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III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gnojnik  w I półroczu 2011 roku    
 
Tabelaryczna część wydatków obrazuje wykonanie według działów,  rozdziałów, grup i źródeł 
finansowania zrealizowanych zadań w I półroczu 2011 roku. 
 
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 25 %   
Wydatki bieżące  zostały zrealizowane w  49,3 % - 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 
społecznej, dodatek wiejski i mieszkaniowy, stypendia.      
 
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 %   
Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe  
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzęcych, produktach pochodzenia 
zwierzęcego 86 % 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 

- Zakupiono klatkę do przewozu bezdomnych psów, chwytak na psy, zakupiono 
szczepionki dla bezdomnych psów – 1.199,99 zł.    

- Zapłacono za odbiór 2-ch bezdomnych psów do schroniska, usługa unieszkodliwiania 
martwych zwierząt –sarna i lis, usługi weterynaryjno –lekarskie – 3.963,82 zł       

 
Rozdział 01030 Izby rolnicze –67 %  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 
Wpłata zgodnie z ustawą  na rzecz Izb Rolniczych 2% podatku rolnego.   
  
Rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich 98 % .   
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 
Zapłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia na „ Śliwkowym szlaku ” – 3.826,00 
złotych.              
 
Rozdział 01095 Pozostała działalność 100%  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 
Zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 23.630,87 złotych – (106 osób 
skorzystało z dotacji) oraz zakupiono druki zwrotu podatku akcyzowego, zapłata za 
aktualizację programu 472,62 złotych z dotacji.      
 
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  77 % 
Rozdział 40002 Dostarczanie wody 77 %  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 
Zakup wody oraz energii elektrycznej na przepompowani wody w Lewniowej i w Biesiadkach  
40.297,91zł  
- zakup filtra i oleju – przegląd agregatu prądotwórczego – 288,25 zł  
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 - usługa konserwacyjna systemu hydroforowego oraz agregatu prądotwórczego – 1.847,75 zł.        
 
Dz. 600 Transport i łączność – plan wykonano w 33 %. 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  36 % 
 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 
Wydatkowano kwotę  27.715,32 złotych na zimowe utrzymanie dróg oraz wydatkowano tzw. 
Środki wiejskie i z Funduszu Sołeckiego wg opisu: 
Wiejskie:  
1. Gnojnik – 15.022,03 zł  

- wywieziono i wbudowano 278 ton kruszywa na drogi gminne, zgodnie z wykazem Rady 
Sołeckiej  

- wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w ilości 60 m2 
2. Uszew – 506,13 zł  

-    zabudowano przepust w drodze „W stronę Holika”, zakupiono kruszywo,  
3.   Lewniowa – 6.000,62 zł  

- wywieziono 237,3 ton żużla na drogi gminne wg. wykazu Rady Sołeckiej 
4.  Gosprzydowa 1.629,66 zł  

-   wywieziono 27,62 ton żużla na drogi gminne wg. wskazania Rady Sołeckiej 
5.  Biesiadki – 2.460,- zł  

-   wykonano remont przepustu w ciągu drogi „Ścieżki-Dzioły” 
6.  Żerków 5.491,62 zł  

- przebudowano przepust w ciągu drogi „Przez Wieś” (pod Musiałem) 
- wywieziono 21,6 ton żużla oraz wykonano prace ziemne na mijance k. Sachy 
- wykonano korektę koron drzew przy drodze gminnej koło kapliczki,   

 
FUNDUSZ SOŁECKI  
1. Gnojnik – 4.860,96 zł  

- wykonano remont przepustu w ciągu drogi „Bania” (k. Malagi) 
- zakupiono wyroby betonowe w ilości: 

10 szt – przepusty „40” 
5 szt. –przepusty „30” 
38 szt.-płyty „Jumbo” 
40 szt.-koryta typu „A” 
1 szt przepust „50” 
160 szt. koryta typ „B” 

- wykonano roboty remontowe na urządzeniach odwadniających drogi gminne z   
      wykorzystaniem w/w materiałów przy drogach „Górka”, „Nad Ośrodek”, „Nowa   
      Wieś” 

2.   Uszew 4.369,66 zł  
- zakupiono i zabudowano wyroby betonowe w ilości: 

15 szt. przepusty „40” 
60 szt. koryta typ „B” 
30 szt. płyty „mała krata” 
4 szt. kręgi „80” 
4 szt. kręgi „100” 

- wykonano 170 mb rowu oraz założono część w/w przepustów na zjazdach z drogi   
     „Skotnica” 

3. Lewniowa – 18.617,65 zł  
- zakupiono i zabudowano 23 szt. przepustów na zjazdach z drogi „Przez Wieś w str.   
     Dudy” 
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- odmulono 2 263 mb rowów przy drogach gminnych „Zagórze”, Granice”, Lewniowa-  
      Tworkowa” 
 

6. Zawada Uszewska – 16.501,24 zł  
- wykonano roboty na urządzeniach odwadniających drogi gminne (odmulenie rowów,   
      wymiana uszkodzonych koryt, przebudowano studnię wpadową, wykonano    
      ubezpieczenia rowu odwadniającego), zgodnie z umową nr 18/2011  
 

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne   
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 
 
Kwota 17.000,00 pochodzi ze środków Funduszu Sołeckiego i wiejskich Uszwi   oraz kwota 
10.000,00 ze środków wiejskich Gnojnika  na tzw. rekultywację .       
 
Rozdział 60095 Pozostała działalność 43 % 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 

- ubezpieczono infrastrukturę drogową i mostową 2.165,- złotych 
 
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa  39 %  
 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39 % 
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 
Zapłacono za umowę zlecenie wraz z pochodnymi tj. za  wykonanie malowania pomieszczeń 
Domu Ludowego w Zawadzie Uszewskiej 2.000,44.  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 

1. Zakupiono energię elektryczną do budynków mienia komunalnego 5.597,99 zł. 
2. Zakupiono materiały za kwotę 14.687,55 w tym ; 
 Zakupiono kopie map, materiały do malowania Domu Ludowego w Zawadzie 

Uszewskiej, zakup gabloty- Zawada Uszewska 1.292,50 zł .  
 Materiały do remontu łazienek Domu Strażaka w Gnojniku- środki wiejskie 2.969,00 

zł         
 Materiały do remontu „Betanii” – 3.000,04 – środki wiejskie Gnojnik,     
 Zakupiono materiały do remontu Domu Strażaka w Lewniowej – środki wiejskie 

2.996,70 zł  
 Zakup flotu do ogrzewania DS. w Gnojniku – 3.679,96 zł . 
3. Zakup usług – 13.305,44 zł w tym;  

     Wykonano badanie okresowe kominów i instalacji gazowej. Zapłacono za aktualizacje i 
klasyfikację gruntów. W zakresie regulacji mieniem komunalnym zapłacono ogłoszenia o 
sprzedaży mienia komunalnego, zapłacono za wywóz ścieków z PSP Gosprzydowa i CK w 
Gnojniku,  za założenie fundamentu oraz skrzynki rozdzielczej na górnym boisku sportowym w 
parku – 6.879,34, konsultacje do projektu boiska w Lewniowej- 1230,- zł , wykonanie systemu 
grzewczego w d.s. w Gosprzydowej i montaż grzejników – 5.196,10 zł.    
- Dokonano opłat sądowych – 5.665,00 zł.  
 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 

Wypłacono dodatek mieszkaniowy dla rodziny kwalifikującej się zgodnie z ustawą do 
otrzymania dodatku – 887,48 złotych.  

   
Dz. 750 Administracja publiczna  48 %  
 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 43 %  
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Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 
- od Wojewody otrzymano dotację w wysokości  25.762,- złotych na utrzymanie trzech 

etatów. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia. W planie ujęto odprawę 
emerytalną, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń – 
94.710,76 zł  

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

bieżącego funkcjonowania oraz zakupiono licencję oprogramowania do obsługi lokalnej 
bazy danych systemu pesel, zakupiono kwiaty na uroczystość zawarcia związku 
małżeńskiego (3.538,10), zapłacono za aktualizację programów USC I Ewidencji 
Ludności (1.679,57 zł), zakupiono publikacje i czasopisma ( 322,92 zł)– łącznie 
9.486,92 zł. 

 
     Rozdział 75022 Rady gmin 36 % 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 
Wypłacono diety oraz delegacje  dla Radnych – 15.530,83 zł. 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- zakupiono materiały biurowe oraz spożywcze do obsługi rady, zakupiono czasopismo „ 
Doradca”, zakupiono toner, zakupiono vademecum radnego , zapłacono za szkolenia 
radnego – 881,55 zł.       

 
Rozdział 75023 Urzędy gmin  49 %  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 
wynagrodzenia i pochodne w tym: 4 - y nagrody jubileuszowe dla pracowników UG  , umowa 
zlecenia z radcą prawnym , umowa zlecenie na odczyt wodomierzy, wypłata odprawy i 
ekwiwalentu dla byłego Wójta, ekwiwalent za niewykorzystany urlop – z-ca Wójta  - 
641.885,10 zł.       
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 
- składka na PFRON – 611,00- zł  
- książki nadawcze, materiały biurowe, druki , ekspres do kawy, woda mineralna,  wzmacniacz, 
antena, kabel, złączki, uchwyt- antena do wzmocnienia sygnału tel. komórkowej, papier, tonery, 
zakup modułu gsm, akcesoria komputerowe – 20.601,57 zł   
- prenumerata dzienników, czasopism, zakup książek – 5.447,66,- zł 
- energia – 14.067,00 zł 
- konserwacja systemów alarmowych 1.359,52 zł   
- badania pracowników – 372,00 zł 
- zapłata za usługę prawną, zwrot za koszty obsługi prawnej, wykonanie pieczątki, 
odprowadzenie ścieków, usługa transportowa - 6.559,56 zł     
- zrealizowane tytuły wykonawcze –  147,53 zł  
- obsługa bankowa 2.521,00 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 – 13.306,58 zł   
- wywóz śmieci – 1.144,52 zł  
- usługa pocztowa 12.699,79 zł  
- Internet  1.453,86 zł 
- telefonia komórkowa 1.093,89 zł   
-telefonia stacjonarna 9.453,45 zł 
- delegacje i ryczałty samochodowe 9.665,17 zł 
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej 21,00 zł 
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- odpis na ZFŚS – 19.521,16 zł  
- szkolenia 10.046,40,- zł 
-  Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 3.300,-    
 
Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa  
Wykonanie w II półroczu.  
  
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne  70 %   
Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 
Wypłacono dodatek spisowy dla 1 osoby – 4.423,86 zł  
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 
Umowy zlecenia za aktualizację zestawień budynków mieszkań i osób do Narodowego Spisu 
Ludności i Mieszkań, za obsługę księgową -1.892,- oraz pochodne od wynagrodzeń  i od 
dodatku spisowego 987,48 zł   
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 
Zakup czytników kart  – 17,00 zł   
 
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 56 % 
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 
Zakup przewodników po Polsce, zakup książek, nagrody za udział w konkursach, medale, 
statuetki, zakup paliwa na przewóz osób na targi do Łodzi – 3.411,96 zł  
Ufundowano ze środków wiejskich Gosprzydowej nagrody za udział w konkursie 
organizowanym przez Radę Sołecką i Świetlicę wiejską – 75,64 zł  
Zapłacono za wynajem powierzchni wystawienniczej, zapłacono za magazyn specjalny w 
gazecie, zapłata za życzenia świąteczne – 2.274,89 zł.            
 
Rozdział 75095 Pozostała działalność 39 %  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 
diety dla 7 sołtysów x 290 złotych = 10.150,- złotych  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 
- zakup kwiatów na koniec kadencji 90,- zł  
- materiały do remontu Sali sołtysa w Gosprzydowej – wiejskie -284,40 zł     
- wykonanie pieczątek dla sołtysów 137,81 zł   
- składka członkowska na stowarzyszenie gmin małopolski – 1.050,00 zł .  

 
Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej  23 % 
 
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 23 
%  
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 
Umowa  na aktualizację rejestru wyborców 254,83 zł 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- Wydatki w II półroczu.    
 
Dz. 752  Obrona narodowa 0 %   
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 0 %  
Realizacja w II półroczu 2011 r. ze środków dotacji.  
  
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 58 % 
 
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 58 % 
Dotacje na zadania bieżące:  
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Udzielono dotacji w wysokości 13.253,44,- zł dla :  
OSP Zawada Uszewska 1.580,-zł  zakup motoroli, mundury strażackie, rogatywki ,   
OSP Uszew 4.000,-zł – zakup armatury przeciwpożarowej – zwrot dotacji 3,56 zł    
OSP Biesiadki 1.377,- – zakup mundurów, 
OSP Gosprzydowa 4.000,- armatura przeciwpożarowa,   
OSP Gnojnik 2.300,- zakup ubrań bojowych,  
 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 
Wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach – 10.903,66 ( 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 

1.976,65 196,96 119,88 0 0 0 0 

SZKOLENIA 8.610,17      0 
 
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 
Umowy z kierowcami – 7.928,33 zł  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 
Wydatkowano środki na utrzymanie gotowości bojowej 25.804,84  zł. tj. 

1) Materiały: zakup paliwa, olejów, flotu i mułu do ogrzewania garaży: – 9.163,81 zł.   
OSP Gosprzydowa – 700,25 zł 
OSP Biesiadki – 1.059,11 zł 
OSP Gnojnik – 2.371,27 zł 
OSP Zawada Uszewska – 625,70 zł  
OSP Lewniowa – 1.022,96 zł  
OSP Uszew – 1.604,53 zł 
OSP Żerków – 0 
OSP Gnojnik – flot i miał 1.779,99 zł  

2) Materiały – części zamienne i inne materiały:  
OSP Gnojnik – 2.554,64 zł      
OSP Biesiadki – 555,30 zł  
OSP Żerków 270,00  zł  

3) Energia – 2.804,66 zł,  
4) Remonty samochodów i sprzętu OSP – 599,99 zł w tym: Gnojnik – naprawa samochodu 

.Usługi pozostałe – przeglądy techniczne, wymiana oleju, okresowe badania techniczne, 
badania strażaków, przegląd gaśnic, zapłata za obóz szkoleniowy młodzieżówki , 
legalizacja sprzętu holmatro, wycena pojazdu – 6.659,44 zł         

5) Ubezpieczenia sprzętów – 3.197,00 zł                        
     
Rozdział 75414 Obrona cywilna 26 % 
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 

- środki wydatkowano na umowę zlecenie z magazynierem OC 383,97 zł 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 199,63 zł  

- zakup opracowań zarządzania kryzysowego   
 
 
Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe 0 %  
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Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej 47 % 
 
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 – 15.657,71 zł   
 
Dz.757 Obsługa długu publicznego – 116.504,06 zł - 33 %  

- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony 
Środowiska o/Tarnów  20.663,72 złotych  

- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w ING Banku Śląskim 
65.773,07 złotych  

- spłata odsetek od pożyczek w WFOŚiGW w Krakowie  22.539,37 złotych   
- splata odsetki od pożyczki w BGK (prefinansowanie) -  7.527,90 złotych  

 
Dz. 758 Różne rozliczenia 
Niewykorzystane rezerwy na dzień 30.06.2011 r.   
 
Dz. 801 Oświata i wychowanie  51 %   
 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  52 %  
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.983.865,38  zł  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 360.399,23  zł  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 98.419,95 zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy  
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku  52 % 
zakup materiałów i wyposażenia: 
środki czystości do bieżącego utrzymania szkoły, mydło, papier toaletowy, 
ręczniki jednorazowe, miotły, znaczki, pisaki do tablicy suchościeralnej, 
ozdoby do sali zabaw, 2 flagi: papieska i narodowa, druki szkolne, kalendarze, 
dyplomy, artykuły biurowe, przemysłowe i do wykonania bieżących napraw, 
karma dla żółwia, nagrody dla uczniów za konkursy,   benzyna i olej do 
kosiarki, obuwie ochronne dla pracowników obsługi, folia do faksu, dyskietki, 
akcesoria do komputera(modem i mysz), papier, tusze i kartridże do drukarek 
i urządzeń wielofunkcyjnych, toner do kserokopiarki, 3 stojaki na rowery dla 
uczniów 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 921,05 

zakup środków dydaktycznych:  
prenumerata czasopism, program komputerowy „Klik i wyspa tajemnic” do 
edukacji wczesnoszkolnej, książki do biblioteki,  nagrody książkowe za 
gminny konkurs historyczny, struny i kostki do gitary 

 
 
 

740,26 
zakup energii elektrycznej i gazowej: opłaty abonamentowe, przesyłowe, 
stałe i za zużycie gazu i energii elektrycznej 

 
56 649,51 

zakup usług remontowych:  
docieplenie świetlików w czytelni i bibliotece, naprawa komputera i drukarki, 
konserwacja kserokopiarki, dozór techniczny kotłowni, obowiązkowy roczny 
przegląd budynku szkoły 

 
 
 

5 085,87 
zakup usług zdrowotnych:  
badania wstępne i profilaktyczne nauczycieli i pozostałych pracowników 

 
350,50 

zakup usług pozostałych:  
opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, abonament rtv, przewóz 
uczniów na zawody i konkursy, opłaty akredytacyjne za występy zespołu 
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„Szkraby”, aktualizacja poradnika dyrektora, wykonanie pieczątki, wykonanie 
plakatu oraz zdjęć do albumu  na konkurs „Ekoszkoła”, oprawa obrazu 
błogosławionego Jana Pawła II do kącika papieskiego,  zwrot kosztów dowozu 
uczniów do szkół specjalnych, opłaty za przelewy i przesyłki 

 
 
 

8 378,89 
zakup usług internetowych:  
abonament internetowy, opłata hostingowa za serwer stron www. na 12 m-cy 

 
849,24 

zakup usług telefonii stacjonarnej:  
rozmowy i abonament 

 
537,97 

podróże służbowe:  
zwrot kosztów podróży służbowych 

 
284,30 

różne opłaty i składki:  
ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego oraz OC szkoły 

 
1 538,00 

Razem  80 335,59 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi 52  %  
 
Zakup materiałów i wyposażenia 5796,11 
- zakup tonerów 669,34 
- zakup środków opatrunkowych do 3 apteczek 287,22 
- zakup drukarki z kablem 300,00 
- zakup środków czystości 852,61 
- zakup regału, krzeseł i dywanu do klas I-III 2417,20 
- zakup artykułów przemysłowych  123,00 
- zakup artykułów biurowych 905,09 
- zakup druków szkolnych 115,27 
- zakup  nagród na „Małą Olimpiadę Matematyczną.” 126,38 
Zakup pomocy naukowych 1268,06 
- prenumeraty 439,35 
- licencja „Bezpieczna szkoła” 334,56 
- pomoce do wychowania fizycznego 494,15 
Zakup energii i gazu 30038,90 
Zakup  usług remontowych 
Obowiązkowy przegląd szkoły- 5-letni 

1000,00 

Zakup usług pozostałych 2248,96 
-wywóz śmieci 185,76 
- opłata domeny 103,31 
- wykonanie pieczątek 110.90 
- opłata abonamentu telewizyjnego 199,86 
- zakup „Niezbędnika  dyrektora”  914,54 
- wyjazdy na zawody 115,00 
- szkolenie 2 pracowników  z BHP  80,00 
- opłaty bankowe, prowizje, usługi logistyczne 539,59 
Zakup  dostępu do Internetu  889,71 
Zakup rozmów telefonicznych 814,36 
Delegacje 141,60 
Różne opłaty, ubezpieczenia 
- opłata spółki wodnej 

30,00 

Suma 42.227,70 
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Zespół Szkolno –Przedszkolny w Biesiadkach 53 %  
 
Zakup materiałów i wyposażenia 3’692,02 
 środki czystości                                                           532,52 
 materiały biurowe, toner, tusz do drukarek,  

an tyramy, tablice korkowe, dyplomy                 1’517,51                                                                       

 materiały gospodarcze, chemiczne , 
budowlane, benzyna,  kwiaty, nasiona, ziemia, 
 doniczki , farby, lakiery, kosze na śmieci  itp.          1’641,99                                                                 

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 1’231,41 
Książki                                                                                 206,94 
Prenumerata Monitor prawny dyrektora,  
Niezbędnik dyrektora szkoły                                       1’024,47 

 

Zakup energii  18’917,96 
Zakup usług remontowych 4’042,63 
wymiana drzwi wejściowych                                       2’873,00 
naprawa ksero                                                               1’169,63 

 

Zakup usług pozostałych 2’056,32 
książki na nagrody  dla dzieci                                   506,51                                             
wykonanie ławeczek do szatni                                 400,00 
wyjazdy dzieci na konkursy                                       185,70 
licencja program antywirusowego,  
hosting strony www                                                   460,44 
usługa fotograficzna, znaczki,  
wykonanie pieczątek, opłata wody,   
wywóz odpadów i inne usługi  i  opłaty                  503,67 

 

Zakup usług dostępu do sieci 849,12 
Zakup usług telefonii stacjonarnej 274,95 
Podróże służbowe  krajowe 380,80 
Suma  31’445,21 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewniowej   51 %  
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Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 2 738,44 
Materiały dekoracyjne, papiernicze, tusze do drukarek, tonery,  papier ksero, druki 
szkolne, środki czystości, odzież ochronna, artykuły gospodarcze. 

 

Zakup środków dydaktycznych w tym: 587,77 
Materiały i pomoce dydaktyczne dla dzieci.  
Zakup energii elektrycznej i gazu 14 765,31 
Zakup usług remontowych w tym:  805,47 
Opłata za dozór techniczny kotłowni, przegląd przewodów kominowych i 
wentylacyjnych, konserwacja urządzeń. 

 

Zakup usług zdrowotnych  206,50 
Badania okresowe nauczycieli i pracowników szkoły  
Zakup usług pozostałych w tym: 1 564,22 
Opłata RTV, wywóz śmieci i ścieków, opłata zużycia wody.  
Usługi internetowe 284,28 
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 573,29 
Podróże służbowe 116,50 
Różne opłaty i składki 0,00 
Razem 21 641,78 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gosprzydowej 53 %  
 
Zakupy 7.906,63 
Organizacja Spotkania Noworocznego w tym; 300,- zł ze środków wiejskich 
Gosprzydowa .   

489,29 

Zakup mebli do miejsca zabaw dla dzieci z programu rządowego „Radosna 
Szkoła”.  

1.700,00 

Zakup dywanu do miejsca zabaw dla dzieci z programu rządowego „Radosna 
Szkoła”. 

395,00 

Tusze do drukarek, papier wizytówkowy, kolorowa kreda. 514,43 

Środki czystości, ręczniki papierowe, papier toal.  429,26 
Artykuły (uchwyt do telewizora, kable, wskaźniki laserowe).  558,84 

Artykuły do bieżących napraw szkolnych, materiały do pielęgnacji podwórka 
szkolnego.  

954,66 

Druki szkolne, dyplomy.  420,54 

Kartki świąteczne, znaczki pocztowe.  100,00 

Abonament programu antywirusowego.  532,59 

Materiały biurowe. 533,22 

Artykuły gospodarcze. 145,14 

Folia do oprawy książek w bibliotece szkolnej.  88,00 

Dysk zewnętrzny, pamięć przenośna.  367,01 
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Nagrody dla klas biorących udział w konkursie czystości, nagrody dla 
zwycięzców w szkolnym konkursie „Mam talent”, dla laureatów Gminnego 
Konkursu Recytatorskiego.  

328,65 

Kosiarka elektryczna.  330,00 

Sekator ogrodowy. 20,00 

Zakup środków dydaktycznych 1.284,71 

Pomoce dydaktyczne do wych. fizycznego.  140,00 

Skaner.  199,00 

Prenumerata „Dziennika Polskiego”.  99,00 

Pomoce dydaktyczne do przyrody. 116,67 

Książki do biblioteki szkolnej. 335,66 

Książki dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.  394,38 

Zakup energii elektrycznej i gazu.  10.024,17 

Zakup usług remontowych. 402,80 

Dozór techniczny. 112,80 

Usługa (odzyskiwanie danych w komputerze dyrektora). 220,00 

Przegląd gaśnic. 70,00 

Zakup usług zdrowotnych. 40,00 

Zakup usług pozostałych. 1854,16 

Abonament pocztowy.  188,30 

Wywóz śmieci.  379,08 
Opłaty pocztowe, wysyłanie paczek, książek dla laureatów Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego.  

143,00 

Transport przesyłek, zamawianych przez szkołę.  72,51 
Wykonanie pieczątek.  110,90 

Konserwacja kserokopiarki.  109,47 

Montaż karty sieciowej do komputera.  67,00 

Usługa fotograficzna (zdjęcia do gablot na korytarzach szkolnych oraz do kroniki 
szkolnej).  

292,65 

Statuetki dla szkół biorących udział w Gminnym Konkursie recytatorskim.  150,01 

Opłaty bankowe + prowizje.  341,24 

Internet. 849,12 

Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  
i komórkowej.  

487,36 

Podróże służbowe, delegacje (delegacje dyrektora szkoły  
w celach służbowych oraz nauczycieli wyjeżdżających na konkursy i zawody sportowe z 
uczniami szkoły).  

246,00 

Razem  23.094,95 
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Rozdział 80103 Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych  %  
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.311,92  zł  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  9.209,64 zł   
Świadczenia na rzecz osób fizycznych  4.720,07 zł - dodatek wiejski i mieszkaniowy  
 
 „0” Lewniowa –  52 % 
 
Zakup materiałów i wyposażenia  116,46 
Materiały dekoracyjne i papiernicze.  
Zakup środków dydaktycznych 359,16 
Gry dydaktyczne dla dzieci.  
Podróże służbowe  28,00 
Razem 503,62 
 
„0” Biesiadki – 54%  
 
Zakup materiałów i wyposażenia 
środki czystości, środki sanitarne                          165,00                                             
zabawki                                                                  193,94 
dywan  do sali zabaw                                              599,83                                                               

958,77 

 
„0” Gosprzydowa – 51 % 
 

Zakupy w tym: 662,12 

Środki czystości.  662,12 

Pomoce dydaktyczne, książki.  578,13 

Zakup usług pozostałych w tym:  450,00 

Występ iluzjonisty oraz przedstawienie terapeutyczne dla dzieci.  450,00 

 
Rozdział 80104 Przedszkola  51 %  
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –350.312,77  zł  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  77.003,34 zł   
Świadczenia na rzecz osób fizycznych   16.516,46 zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy  
Dotacje na zadania bieżące – dotacja dla Gminy Brzesko na dziecko z  terenu Gminy Gnojnik  
uczęszczające do przedszkola prywatnego – 2.449,53 zł   
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PP Gnojnik  51 %  
Materiały w tym:  2.069,94 
Środki czystości  664,96 
Druki  96,04 
Zakup drukarki 363,00 
Zakup kalkulatora 150,00 
Zakup wieszaka  139,00 
Zakup znaczków pocztowych 82,50 
Zakup innych materiałów  280,59 
Zakup materiałów biurowych , głowic HP do drukarki   293,85 
Zakup środków żywności  8.726,96 
Zakup pomocy dydaktycznych: zakup klocków, kołysek, naczyń 
plastikowych, aut- wyposażenie nowego przedszkola   

3.166,96 

Zakup energii i gazu  4.861,76 
Zakup usług remontowych :  327,07 
Naprawa radiomagnetofonu  70,00 
Wymiana wkładów w urządzeniu poprawiającym jakość wody   257,07 
Badania pracowników  253,00 
Zakup usług pozostałych : 1.263,04 
-wykonanie pieczątek  137,61 
- wywóz odpadów komunalnych  401,16 
-odprowadzenie ścieków   532,67 
-opracowanie graficzne i drukowanie plakatów dotyczących naboru dzieci do 
przedszkola   

209,10 

Internet 30,20 
Telefonia stacjonarna   501,40 
Razem  21.200,33 

                                                                          
PP Uszew –  50 %  

Materiały w tym:  1.348,72 
Materiały biurowe   974,56 
Środki czystości i artykuły higieniczno gospodarcze  374,16 
Zakup środków żywności  10.488,14 
Zakup pomocy dydaktycznych  766,64 
Zakup energii i gazu  3.414,74 
Zakup usług remontowych :  646,00 
Naprawa pieca co  400,00 
Kontrola przewodów kominowych 246,00 
Badania pracowników  40,00 
Zakup usług pozostałych : 666,28  
- wywóz odpadów komunalnych i fekalii  113,94 
- opłata rtv 186,70 
-wykonanie pieczątek   110,90 
-koszty wysyłki, opłaty bankowe  254,74 
Internet 30,20 
Telefonia stacjonarna   441,54 
Ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego  186,00 
Razem  18.028,26 
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PP Lewniowa 59 %  
 
Zakup materiałów i wyposażenia  
 116,46 

Materiały dekoracyjne i papiernicze.  
Zakup środków dydaktycznych 
 359,16 

Gry dydaktyczne dla dzieci.  
Podróże służbowe  28,00 
Razem 503,62 
 
PP Biesiadki 46 % 
  Zakup materiałów i wyposażenia 1’350,06 
 środki czystości, środki sanitarne , materiały papiernicze, materiały  
gospodarcze , piasek do piaskownic, trawa, zraszacz 

 

Zakup pomocy naukowych 
Zakup nagród na IV gminny konkurs piosenki przedszkolnej 

369,86 

Zakup energii  2’282,03 
Zakup usług pozostałych  
opłata wody, odpadów,                                        77,76 
prenumerata                                                        503,29 
występ iluzjonisty dla dzieci                              150,00 

731,05 

Zakup usług telefonii stacjonarnej 297,72 
Delegacje  służbowe 12,00 
Suma  5’042,72 
 
 
 
Rozdział 80110 Gimnazja 50 %  
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –878.601,68 zł  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  140.620,63 zł   
Świadczenia na rzecz osób fizycznych   45.240,98  zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy  
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3  
program unijny - „Otwarty umysł, otwarty świat”- 145.181,71 zł  
 
PG Gnojnik  53 % 
 
Zakup materiałów i wyposażenia 
środki czystości (1.165,72) 
artykuły biurowe, papiernicze, dekoracyjne, druki szkolne, dyplomy, akcesoria 
komputerowe (2.873,90) 
artykuły gospodarcze, elektryczne, artykuły do bieżących napraw, paliwo do 
kosiarki (943,13) 
znaczki (160,25) 
laptop ASUS (2.999,00) 
odtwarzacz DVD Samsung (135,00) 

 
 

 
 

8.277,00 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 
pomoce do fizyki, książki do biblioteki, prenumerata „Monitora Prawnego 
Dyrektora Szkoły” 

 
1.106,35 

Zakup energii  
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energia elektryczna i gaz 28.693,22 
Zakup usług remontowych 
naprawa i konserwacja kserokopiarki 

 
280,44 

Zakup usług zdrowotnych 
badania okresowe i profilaktyczne 

 
227,00 

Zakup usług pozostałych 
zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły specjalnej  
w Złotej (1.691,00) 
opłaty za odprowadzanie ścieków (725,41) 
wywóz śmieci (463,32) 
 przewóz uczniów na zawody (1.023,30) 
abonament RTV (188,30)  
grawerowanie statuetki „prymusa gimnazjum” i medali dla rodziców (483,78) 
wykonanie pieczątek (110,90) 
zszycie kurtyny w hali sport. (100,00) 
inne (502,91) 

 
 
 
 
 
 

5.288,92 

Zakup usług dostępu do sieci 
abonament internetowy 

 
1.025,82 

Zakup usług telefonii 
abonament i rozmowy telefoniczne 

 
685,86 

Podróże służbowe krajowe 
zwrot kosztów podróży 

 
712,50 

Różne opłaty i składki 
ubezpieczenie budynku szkolnego i hali sportowej oraz sprzętu elektronicznego 

 
1.079,00 

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 
szkolenie sekretarki „Dokumentacja sekretariatu w świetle obecnych przepisów” 

 
209,10 

Razem  47.585,21 
 
Wydatki ze środków unijnych 
Zakup materiałów i wyposażenia 
artykuły papiernicze, biurowe, reklamowe, radiomagnetofony (3 szt.), kamera 
mikroskopowa, mikroskop stereoskopowy, stroje dla zespołu cheerleaders 
(spódnice, bluzki, obuwie, legginsy, zakolanówki, pompony), GPS z 
ładowarką 

 
 
 

9.206,20 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 
pomoce do zajęć plastycznych, książki, programy komputerowe, mapy, 
filmy, przyrządy matematyczne, pomoce dydaktyczne do geografii 

 
 

3.949,56 
Zakup usług pozostałych 
- wycieczki:  
Kopalnia Soli Wieliczka + Kraków, 2-dniowa do Warszawy, 3-dniowa do 
Zamościa i na Roztocze,  
3-dniowa do Białowieskiego Parku Narodowego, Zakopane, Kopalnia Soli w 
Bochni, Kraków – Filharmonia, Kraków – ogród botaniczny, Kraków – 
Teatr Groteska  
+ Instytut Goethego 
- zajęcia warsztatowe z preorientacji zawodowej połączone  
i indywidualnym badaniem predyspozycji zawodowych 
- zajęcia szkoleniowo informacyjne pod hasłem „Świadomie wybieram 
zawód” 
- odwóz po zajęciach pozalekcyjnych 
- wyrobienie pieczątki 

 
 

 
 

49.400,50 
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- opłata bankowa 
Zakup usług telefonii 
rozmowy telefoniczne 

 
106,40 

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 
cywilnej 
szkolenie nauczycieli „Zasady równości szans kobiet  
i mężczyzn w POKL” 

 
 
 

1.000,00 
razem 63.662,66 

 
W ramach projektu EFS „Otwarty umysł, otwarty świat” prowadzono zajęcia: wyrównawcze z 
matematyki, z j. polskiego – komunikacja w języku ojczystym, z j. angielskiego, dla uczniów 
mających trudności o charakterze dyslektycznym, koło matematyczne, biologiczne, koło 
zainteresowań „Miłośnicy geografii”, Klub miłośników j. angielskiego „Mastering English”, 
koło j. niemieckiego „Aktualitäten”, zajęcia z j. niemieckiego dla uzdolnionych, koło 
informatyczne, zajęcia plastyczne – terapia przez sztukę, zajęcia taneczne. 
 
 
PG Uszew   46 % 

Zakup materiałów i wyposażenia 2917,17 
-zakup środki czystości 373,98 
-zakup wyposażenia apteczki 87,70 
-odnowa i doposażenie sal: zakup farb, rolet, firan 1216,40 
-zakup uchwytu pod telewizor, kabel 232,00 
-zakup druków szkolnych 497,54 
-zakup tonerów do kserokopiarki 350,55 
-zakup statywu do kamery lub aparatu 159,00 
Zakup pomocy naukowych 2470,60 
-zakup mini hokeja 512,20 
-zakup laptopa 1589,00 
-zakup informatora pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej  25,00 
- pomoc do nauki matematyki- domino 344,40 
Zakup energii i gazu 17655,75 
Zakup usług remontowych 218,94 
Zakup usług pozostałych 2372,50 
-wywóz śmieci 150,12 
-wywóz fekalii 500,00 
-udrożnienie kanalizacji 154,52 
-zakup pieczątek 110,90 
-zakup znaczków 30,00 
-abonament ( nadzór pedagogiczny) 367,77 
-zakup niezbędnika dyrektora 457,77 
-kurs BHP 120,00 
-opłaty bankowe, prowizje 481,42 
Zakup usług internetowych 115,61 
Zakup rozmów telefonicznych 566,45 
Delegacje służbowe 99,40 
Suma 26416,42 

 
 Wydatki ze środków unijnych 

Zakup materiałów i wyposażenia 3779,99 
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- zakup kopiarki 2999,99 
- zakup materiałów biurowych 780,00 
Zakup pomocy naukowych 5000,00 
- zakup tablicy interaktywnej 3000,00 
- zakup mikroskopu z kamerą 2000,00 
Zakup usług pozostałych 3992,01 
- wyjazd do filharmonii  3485,00 
- zakup pieczątek 190,01 
- zakup plakatów informacyjnych 160,00 
- opłaty bankowe 157,00 
Rozmowy telefoniczne 105,31 
Suma 12877,31 

 
W ramach projektu „Otwarty umysł, otwarty świat” finansowanego z funduszu Unii 
Europejskiej  prowadzone były: 
1. Zajęcia wyrównawcze z: 
-matematyki      10 godzin- 12 uczniów 
-fizyki                10 godzin- 12 uczniów 
-geografii           10 godzin- 12 uczniów 
-chemii    10 godzin- 12 uczniów 
-biologii    10 godzin- 12 uczniów 
-j. angielskiego  15 godzin- 8 uczniów 
-j. niemieckiego 10 godzin- 8 uczniów 
 
2.Opieka pedagoga nad uczniami mającymi problemy w nauce 15 godzin- 6 uczniów. 
 
3.Kształtowanie postaw asertywnych 24 godziny – łącznie 91 uczniów. 
 
4.Zajęcia koła teatralnego 15 godzin- 10 uczniów. 
 
5. W wyjeździe do filharmonii brało udział 85 uczniów. 
 
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół  33  %  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  40.145,91 zł   

- dowożenie młodzieży do Gimnazjum w Gnojniku – wydatkowano 34.513,91 złotych, 
- dowożono dzieci z Żerkowa do Biesiadek – wydatkowano  5.632,00 złotych . 

 
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne 44 % 
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 176.134,39  zł  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.378,66  zł   
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zakup materiałów i wyposażenia   2 412,43 
monitory dzienniki ustaw, 1 110,00   
zakup znaczków 92,60   
świadczenia dla pracowników  175,00   
zakup materiałów biurowych , tonerów  156,13   
zakup modułu do telefonu stacjonarnego 848,70  
zakup wody mineralnej 30,00   
zakup czasopism    62,00 
Zakup usług pozostałych   5 222,09 
opłaty bankowe i prowizje 215,50   
wykonanie pieczątek 183,41   
opłata za ścieki 66,48   
dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego do szkoły 445,00   
nowelizacja 2 programów komputerowych i szkolenia 3 673,70   
usługi pocztowe 113,00   
abonament  internetowy 186,00   
zakup szkieł korekcyjnych 339,00   
rozmowy telefoniczne   1 341,74 
delegacje pracownicze   374,70 
szkolenia pracowników   602,70 
OGÓŁEM   10 015,66 

 
 
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  53 % 
 
PSP Gnojnik  51% 
zakup materiałów i wyposażenia: 
pomoce metodyczne dla nauczycieli  

 
159,95 

zakup usług pozostałych:  
szkolenia dyrektora i nauczycieli -szkolenie dla całej Rady Pedagogicznej w 
temacie „Nowelizacja statutu szkoły”, seminaria: „Podsumowanie pracy 
szkoły za I półrocze” oraz „Jak radzić sobie z ryzykiem w szkole”, opłata za 
kurs kwalifikacyjny „Wychowanie do życia w rodzinie”, udział 
w konferencji szkoleniowej XI Diecezjalnego  Forum Szkół im. Jana Pawła 
II  

 
 
 
 
 
 

2 615,00 
podróże służbowe:  
zwrot kosztów przejazdu nauczycielom dokształcającym się na kursach 
kwalifikacyjnych, warsztatach, konferencjach i szkoleniach. 

 
 

1 433,10 
razem 4.208,05 
 
PSP Uszew  40 %  
Zakup materiałów i wyposażenia 
- materiały szkoleniowe na Radę Ped.  

159,41 

Zakup usług pozostałych 1312,00 
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- szkolenie „Posumowanie I semestru pracy szkoły.” 235,00 
- szkolenie Rady Ped. „Nowelizacja Statutu.” 470,00 
- organizacja konferencji 390,00 
-warsztaty  „Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i językowych.” – 2 
osoby 

112,00 

--seminarium „Strategia i metody doskonalenia…..” – 3 osoby 105,00 
Delegacje 409,10 
razem 1.880,51 
 
ZSP Lewniowa 51 %  
Zakup usług pozostałych (warsztaty, szkolenia) 1 975,00 
Opłata studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki. Opłata za udział 
nauczycieli w warsztatach szkoleniowych, oraz szkoleniu Rady 
Pedagogicznej. 

 

Podróże służbowe 500,40 
Pokrycie kosztów podróży nauczycieli biorących udział          w warsztatach 
szkoleniowych i studiach podyplomowych.   

Razem 2 475,40 
 
ZSP Biesiadki  60 %  
 
Zakup usług pozostałych –  
Rady szkoleniowe i inne formy doskonalenia  nauczycieli 

1’994,25 

Podróże służbowe i krajowe 948,90 
Razem  2.943,15 
 
PSP Gosprzydowa –49 %  
 

Zakup usług pozostałych w tym; 1.320,02 

Szkolenia Rady Pegagogicznej (2x) 800,00 

Współorganizacja Konferencji dla Rady Pedagogicznej.  250,02 

Szkolenie dla Dyrektora szkoły. 240,00 
Seminarium dyrektora szkoły. 30,00 
Podróże służbowe (zwrot za delegacje, podróże służbowe nauczycieli oraz 
dyrektora szkoły wyjeżdżających w celu doskonalenia i dokształcania).  

917,10 

Razem  2.237,12 

  
PP Gnojnik –  19 % 

Zakup usług pozostałych – szkolenie Rady Pedagogicznej  380, 00 
 
       
PP Uszew –  38 %  

Zakup usług pozostałych – warsztaty szkoleniowe  558,62 
Delegacje  28,00 
razem 586,62 
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PG Gnojnik 74  %  
 

Stypendia różne 
dopłaty do czesnego za studia 

 
3.400,00 

Zakup usług pozostałych 
szkolenia dyrektora („Kontrola zarządcza”, „Podsumowanie pracy szkoły w I sem. r. 
szk. 2010/11”, ”, „Podsumowanie pracy szkoły w r. szk. 2010/11”),  
szkolenie „Procedury pomocy psychologiczno-pedagogicznej”  

 
 
 

755,00 
Podróże służbowe krajowe 
zwrot kosztów podróży nauczycielom dokształcającym 

 
1.176,60 

Razem  5.331,60 
 
PG Uszew – 61 %  

Dokształcanie: 
-dofinansowanie studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa” 

1200,00 

Zakup materiałów 456,77 
-zakup materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej 456,77 
Doskonalenie nauczycieli 600,00 
-szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej 365,00 
-szkolenie w sprawie procedur psychologiczno-pedagogicznych 235,00 
Delegacje 205,50 
Suma 2462,27 

 
 
Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne   49 % 
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.437,49  zł  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   82.476,23  zł   
- wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie stołówek  .  
 
PSP Gnojnik   49 %:  
 
zakup materiałów i wyposażenia:  
środki czystości do bieżącego utrzymania stołówki i jadalni, artykuły 
gospodarstwa domowego: łopatka do śmieci, słuchawki prysznicowe, wąż 
bateryjny, ręczniki, ścierki, wentylator stojący, przedłużacz, termoso-dzbanki. 

 
 
 

1 385,47 
zakup żywności 53 165,20 
zakup energii elektrycznej i gazowej 737,01 
zakup usług remontowych:  
naprawa maszynki i mikserów 

 
60,00 

zakup usług zdrowotnych:  
badania wstępne 

 
40,00 

zakup usług pozostałych:  
opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, opłaty bankowe przelewów 

 
 

379,08 
zakup usług telefonii stacjonarnej:  
rozmowy i abonament 

 
230,41 

RAZEM  55.997,17 
 
PSP Uszew  51%  
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Zakup materiałów i wyposażenia 
- zakup środków czystości i kartotek żywieniowych  

233,07 

Zakup żywności 18836,49 
Zakup energii i gazu 2290,00 
Delegacje 59,50 
Suma 21419,06 
 
 
Rozdział 80195 Pozostała działalność  %  

- Plan środków na nagrody z okazji dnia Edukacji Narodowej   .     
 
Dz. 851 Ochrona Zdrowia   53 %  
 
 
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii  0 %  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- wykonanie  w II półroczu 2011 r.   
 
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  55 %  
  

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 podjęto następujące działania: 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.235,92   

1. Wycieczki: 
 wyjazd dzieci i młodzieży z PSP w Biesiadkach do Kopalni Soli Bochni  – 

2 380,00 
 wyjazdy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gnojnik uczestniczących w 

zimowisku – 2 099,12 
 wyjazd dzieci i młodzieży z Gnojnika do Szczawnicy – 1 000,39 
 wyjazd dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z terenu Gosprzydowej do Kalwarii 

Pacławskiej  – 2. 000,- 
 wyjazd dzieci z PSP w Gnojniku do Kopalni Soli w Bochni – 400,00 
 wyjazd dzieci z terenu Uszwi do kina w Brzesku – 119,88 
 wyjazd dzieci z PSP w Gnojniku do Wadowic – 475,20 
 wyjazd dzieci z PSP w Gnojniku do Muzeum Lalek w Pilźnie – 238,88 
 wyjazd dzieci z SPS w Lewniowej do Zatoru – 500,00 
 wyjazd  

razem 9 213,47 
2. Programy i działania profilaktyczne: 

 program profilaktyczny „Życie na niby” dla uczniów PG w Uszwi – 1 100,00 
 program profilaktyczny „Calineczka” dla dzieci z PP w Gnojniku– 200,- 
 program profilaktyczny „Nygusek” z  PSP w Gnojniku oraz dowóz dzieci na 

spektakl – 732,- 
 programy profilaktyczne w PSP w Lewniowej „Braterskie oblicza” – 450,- 
 program profilaktyczny „I kto tu rządzi” dla uczniów PSP  

w Biesiadkach, Uszwi – 750,00 
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 program profilaktyczny „Diabelski młyn” dla uczniów PSP w Uszwi  
i Gnojniku – 700,00 

 program profilaktyczny „To już lato, co Ty na to” w Bibliotece  
w  Gnojniku – 500,00 

 razem – 4 432,00 
 

3. Szkolenia: 
 Szkolenie dla członków GKRPA w Gnojniku w zakresie motywowania do 

podjęcia leczenia – 399,75 
razem 399,75 

4. Prenumerata czasopism – 307,69 
5. Skierowano 7 wnioski 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 – 2 850,00 

6. Wydano 8 postanowień w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych . 
7.  Dokonano 12 kontroli punktów sprzedaży alkoholu. 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.410,89 zł  
 
Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – 1 920,00 oraz wynagrodzenie i pochodne Referenta ds. Profilaktyki i 
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 4 490,89 Wydatki rzeczowe 1 868,93 zł 
oraz ZFŚS – 164,08 zł   

 
Dotacje na zadania bieżące  

Dotacje – I transze:  
 LKS „Pagen” Gnojnik dotacja na realizację zadania publicznego  

z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 15 000,- 
 LKS w Uszwi dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 7 000,- 
 LKS „Tęcza” w Gosprzydowej dotacja na realizację zadania publicznego z 

zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 5 000,- 
 LKS „Orzeł” w Lewniowej  dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 2 500,- 
 LKS „Wulkan” w Biesiadkach dotacja na realizację zadania publicznego z 

zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 3 000,- 
 UKS „Max-Sport” w Gnojniku dotacja na realizację zadnia z zakresu 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 1 000,- 
razem 33 500,- 

Łączna wydatkowana kwota – 59 146,81 
 
Dz. 852 Pomoc społeczna   51 % 
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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 – 2.649.556  
 
W tym rozdziale wydatkowano środki w łącznej kwocie – 1.365.106,88 zł z dotacji z MUW w 
tym: 
 
1/ wypłacono zasiłki rodzinne  na kwotę 550 462 zł  co stanowi  6440 świadczeń 
2/ dodatki do zasiłków rodzinnych  na kwotę 314 430  zł w tym:  

 z tytułu  urodzenia   dziecka-   27 świadczenia   na  27 000 zł kwotę   
 opieki nad dzieckiem w  okresie  korzystania  z urlopu   wychowawczego  -

wypłacono 154  świadczeń   na  kwotę  ˛59.960 zł 
 samotnego   wychowania  dziecka -  230  świadczeń  na kwotę  39.500 zł 
 kształcenia i  rehabilitacji  dziecka  niepełnosprawnego powyżej    5-tego  roku  życia 

-  110  świadczeń  na  kwotę  8.800 zł 
 kształcenia   i  rehabilitacji   dziecka  niepełnosprawnego   do piątego  roku   życia – 

31 świadczeń    kwota  1.860zł 
 rozpoczęcie   roku  szkolnego  1 świadczeń  na  kwotę  100 zł 
 podjęcie    przez  dziecko   nauki   w  szkole  poza  miejscem   zamieszkania   
1 269 świadczeń  na  kwotę  65.610 zł  z tego na: 

a) na  pokrycie   wydatków   związanych   z  zamieszkaniem    w  miejscowości   w  której  
znajduje   się   szkoła -  54  świadczenia kwota  4 860 zł 
b) na  pokrycie  wydatków     związanych    z   dojazdem   do  miejscowości,  w  której   
znajduje się   szkoła  1.215  świadczeń   na  kwotę   60 750 zł  
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 wychowanie     dziecka  w  rodzinie  wielodzietnej   wypłacono  świadczeń  
1.395 na  kwotę   111 600 zł 

 
3/ przyznano jednorazowe   zapomogi   z  tytułu  urodzenia   się   dziecka,   tzw. „Becikowe” ,  
na  kwotę  44 000 zł co stanowi   44 świadczenia     
 

4/ wypłacono 1.379  świadczeń opiekuńczych na kwotę 343.409 zł  z tego na : 
 zasiłki  pielęgnacyjne  -  154. 683 zł 
 świadczenia  pielęgnacyjne  - 188 726 zł 

 
5/ w ramach ustawy o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono świadczeń na 
łączna kwotę 113.810 zł 
 
6/ Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 27  osoby,  stanowiło to 156 
świadczeń  na kwotę 20.634,90 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-  25.455,30 zł 
  
8/Koszty rzeczowe  wyniosły –11.583,04 zł 
 
 9/Wyegzekwowano świadczenia nienależnie pobrane w wysokości 3.887,24  
10/Wyegzekwowano odsetki od świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 300,47zł 
 

 
ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA 
OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ , 
NIEKTÓRE RODZINNE ORAZ ZA OSOBY  UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W 
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ–  14.124 zł 
 

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 28 osób, za które odprowadzono składki w kwocie- 
6.376,08 zł w tym: z dotacji 2010 – 2.753,41 zł oraz z dotacji 2030 – 3.622,67 zł.    
 
ROZDZIAŁ 85214- ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 185.991 zł 
 
Wykorzystano środki w łącznej kwocie 87.841,49 zł 
 

W tym rozdziale do  zadań własnych gminy  należy  realizacja  następujących form 
pomocy : 
- przyznawanie i wypłacanie   zasiłków   celowych  ( w całości ze środków własnych) i  w  
naturze głównie z przeznaczeniem na : 
- zakup  żywności, lekarstw ,  z tej  formy  pomocy skorzystało  84 rodziny na kwotę    22 685 
zł  w  tym:  zasiłki   celowe  specjalne  13 rodzin na  kwotę  3 700 zł 
- pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia  losowego -  1 rodzina na kwotę   500zł 
- przyznawanie i wypłacanie   zasiłków okresowych finansowanych z budżetu Wojewody – w 
2011 roku  tego rodzaju pomocą objęto 22 rodzin na kwotę 22.000,- i ze środków własnych 
41,07zł 
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- opłacanie kosztów pobytu 5 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – na łączna kwotę 
42.615,54 zł 
 
ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI   STAŁE –   83.758 zł 
 

W tym rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrywał wnioski o przyznanie prawa 
do pobierania zasiłków stałych. Na podstawie decyzji Kierownika OPS zasiłki stałe pobierało 23 
osób co stanowiło 138  świadczenia na łączną kwotę  45.632,49 zł z dotacji 2030.   
 
ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – 292.797 zł 
 

Wykorzystano środki w łącznej kwocie –    142.474,27 zł. w tym: 
Utrzymanie ośrodka finansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa  w 
wysokości 23.928 zł  oraz budżetu gminy 118.546,27 zł 
W ramach tego rozdziału  koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla czterech 
pracowników OPS wyniosły 129.989,49 zł  
 
ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 163.516 zł 
 
1./ W ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych zostało 
254 dzieci uczęszczających do  w  szkół podstawowych, gimnazjach i  przedszkoli. Łącznie 
udzielono 22 390 świadczeń w formie posiłku na łączna kwotę 81.762,08 zł  
w tym ze  środków pochodzących : 
-z budżetu państwa   67.000 zł 
-  ze środków  własnych 14.554 zł . 
 
2./ Wkład własny do realizacji Projektu EFS POKL pn. ” Jesteśmy  najlepsi -17.952 zł z czego 
wykorzystano , na wypłatę zasiłków celowych, środki w wysokości 4.770 zł 
Zadanie piąte projektu ” Jesteśmy  najlepsi to - „Prace społecznie użyteczne”, którego 
realizatorem jest Urząd Gminy w Gnojniku stanowi w całości wkład własny projektu. W I 
półroczu 2011 r. zrealizowana została kwota – 340,80 po częściowej refundacji przy planie 
4.800,- zł.   
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. 
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 04.05.11-30.09.11 r. w tym  3 osoby jako 
wkład własny do projektu POKL „ Jesteśmy najlepsi ”.    
Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie 
użytecznych 7,10zł/ godzinę, a od 01 czerwca br. - 7,30zł (wynagrodzenie wolne od podatku) z  
czego 60 % świadczenia refundował Powiatowy Urząd Pracy –pozostała część tj. 40%  
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ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 125.821 zł 
   
 Realizacja zadań wynikających z projektu  współfinansowanego ze środków EFS POKL 
pn. „ Jesteśmy najlepsi” na łączną kwotę – 42.237,94 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. Projekt podzielony jest na zadania. 

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

 delegacje służbowe osób zaangażowanych w realizacje projektu – 295,74 

 zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych – 734, 25 

 dodatki specjalne kierownika jednostki oraz księgowej – 6.407,68 w tym składki płacone 

przez pracodawcę – 947,68. 

Drugie zadanie „Aktywna integracja” to wydatki związane z aktywizacją 16 uczestników 

projektu „Jesteśmy najlepsi” za pomocą Programu Aktywności Lokalnej. W ramach tego 

zadania wydatki zostały poniesione na: 

a) aktywizacja zawodowa – spotkania z doradcą zawodowym – 1 980,00 

b) aktywizacja społeczna – Warsztaty kompetencji społecznych – 2 500,00 (w tym zatrudnienie 

osoby na umowę zlecenie oraz wynajem sali) 

c) aktywizacja edukacyjna: 

kurs obsługa kasy fiskalnej(11osób)- 4 950,00 

kurs kierowców wózków jezdniowych(3 osoby)- 2 250,00 

Ponadto uczestnicy otrzymywali zwroty kosztów dojazdów na szkolenia/warsztaty/kursy – 

474,50 

Kolejne zadanie czwarte to „Działania o charakterze środowiskowym” są to działania o 

szerszym zasięgu. Na katalog inicjatyw środowiskowych składają się imprezy środowiskowe, 

zajęcia edukacyjno - rozwijające oraz wsparcie specjalistów(np. Logopeda, psycholog). W 

obecnym okresie rozliczeniowym odbyło się 28 godzin kursu języka angielskiego - 1 280,00 
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W ramach zadania zorganizowane zostały dyżury specjalistów – logopedy (1 520,00) oraz 

psychologa (1 120,00). 

Ponadto w ramach dodatkowych środków (bonus za partnerstwo) zorganizowano działanie 

pt.”Integracyjny Dzień Dziecka”- 6 301,82 

Szóste zadanie to „Praca socjalna” - zatrudnienie dodatkowych osób w ośrodkach 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 – 10 120,32 

 składki opłacane przez pracodawcę – 1 483,19 

 odpis na ZFŚS – 820,44 

 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 68 %  
 
 Rozdział 85401 Świetlice szkolne   50 % 
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –38.816,73 zł  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych  2.538,89  zł  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.462,43 zł   
 
PSP Uszew  50 %  
Zakup pomocy naukowych 
- zakup gier 

280,65 

Delegacje 17,60 
Suma 298,25 
 
 
PSP Biesiadki – 0 %  
 
PG Gnojnik 13 %  
 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  
128,18 

 
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 39 %  
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –2.837,59 zł  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 296,00 zł   
 
 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów    %  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych  zł   
- z dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów szkolnych w 

wysokości 47.816,00 oraz z wkładu własnego w wysokości 11.954 złotych – skorzystało 
189 uczniów w tym: 91 uczniów szkół podstawowych, 51 uczniów gimnazjów i 47 uczniów 
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szkół ponadgimnazjalnych, pomoc materialna o charakterze socjalnym – kryterium 
dochodowe 351,- zł na osobę .       

  
 
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 %  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.     
PSP Uszew –   0 zł  
PSP Biesiadki –  40,00 zł  
 
 
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  39 %  
 
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  40 %   
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53.797,56 zł   
- umowa zawarta z firmą SURPAP na eksploatację oczyszczalni ścieków   eksploatacja 
oczyszczalni polega na wywozie osadu, poborze prób do analiz, bieżącym dozorze przez 
konserwatora oraz innych czynności ujętych w umowie, wartość umowy 88.128,- zł. , zapłacono 
także za usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej -  wykonanie na 30.06.2011 r. 41.420,79    
- zapłata za energię  11.336,61 złotych, 
- opłacono opłatę środowiskową oraz dokonano opłaty decyzji – 1.040,16 zł 
 
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 0 %  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:  
Planowane wydatki na usunięcie z terenu Gminy odpadów azbestowych ze środków pomocy 
finansowej ze Starostwa Powiatowego w kwocie 8.400,00 zł    
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 38 %  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:  
- prowadzono bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie odpadów komunalnych z  

gospodarstw – 21.060,- złotych    
 
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 45 % 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:  
- na oświetlenie i konserwację wydatkowano  101.807,81 zł.  

Środki 
wiejskie  

Plan 
energia 
wiejskie  

Wykonanie  
Energia 
wiejskie  

% 
Poz. 
3/2 

Plan 
konserwacja 

(wiejskie)  

Wykonanie 
konserwacja 

(wiejskie) 

% 
Poz. 
7/6 

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

Gnojnik  45.157,- 17.689,09 39 14.843,- 6.845,60 46 
Uszew  38.144,- 18.838,27 49 21.856,- 10.079,77 46 
Biesiadki  19.135,- 8.411,44 44 7.865,- 3.627,12 46 
Lewniowa  20.588,- 9.051,66 44 11.412,- 5.262,90 46 
Gosprzydowa  14.587,- 5.965,42 41 5.413,- 2.496,45 46 
Zawada 
Uszewska  

15.407,- 8.471,99 55 7.248,- 3.342,68 46 

Żerków  3.612,- 1.085,26 30 1.388,- 640,16 46 
Razem  156.630,- 69.513,13 44 70.025,- 32.294,68 46 

 
Rozdział 90095 Pozostała działalność   19 % 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.028,47 zł   
- prace interwencyjne od 02.05.2011 do 31.10.2011r. - zatrudniono 2 osoby ( refundacja 600,00 
zł + składki ZUS) 
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- prace interwencyjne od 01.06.2011 do 31.08.2011r. - zatrudniono 2 osoby ( refundacja 600,00 
zł + składki ZUS) 
Prace wykonywane są 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 1.176,82 zł.:  
Zakupiono i rozdano nagrody za zbiórkę baterii w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy 
Gnojnik – 986,52 zł    
Zapłacono za badania pracowników interwencyjnych – 172,00 zł  
Zapłacono za wypis z ewidencji gruntów 18,30 zł   
    
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  49 %  
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 % 
Dotacja na zadania bieżące  
Dotacja dla CK Gnojnik 50 %  190.000 złote  
 
Rozdział 92116  Biblioteki  50 %  
Dotacja na zadania bieżące  
Przeznaczono dotację dla Biblioteki w łącznej kwocie   85.000,-złotych. 
Załączone sprawozdanie  obrazuje wykorzystanie środków oraz opis działalności prowadzonej 
przez Centrum Kultury w Gnojniku  w I półroczu 2011 r. 
 
Rozdział 92195 Pozostała działalność 36 % 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.053,77  zł  
Budżet Gminy:   
Zawada Uszewska   
- energia –  314,69 złotych   
Biesiadki   
- energia – 1.718,92 złotych   
 
FUNDUSZ SOŁECKI BIESIADKI  
- wykonano stoły i ławki do DL w Biesiadkach 7.700,- zł  
- zakupiono drobne materiały do DL w Biesiadkach – 320,16 zł  
      
Dz. 926 Kultura fizyczna 40 %  
 
Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 40 %  
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 – 44.000,- zł  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
Zawarto umowę z gospodarzem  boiska sportowego w Uszwi na kwotę 9.000,- 
Zakupiono drobne materiały do utrzymania boiska , paliwo, żyłkę, nawozy, trawę, środki 
czystości na Orlika 2012 .      
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WYDATKI MAJĄTKOWE - za I półrocze 2011 r. 
 

 Plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniósł  9.259.740,- zł a 
został wykonany w   25% tj. w kwocie  2.353.677,18  zł.  Większość zaplanowanych zadań 
inwestycyjnych zostanie zakończona w II półroczu 2011 r. stąd niskie wykonanie wydatków 
majątkowych.   
  
Realizowane są lub zrealizowano następujące zadania inwestycyjne :  
 
Rozdział 01010  

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków  -
zadanie częściowo dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /PROW/ - 
1.716.800,07 zł w tym: dofinansowanie z PROW – 697.976,50 zł   

 
Rozdział 60014  

- Budowa chodników przy drogach powiatowych – współfinansowana ze Starostwem Powiatowym 
( wartość dofinansowania 50% kosztów zadania 415.000,00 zł ). Realizacja  w II półroczu.     
 
Rozdział 60016 

Planowane środki na modernizacje dróg –wiejskie Gnojnik 5.000,- i Fundusz Sołecki 
Gosprzydowa 22.454,- 

  
Rozdział 60078  
Pozyskano promese na odbudowę dróg zniszczonych przez powodzie 2010  
w wysokości 850.000,-zł , pozostałe środki wydatkowane w ramach tego rozdziału pochodzą ze 
środków wiejskich wsi oraz budżetu .       

 
Powodziówka I transza 
 
1. Biesiadki 

- opracowano dokumentację, wykonano odwodnienie, profilowanie istn. nawierzchni oraz 
położono 300 mb nawierzchni asfaltowej na drodze „Na Żerków” 

2. Gnojnik 
- opracowano dokumentację, wykonano podbudowę oraz położono 300 mb nawierzchni 

asfaltowej na drodze „W stronę Toboły” 
- opracowano dokumentację, wykonano odwodnienie, profilowanie istn. nawierzchni, 

przebudowę przepustów oraz położono 700 mb nawierzchni asfaltowej na drodze „Stara 
Wieś” 

3. Gosprzydowa 
- opracowano dokumentację, wykonano odwodnienie, profil starej nawierzchni  oraz       
      położono 430 mb nowej nawierzchni asfaltowej na drodze „Granice Tymowskie” 

4. Lewniowa 
- opracowano dokumentację, wykonano podbudowę oraz położono 300 mb nawierzchni   
      asfaltowej na drodze „Przez Wieś w stronę Dudy” 
- opracowano dokumentację, wykonano odwodnienie, profilowanie istn. nawierzchni oraz 

położono 400 mb nawierzchni asfaltowej na drodze „Lewniowa-Tworkowa” 
5.  Uszew 

- opracowano dokumentację, wykonano odwodnienie, profilowanie istn. nawierzchni   
      oraz położono 450 mb nawierzchni asfaltowej na drodze „Skotnica” 
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- opracowano dokumentację, wykonano profilowanie istn. nawierzchni, zabezpieczenie 
barierami od str. rzeki oraz położono 350 mb nawierzchni asfaltowej na drodze                 
„W str. Holika” 

 
Rozdział 70005  
Zakup działek od parafii Gnojnik plan 160.000 zł.  
 
Rozdział  75405   

 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup zestawu komputerowego dla Policji –
4.000 zł   

 
Rozdział 75412  

 Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych  
- modernizacja garażu w DS. w Uszwi – 16.000 zł budżet gminy, a także w II półroczu 
dofinansowanie  z pomocy finansowej otrzymanej w ramach programu „ Małopolskie 
Remizy 2011”.  
- dotacja dla OSP Zawada Uszewska – dofinansowanie do zakupy pompy szlamowej i 
węży ssawnych, 2.300,00 zł  
- dotacja dla OSP Gnojnik – 2.700,00 zł – zakup aparatu Auer    

 
Rozdział 80104  

 „ Budowa przedszkola w Gnojniku”   - realizowano zadanie zgodnie z zawartą umową w 
2010 r. Ponadto wykonano : przyłącz do gazu i energii, mapę do celów projektowych, 
zapłacono za usługę projektową, zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru,  
zapłacono za analizę p/poż. , - 533.140.60 zł .      

 
Rozdział 80110  
W ramach projektu unijnego zakupiono telewizor 46’za kwotę 3.900,00 zł.  
 
Rozdział 90015  
Planowana kwota środków wiejskich na dokumentację oświetlenia ulicznego.  
 
Rozdział 92195 

 Fundusz Sołecki Biesiadki – budowa chłodni.   
 Fundusz Solecki Lewniowa – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lewniowej  
 dokumentacja na budowę kącika rekreacyjno – turystycznego w Biesiadkach-  wiejskie 

Biesiadki .   
 
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 . 
 
Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gnojnik oraz informację o przebiegu 
wykonania planu finansowego CK w Gnojniku za I półrocze 2011 roku otrzymują: 

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

 
Sprawozdanie sporządził:                                                              Wójt Gminy 
Paulina Brzyk                                                                               Sławomir Paterek     
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