin 
- zasiłki do 100.000 zł dla 1 rodziny 
 
ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 94 %  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
1./ W ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych 
zostało 251 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjach i  przedszkoli. 
Łącznie udzielono 40.006 świadczeń w formie posiłku na łączna kwotę 143.636 zł  
w tym środki : 
-z budżetu państwa   84.031 zł 
-  środki  własne 59.604,93 zł . 
2./ W ramach tego rozdziału  wypłacono zasiłki celowe dla rodzin rolników poszkodowanych 
w związku z powodzią, obsunięciem się ziemi, lub huraganem w  2010 roku.  W ramach 
otrzymanych środków Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku wypłacił  zasiłki dla 49 
rodzin na łączna kwotę 70.000 zł 
3./ Wkład własny do realizacji Projektu EFS POKL pn. ” Jesteśmy  najlepsi ” -19.513 zł z 
czego wykorzystano środki w wysokości 10.814,55 zł 
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ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 117.708 zł 
   
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej osób korzystających z 
pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku. Ma służyć poprawie ich 
sytuacji zawodnej oraz społecznej. W 2010 roku kwota dofinansowania projektu „Jesteśmy 
najlepsi” została ustalona w kwocie 116.537,17 zł. W wyniku decyzji Zarządu Województwa 
w Krakowie dotacja w 2010 roku została obniżona o 10% i przeniesiona do transzy 
przekazywanej w 2011r. W związku powyższym dotacja przekazana dla Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gnojniku na realizację projektu systemowego w 2010 roku to kwota: 
104.883,45 zł. Ponadto wysokość zaplanowanego wkładu własnego na 2010r. zostało 
obniżone proporcjonalnie do kwoty dofinansowania. Kwota zwrócona dotacji na koniec 2010 
roku – 31,75 zł. 
 

Wydatki poniesione w 2010 roku na realizację projektu „Jesteśmy najlepsi”: 

 
 Pierwsze zadanie to „Zarządzanie projektem”. Są to wydatki związane z obsługą 
projektu do których należą : 

● delegacje służbowe osób zaangażowanych w realizacje projektu – 400,00 
● zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych – 1.315,45 
● dodatki specjalne kierownika jednostki oraz księgowej – 12.815,36 w tym składki 

płacone przez pracodawcę – 1.895,36. 
 

 Drugie zadanie „Aktywna integracja” to wydatki związane z aktywizacją 16 
uczestników projektu „Jesteśmy najlepsi” za pomocą Programu Aktywności Lokalnej. W 
2010 roku uczestnicy mieli do wyboru spośród następujących instrumentów: 
a) aktywizacja zawodowa – spotkania z doradcą zawodowym – 2.140,00 ( w tym wynajem 
sali 700,00), 
b) aktywizacja społeczna – Warsztaty kompetencji społecznych – zajęcia grupowe z 
psychologiem – 1.600,00, 

c) aktywizacja edukacyjna: 
kurs opiekunki osób starszych i dzieci (10 osób)- 9.327,00 
            kurs kadry i płace (6 osób) – 7.110,00 
            kurs florystyczny (1 osoba) – 530,00 
           kurs mała przedsiębiorczość (15 osób) – 5.000,00 (w tym wynajem sali 1.750,00) 
      d) aktywizacja zdrowotna – badania profilaktyczne (12 osób) – 1.011,00 
Ponadto uczestnicy otrzymywali zwroty dojazdów na szkolenia/warsztaty/kursy – 1.381,40 
oraz na zakończenie udziału w projekcie zakupione zostały upominki – 1.138,83. 
 
 Trzecie zadanie „Zasiłki i pomoc w naturze” jest to wsparcie finansowe dla 
beneficjentów uczestniczących w oferowanych formach wsparcia. Zadanie w całości stanowi 
wkład własny ośrodka w projekt. Zostało wypłacone 30 zasiłków po 300zł – 9.000,00 
 

 Kolejne zadanie czwarte to „Działania o charakterze środowiskowym” są to 
działania o szerokim zasięgu. Na katalog inicjatyw środowiskowych składają się imprezy,  
zajęcia edukacyjno - rozwijające oraz wsparcie specjalistów (logopeda oraz psycholog). W 
2010 roku projekt dofinansował do dwóch imprez środowiskowych tj. Dni Gminy Gnojnik 
(10.000,00) oraz Dożynki (4.600,00 w tym kwota 1.814,55 stanowi wkład własny 
projektu). Ponadto Centrum Kultury otrzymało środki na realizację zadań: Spotkania 
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Czwartkowe (4.500,00),  kursy językowe: niemiecki oraz angielski (4.000,00) oraz półkolonie 
(4.500,00).W ramach zadania zorganizowane zostały dyżury specjalistów – logopedy 
(2.800,00) oraz psychologa (2.080,00). 
 

 Zadanie piąte „Prace społecznie użyteczne”, którego realizatorem jest Urząd Gminy 
w Gnojniku stanowi w całości wkład własny projektu.  
 
 Szóste zadanie to „Praca socjalna” - zatrudnienie dodatkowej osoby w ośrodku 
pomocy społecznej. Zadaniem tej osoby jest realizacja czynności niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji Projektu oraz wsparcie kadrowe dla bieżącej działalności OPS. 
Wydatki poniesione na zaangażowanie pracownika: 

● wynagrodzenie brutto – 24.219,52 
● składki opłacane przez pracodawcę – 4.427,36 
● odpis na ZFŚS – 1.047,84 

 
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 10.05.10-31.10.10 r. w tym  5 osób jako 
wkład własny do projektu POKL „ Jesteśmy najlepsi ”.    
Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie 
użytecznych 6,80zł/ godzinę, a od 01 czerwca br. - 7,10zł (wynagrodzenie wolne od podatku) 
z  czego 60 % świadczenia refundował Powiatowy Urząd Pracy –pozostała część tj. 40% 
płacone z budżetu gminy  złotych  4.685,60 zł.    
 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 97 %  
 
 Rozdział 85401 Świetlice szkolne  99 % 
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.352,41 zł  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.141,20  zł  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.346,34  zł   
 
PSP Uszew 100 %  

 Wydatki Ogółem 
- Zakup materiałów biurowych, papierniczych i 
dekoracyjnych 

997,19 

- Zakup tablic korkowych 
 - Zakup gier 

Razem           

499,26 
497,37 
996,63 

- Badania okresowe 126,50 
- Delegacje                                                                      23,20 
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PSP Biesiadki – 97 %  

Zakupiono pomoce naukowe, gry, antyramy, artykuły biurowe, torby, 
plakaty, art., przemysłowe i gospodarcze.    

999,05  

 
PG Gnojnik 98 %  

zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy szkolnej 
gry, artykuły papiernicze i dekoracyjne 

        
       982,77 

 
 
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 96 %  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych  zł 200.710,10 zł   
- z dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów szkolnych w 

wysokości 83.307,- oraz z wkładu własnego w wysokości 20.828 złotych – skorzystało 
179 uczniów (przeciętna z roku szkolnego) w tym: 88 uczniów szkół podstawowych, 49 
uczniów gimnazjów i 42 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wypłacono również  zasiłek 
socjalny w wysokości 1.400,00 zł tym: 1120,- dotacja i 280,- zł udział dla dwóch rodzin – 
łącznie wydatkowano 105.535,- zł – pomoc materialna o charakterze socjalnym – 
kryterium dochodowe 351,- zł na osobę .  

- Wypłacono dla 56 uczniów szkół podstawowej oraz 24 uczniów gimnazjum wyprawki 
szkolne za kwotę 16.175,10 zł  - kryterium dochodowe 351,- zł na osobę .          

   
W tym rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku realizował Rządowy 

Program Pomocy Uczniom w 2010 roku, w zakresie wypłaty uczniom zasiłku powodziowego 
na cele edukacyjne. Tą formą pomocy  objęto 79 uczniów z 40 rodzin z terenu Gminy 
Gnojnik . Wypłacono 79 świadczeń na łączną kwotę 79.000 zł 
 
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 98 %  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.     
PSP Uszew – 405,- zł częściowa refundacja kosztów kształcenia w zakresie kursu                   
„ Nowoczesna Świetlica”.   
PSP Biesiadki – 40,- zł delegacja   
 
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  98 %  
 
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  97 %   
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 152.121,90 zł   
- 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 – 120.059,33 zł 
- zapłata za energię  27.134,01 złotych, 
- zakupiono żel na oczyszczalnię ścieków – 1.979,- zł  
- opłacono opłatę środowiskową oraz dokonano opłaty decyzji – 1.705,16 zł 
- naprawiono sterownik – 1.244,40 zł  
 
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 100 %  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:  
Usunięcie z terenu Gminy odpadów azbestowych 22,9 tony z 14 gospodarstw   w kwocie 
8.085,99 zł w całości ze środków pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego.    
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Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 100 %  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:  
- prowadzono bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie odpadów komunalnych z  

gospodarstw – 48.000,- złotych    
 
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 98 % 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:  
- na oświetlenie i konserwację wydatkowano  260.125,09 zł.  

Środki 
wiejskie  

Plan 
energia 
wiejskie  

Wykonanie  
Energia 
wiejskie  

Wykonanie  
Budżet  

% 
Poz.(3+4)/2 

Plan 
konserwacja 

(wiejskie)  

Wykonanie 
konserwacja 

(wiejskie) 

% 
7/6 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Gnojnik  40.268,- 40.268,- 10.757,20 126 14.732,- 13.598,40 92 
Uszew  38.308,- 38.308,- 14.879,22 139 21.692,- 20.022,84 92 
Biesiadki  17.369,- 17.369,- 4.157,38 124 7.806,- 7.205,04 92 
Lewniowa  14.674,- 14.674,- 11.570,54 179 11.326,- 10.454,40 92 
Gosprzydowa  14.627,- 14.627,- 2.856,07 119 5.373,- 4.959,00 92 
Zawada 
Uszewska  

11.119,- 11.119,- 12.414,13 211 7.193,- 6.639,96 92 

Żerków  3.122,- 2.974,39 0 95 1.378,- 1.271,52 92 
Razem  139.487,- 139.339,39  100 69.500,- 64.151,16 92 
Plan budżet 56.662,-  56.634,54 100    

 
Rozdział 90095 Pozostała działalność  99 % 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.699,16  
- prace interwencyjne od 08.06. do 30.11.2010r. Umowa Nr UMPI/10/0030 z dnia 
25.05.2010r. – zatrudniono 1 osobę ( refundacja 600,00 zł + składki ZUS) 
- roboty publiczne od 01.07.2010r. do 31.10.2010r. umowa Nr UMPR/10/0008 z dnia 
23.06.2011r. - zatrudniono 9 osób, oraz 1 osobę od 01.07.2010r. do 26.11.2010r.( refundacja 
1.200,- zł + składki ZUS)  
- roboty publiczne od 01.06.2010r. do 31.10.2010r. umowa nr UMPR/09/0011 zatrudniono 
1 osobę oraz 4 osoby od 01.06.2010r. do 26.11.2010r.(refundacja 1.100,- + składki ZUS) 
Prace wykonywane były w poszczególnych sołectwach pod nadzorem sołtysa wsi oraz 
pracownika Urzędu Gminy. 

Jednocześnie Urząd na bieżąco umożliwiał odbycie staży i praktyk zawodowych dla 
osób młodych kierowanych z różnych szkół i uczelni.  
 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.739,55 zł.:  
Zakup nagród za zbiórkę baterii, które zostały rozdane w szkołach podstawowych,                    
gimnazjach i przedszkolach, badania pracowników interwencyjnych, drobne materiały do 
remontów używane przez pracowników interwencyjnych,   
Odsetki z tytułu zwrotu VAT- u uznanego za koszt niekwalifikowalny.  
    
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  100 %  
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100 % 
Dotacja na zadania bieżące  
Dotacja dla CK Gnojnik 100 %  380.000 złote  
 
Rozdział 92116  Biblioteki  100 %  
Dotacja na zadania bieżące  
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Przeznaczono dotację dla Biblioteki w łącznej kwocie   165.000,-złotych. 
Załączone sprawozdanie  obrazuje wykorzystanie środków oraz opis działalności 
prowadzonej przez Centrum Kultury w Gnojniku  w 2010 r. 
 
Rozdział 92195 Pozostała działalność 99 % 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39.093,15 zł  
Budżet Gminy:   
Zawada Uszewska   
- zakup płyt ażurowych i wykonanie zabezpieczenia brzegów rzeki Uszwicy w Zawadzie 
Uszewskiej przy DL, dofinansowanie do montażu okien – 5.461,44, zł      
- energia –  2.104,29 złotych   
Biesiadki   
- energia – 2.524,47 złotych   
- zakup wody -  229,67 zł  
-zakup drobnych materiałów do remontu DL w Biesiadkach -453,68 zł   
 
FUNDUSZ SOŁECKI BIESIADKI  
- zakupiono : emulsję do malowania, materiały do remontu, stół z kuchnią, wykonano 
instalację gazową, zakupiono kuchenki gazowe, środki do konserwacji parkietu, komplet 
obiadowy, zasłony, firany, karnisze, wykonano stolarkę drzwiową – 21.319,60 zł  
 
FUNDUSZ SOŁECKI ZAWADA USZEWSKA  
Wymiana okien w DL w Zawadzie Uszewskiej – 7.000,- złotych   
     
Dz. 926 Kultura fizyczna 98 %  
 
Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 98 %  
Dotacja na zadania bieżące  
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 Gosprzydowa i UKS Gnojnik – 42.500,- zł  
 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 
Zatrudniono na umowę zlecenie trenera – gospodarza boiska sportowego w Uszwi – 9.000 zł 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
Zakupiono kosiarkę dla potrzeb LKS Uszew 549,- zł  
Zakupiono materiały budowlane do remontu szatni LKS Gnojnik ze środków wiejskich 
Gnojnika – 1.993,84 zł.        
Zakup energii Orlik Uszew – 2.582,24 zł  
  

WYDATKI MAJĄTKOWE - za 2010 r. 
 

 Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł  11.724.184,- zł a 
został wykonany w 94 % tj. w kwocie 11.064.967,86 zł   
Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne :  
Rozdział 01008  

 Koncepcja „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki 
Uszwicy” – 3.300,00 zł  
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Rozdział 01010  
 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni 

ścieków  -zadanie częściowo dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich /PROW/ - 3.748.063,60 zł w tym: dofinansowanie z PROW – 1.536.288,57  

  Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gnojniku – etap II realizowana  
w oparciu o pożyczkę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 
1.800.000,00 zł – wartość zadania 1.948.373,94 zł.    

Rozdział 60014  
 Budowa chodników przy drogach powiatowych – współfinansowana ze Starostwem 

Powiatowym. Zrealizowano chodnik w centrum Lewniowej o długości 530 mb za 
kwotę 325.810,17 zł oraz chodnik z kanalizacją deszczową  w Zawadzie Uszewskiej o 
długości 260 m. za kwotę 325.250,- zł. .Dofinansowanie do zadań ze Starostwa 
320.000,- zł.   

Rozdział 60016  
 Przebudowano drogę gminną „ Gnojnik Chronów” w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych tj. m.in. wykonano linię kablową, zamontowano 12 sz. 
lamp, wykonano chodnik z kostki brukowej o dł.760 m, przebudowano zjazdy do 
posesji, wykonano studnie rewizyjne i wpustowe, zabudowano rów przydrożny,  
wykonano nawierzchnię ścieralną z mieszanki asfaltowej łączna wartość zadania wraz 
z inspektorami nadzoru 1.608.530,79 zł, w tym 804.260,- ze środków dotacji z 
NPPDL,           

 Wykonano chodnik w centrum Uszwi  o dł .90 mb w kwocie 138.929,02 , w tym z 
Funduszu Sołeckiego wsi Uszew 21.386,00 zł.      

Rozdział 60078  
Pozyskano trzy promesy na odbudowę dróg zniszczonych przez powodzie 2009  
i 2010r. w wysokości 1.040.000,-zł z czego, z powodu niesprzyjających warunków 
pogodowych zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 238.989,06 zł .Wykorzystana 
dotacja to kwota 800.227,66 zł, pozostałe środki wydatkowane w ramach tego rozdziału 
pochodzą z Funduszu Sołeckiego, środków wiejskich wsi oraz budżetu ( 27.122,47 zł).       

 
Powodziówka I transza 
1. Biesiadki 

- opracowano dokumentację, odmulono rów, wykonano podbudowę i położono 
nawierzchnię asfaltową na drodze „Leśniczówka na Okocim” - 300 mb, w tym środki 
wiejskie 10.000,- złotych  

2. Gnojnik 
- opracowano dokumentację, umocniono część rowu elementami betonowymi,   

wymieniono przepust, wykonano podbudowę i położono nawierzchnię asfaltową na 
drodze „Bania w str. Jaroszek” – 150 mb 

- opracowano dokumentację, wykonano podbudowę i położono nawierzchnię asfaltową   
      na drodze „Górka” – 240 mb 
- opracowano dokumentację, wykonano podbudowę i położono nawierzchnię asfaltową   
      na drodze „Łącznik Stara Wieś – Granice Chronowskie” – 300 mb. 

3. Gosprzydowa 
-    opracowano dokumentację, wykonano podbudowę i położono nawierzchnię asfaltową   
      na drodze „Koło kościoła” – 175 mb., w tym z Funduszu Sołeckiego za kwotę 
21.385,31 zł  

4.   Lewniowa 
- opracowano dokumentację, wykonano podbudowę i położono nawierzchnię asfaltową   
      na drodze „Debrza” – 300 mb. ,w tym z Funduszu Sołeckiego za kwotę 21.356,51 zł  



 100  

5.  Uszew 
- opracowano dokumentację, wykonano profil istniejącej nawierzchni, podbudowę na    
      końcowym odcinku drogi oraz położono nawierzchnię asfaltową na drodze „Przesna   
      na Okocim”- 480 mb. 
 

 Powodziówka II transza 
1.   Gnojnik 

- opracowano dokumentację, wykonano podbudowę oraz położono 300 mb nawierzchni   
      asfaltowej na drodze „Granice Gnojnickie w str. Wąsa” – 300 mb 
- opracowano dokumentację, odmulono rowy, wykonano profilowanie istniejącej   
      nawierzchni masą asfaltową i położono nową nawierzchnię asfaltową na drodze   
     „Wójtówka” - 500 mb 

2.   Uszew    
- opracowano dokumentację, odmulono rowy, wykonano profilowanie istniejącej   
      nawierzchni masą asfaltową i położono nową nawierzchnię asfaltową na drodze   
     „Uszwica-Poręba” - 660 mb. 

 
Powodziówka III transza 
Wykonano dokumentacje na odbudowę dróg  po powodzi 2010r., w miejscowościach: 
Biesiadki „Na Żerków”; Gosprzydowa „Granice Tymowskie”; Lewniowa „Wąwóz”; Uszew 
„Uszwica-Poręba”. 
1. Biesiadki 

- odmulono rów oraz wymieniono podbudowę w miejscu słabej nośności drogi na 
drodze „Na Żerków” 

- wykonano przy częściowym udziale środków wiejskich, przebudowę dwóch 
przepustów w ciągu drogi Biesiadki „Na Żerków” w tym ze środków wiejskich 
Żerkowa 3.000,- zł  

2. Lewniowa 
- wykonano profil drogi oraz podbudowę z kruszywa łamanego na odcinku 170 mb,            

na drodze „Wąwóz”. 
 
Rozdział 70005  

 Modernizacja budynku komunalnego w Żerkowie w kwocie 21.900,- w tym 10.265,00 
zł ze środków Funduszu Sołeckiego Żerkowa.  

 
Rozdział  75405   

 Zakup zestawu komputerowego dla Policji –3.999,28 zł   
 
Rozdział 75412  

 Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych  
- zakup samochodu dla OSP Uszew – 46.668,17 zł, w tym 4.000 środki wiejskie 
Uszwi  
- montaż bramy przemysłowej w Uszwi – 8.881,00 zł  
- modernizacja garażu w DS. w Gosprzydowej – 19.150,00 zł w tym 9.340,- z pomocy 
finansowej otrzymanej w ramach programu „ Małopolskie Remizy 2010”.  
- dotacja dla OSP Gnojnik – dofinansowanie do zakupy pompy pływającej – 2.700,00   
- dotacja dla OSP Biesiadki – 15.000,000 karosacja samochodu strażackiego   

 
Rozdział 80101  

 Dokończenie modernizacji Szkoły Podstawowej w Uszwi – 198.966,64 zł   
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 Studium na realizację inwestycji „Sala gimnastyczna w Lewniowej” – 3.858,00 zł  
 
Rozdział 80104  

 Studium na realizację inwestycji , „Budowa przedszkola w Gnojniku” -3.760,00 zł   
 
Rozdział 90095 
Zwrot środków MRPO za 2009 r. VAT uznany za koszt niekwalifikowany – 179.864,35 zł  
 
Rozdział 92195 

 Dokumentacja na budowę kącika rekreacyjno – sportowego w Zawadzie Uszewskiej” 
w ramach LEADERA – niezbędna do złożenia projektu – 3.000,00 zł   

 Kompleksowa odnowa centrum Biesiadek – 289.433,01 zł   
 
Rozdział 92601  

 Budowa kompleksów rekreacyjno sportowych w Lewniowej i Gosprzydowej – 
wartość zadania 1.142.621,48 zł  

 
Rozdział 92605  

 Zakup kosiarki – boisko Biesiadki – 5.800,00 zł   
 
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 . 
 
Budżet Gminy Gnojnik wykonywany był od 01.I. do 09.XII.2010 r. przez byłego Wójta 
Gminy Gnojnik, natomiast od 10.XII.- 31.XII.2010 r. przez obecnego Wójta.      
 
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gnojnik oraz sprawozdanie roczne z 
wykonania planu finansowego CK w Gnojniku za 2010 roku otrzymują: 

1) Rada Gminy w Gnojniku, 
2) Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Odział Zamiejscowy w Tarnowie. 

 
 
Sprawozdanie sporządził: 
 Paulina Brzyk  
 
 

                                                                    Wójt Gminy Gnojnik 
                                                                     Sławomir Paterek 


