
 67   

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. 
 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu Gminy Gnojnik w 2014 r. Rada 

Gminy w Gnojniku oraz Wójt Gminy Gnojnik, dokonali szeregu zmian w budżecie wg 

tabeli poniżej. 

 

I. Przedstawienie zmian budżetu 

1. Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną planowaną  kwotę budżetu gminy –         

stan na  31.12.2014 roku 

Uchwały Rady Gminy / Zarządzenia 

Wójta Gminy  

Dochody w 

złotych 

Wydatki w 

złotych 

(+)Nadwyżka (-

)Deficyt 

Projekt Budżetu na 2014 r.  21 360 569,00 24 097 483,00 -2 736 914,00 

Uchwała Budżetowa Nr XXX/284/13 z 

dnia 18 grudnia 2013 r.       21 360 569,00 24 097 483,00 -2 736 914,00 

Zarządzenie Wójta Gminy 25/B/2014 

dnia 15 stycznia 2014 roku  
9 366,00 9 366,00 -2 736 914,00 

      

Zarządzenie Wójta Gminy 26/B/2014  z 

dnia 24 stycznia 2014 r. 
  4 000,00 -2 736 914,00 

  -4 000,00   

Uchwała Budżetowa Nr XXXI/301/14 z 

dnia 29 stycznia 2014 r. - w sprawie 

zmian Uchwały Budżetowej na 2014r.      

29 575,00 68 194,00 -2 736 914,00 

  -38 619,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 30/B/2014  z 

dnia 29 stycznia 2014 roku 
  1 339,00 -2 736 914,00 

  -1 339,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 31/B/2014  z 

dnia 04 lutego 2014 roku 
  532 484,00 -2 736 914,00 

  -532 484,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 33/B/2014 z 

dnia 19 lutego 2014 roku 
200 247,13 250 247,13 -2 736 914,00 

  -50 000,00   

Uchwała Budżetowa Nr XXXII/310/14 

z dnia 25 lutego 2014 r. - w sprawie 

zmian Uchwały Budżetowej na 2014r.        

39 719,00 318 163,00 -2 927 014,00 

  -88 344,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 37/B/2014  z 

dnia 06 marca 2014 roku 
5 200,00 13 824,00 -2 927 014,00 

-199 713,00 -208 337,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 39/B/2014  z 

dnia 10 marca 2014 roku 
405 789,00 414 909,00 -2 927 014,00 

  -9 120,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 41/B/2014 z 

dnia 20 marca 2014 roku 
3 654,00 12 154,00 -2 927 014,00 

-366,00 -8 866,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 44/B/2014  z 

dnia 24 marca 2014 roku 
2 800,00 12 811,00 -2 927 014,00 

  -10 011,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 46/B/2014  z 

dnia 03 kwietnia 2014 roku 
52 000,00 75 048,00 -2 927 014,00 

  -23 048,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 48/B/2014  z 

dnia 08 kwietnia 2014 roku 
31 813,00 51 813,00 -2 927 014,00 

  -20 000,00   

Uchwała Budżetowa Nr XXXIII/325/14 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. - w sprawie 

zmian Uchwały Budżetowej na 2014r.        

68 398,00 547 437,00 -3 354 693,00 

  -51 360,00   
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Zarządzenie Wójta Gminy 54/B/2014  z 

dnia 17 kwietnia 2014 roku 
31 917,29 76 423,29 -3 354 693,00 

  -44 506,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 57/B/2014  z 

dnia 23 kwietnia 2014 roku 
7 275,00 15 275,00 -3 354 693,00 

  -8 000,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 59/B/2014  z 

dnia 25 kwietnia 2014 roku 
  18 306,00 -3 354 693,00 

  -18 306,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 61/B/2014  z 

dnia 05 maja 2014 roku 
  14 437,00 -3 354 693,00 

  -14 437,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 63/B/2014  z 

dnia 12 maja 2014 roku 
  10 289,00 -3 354 693,00 

  -10 289,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 66/B/2014  z 

dnia 15 maja 2014 roku 
  36 151,00 -3 354 693,00 

  -36 151,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 68/B/2014  z 

dnia 22 maja 2014 roku 
7 080,00 26 214,00 -3 354 693,00 

  -19 134,00   

Uchwała nr XXXIV/341/14 z dnia 28 

maja 2014 r. - w sprawie zmian 

Uchwały Budżetowej na 2014r. 

  818 566,00 -3 354 693,00 

  -818 566,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 71/B/2014 z 

dnia 30 maja 2014r. 
  5 507,00 -3 354 693,00 

  -5 507,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 73/B/2014  z 

dnia 02 czerwca 2014 roku 
  13 855,00 -3 354 693,00 

  -13 855,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 75/B/2014  z 

dnia 13 czerwca 2014 roku 
174 350,00 204 619,00 -3 354 693,00 

-23 608,00 -53 877,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 78/B/2014  z 

dnia 18 czerwca 2014 roku 
  21 459,00 -3 354 693,00 

  -21 459,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 80/B/2014  z 

dnia 18 czerwca 2014 roku 
  2 000,00 -3 354 693,00 

  -2 000,00   

Uchwała nr XXXV/354/14 z dnia 26 

czerwca 2014 r. - w sprawie zmian 

Uchwały Budżetowej na 2014r. 

  404 510,00 -3 354 693,00 

  -404 510,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 83/B/2014  z 

dnia 27 czerwca 2014 roku 
1 121,98 34 020,98 -3 354 693,00 

  -32 899,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 85/B/2014  z 

dnia 30 czerwca 2014 roku 
14 571,00 21 401,00 -3 354 693,00 

  -6 830,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 87/B/2014  z 

dnia 15 lipca 2014 roku 
  15 000,00 -3 354 693,00 

  -15 000,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 90/B/2014  z 

dnia 16 lipca 2014 roku 
47 300,00 90 139,00 -3 354 693,00 

  -42 839,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 92/B/2014  z 

dnia 22 lipca 2014 roku 
  7 130,00 -3 354 693,00 

  -7 130,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 93/B/2014  z 

dnia 25 lipca 2014 roku 
34 678,00 63 836,00 -3 354 693,00 

  -29 158,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 96/B/2014  z   3 540,00 -3 354 693,00 
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dnia 30 lipca 2014 roku   -3 540,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 97/B/2014  z 

dnia 05 sierpnia 2014 roku 
  13 000,00 -3 354 693,00 

  -13 000,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 100/B/2014  

z dnia 07 sierpnia 2014 roku 
  3 000,00 -3 354 693,00 

  -3 000,00   

Uchwała nr XXXVI/364/14 z dnia 11 

sierpnia 2014 r. - w sprawie zmian 

Uchwały Budżetowej na 2014r. 

  105 596,00 -3 354 693,00 

  -105 596,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 104/B/2014  

z dnia 12 sierpnia 2014 roku 
  93 942,00 -3 354 693,00 

  -93 942,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 107/B/2014  

z dnia 19 sierpnia 2014 roku 
  119 412,00 -3 354 693,00 

  -119 412,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 109/B/2014  

z dnia 25 sierpnia 2014 roku 
10 773,92 10 773,92 -3 354 693,00 

      

Zarządzenie Wójta Gminy 110/B/2014  

z dnia 01 września 2014 roku 
-46 502,00 93 354,00 -3 354 693,00 

  -139 856,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 112/B/2014  

z dnia 01 września 2014 roku 
  20 254,00 -3 354 693,00 

  -20 254,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 114/B/2014  

z dnia 11 września 2014 roku 
30 900,00 40 902,00 -3 354 693,00 

-500,00 -10 502,00   

Uchwała nr XXXVIII/380/14 z dnia 25 

września 2014 r. - w sprawie zmian 

Uchwały Budżetowej na 2014r. 

365 852,12 967 927,12 -3 324 693,00 

  -632 075,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 118/B/2014  

z dnia 26 września 2014 roku 
19 350,00 164 058,00 -3 324 693,00 

  -144 708,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 121/B/2014  

z dnia 30 września 2014 roku 
  1 500,00 -3 324 693,00 

  -1 500,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 123/B/2014  

z dnia 30 września 2014 roku 
  4 942,00 -3 324 693,00 

  -4 942,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 124/B/2014  

z dnia 02 października 2014 roku 
13 089,00 132 889,00 -3 324 693,00 

  -119 800,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 126/B/2014  

z dnia 02 października 2014 roku 
  10 171,00 -3 324 693,00 

  -10 171,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 128/B/2014  

z dnia 16 października 2014 roku 
217 816,00 256 364,00 -3 324 693,00 

-115,79 -38 663,79   

Zarządzenie Wójta Gminy 130/B/2014  

z dnia 17 października 2014 roku 
  14 300,00 -3 324 693,00 

  -14 300,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 132/B/2014  

z dnia 17 października 2014 roku 
  105,00 -3 324 693,00 

  -105,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 133/B/2014  

z dnia 23 października 2014 roku 
77 246,78 77 246,78 -3 324 693,00 

      

Zarządzenie Wójta Gminy 135/B/2014  

z dnia 28 października 2014 roku 
  1 089,00 -3 324 693,00 

  -1 089,00   

Uchwała nr XXXIX/384/14 z dnia 30 32 890,00 278 061,00 -3 324 693,00 
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października 2014 r. - w sprawie zmian 

Uchwały Budżetowej na 2014r.   -245 171,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 138/B/2014  

z dnia 31 października 2014 roku 
160 979,00 199 229,00 -3 324 693,00 

-828,00 -39 078,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 141/B/2014  

z dnia 31 października 2014 roku 
  1 500,00 -3 324 693,00 

  -1 500,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 142/B/2014  

z dnia 03 listopada 2014 roku 
  3 000,00 -3 324 693,00 

  -3 000,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 144/B/2014  

z dnia 06 listopada 2014 roku 
  13 307,00 -3 324 693,00 

  -13 307,00   

Uchwała nr XL/390/14 z dnia 12 

listopada 2014 r. - w sprawie zmian 

Uchwały Budżetowej na 2014r. 

6 000,00 51 980,00 -3 324 693,00 

  -45 980,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 149/B/2014  

z dnia 13 listopada 2014 roku 
46 354,82 69 676,82 -3 324 693,00 

-224,98 -23 546,98   

Zarządzenie Wójta Gminy 152/B/2014  

z dnia 13 listopada 2014 roku 
  263,00 -3 324 693,00 

  -263,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 154/B/2014  

z dnia 20 listopada 2014 roku 
197 518,00 208 490,00 -3 324 693,00 

  -10 972,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 157/B/2014  

z dnia 25 listopada 2014 roku 
  16 364,00 -3 324 693,00 

  -16 364,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 159/B/2014  

z dnia 28 listopada 2014 roku 
1 046,00 7 166,00 -3 324 693,00 

  -6 120,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 161/B/2014  

z dnia 01 grudnia 2014 roku 
  8 538,00 -3 324 693,00 

  -8 538,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 163/B/2014  

z dnia 08 grudnia 2014 roku 
  89 447,01 -3 324 693,00 

  -89 447,01   

Zarządzenie Wójta Gminy 166/B/2014  

z dnia 08 grudnia 2014 roku 
  3 000,00 -3 324 693,00 

  -3 000,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 167/B/2014  

z dnia 08 grudnia 2014 roku 
  8 127,00 -3 324 693,00 

  -8 127,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 169/B/2014  

z dnia 15 grudnia 2014 roku 
  9 694,00 -3 324 693,00 

  -9 694,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 171/B/2014  

z dnia 16 grudnia 2014 roku 
  1 865,00 -3 324 693,00 

  -1 865,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 173/B/2014  

z dnia 16 grudnia 2014 roku 
  15 670,00 -3 324 693,00 

  -15 670,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 175/B/2014  

z dnia 17 grudnia 2014 roku 
  1 571,00 -3 324 693,00 

  -1 571,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 178/B/2014  

z dnia 23 grudnia 2014 roku 
  1 959,00 -3 324 693,00 

  -1 959,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 180/B/2014  

z dnia 29 grudnia 2014 roku 
  8 134,00 -3 324 693,00 

  -8 134,00   

Uchwała nr II/9/14 z dnia 30 grudnia 170 123,00 190 623,00 -3 324 693,00 
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2014 r. - w sprawie zmian Uchwały 

Budżetowej na 2014r. 
  -20 500,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 182/B/2014  

z dnia 30 grudnia 2014 roku 
  141,00 -3 324 693,00 

  -141,00   

Zarządzenie Wójta Gminy 183/B/2014  

z dnia 31 grudnia 2014 roku 
  28 064,00 -3 324 693,00 

  -28 064,00   

Razem  23 605 504,27 26 930 197,27 -3 324 693,00 

 

 

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane do 31 grudnia 2014 r. wg. zadań: 

 

Wydatki majątkowe:  

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Gnojnik” 

Uchwała Budżetowa XXX/284/13 z dnia 18  grudnia 2013 r. – wprowadzenie środków na 

zadanie 400.000,- zł  

Uchwała nr XXXV/354/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. – zmniejszenie środków o kwotę 390.000 

zł.  

 

2. „Kompleksowa Odnowa Centrum Gnojnika i Zawada Uszewska” 

Uchwała nr XXXIV/341/14 z dnia 28 maja 2014 r. wprowadzenie środków na zadanie 

700.000,- zł.     

Zarządzenie Wójta Gminy nr 113/B/2014 zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu      

Zarządzenie Wójta Gminy nr 177/B/2014 zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu      

 

3. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lewniowej ” 

Uchwała Nr XXXIII/325/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. – wprowadzenie środków na zadanie 

70.000,- zł      

 

4. „Budowa kącika rekreacyjno turystycznego w Uszwi ” 

Uchwała Nr XXXIII/325/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. – wprowadzenie środków na zadanie 

83.000,- zł      

Uchwała Nr  XL/390/14 z dnia 12 listopada – zwiększenie środków o kwotę 10.000 wiejskie 

Uszew     

 

5. Projekt „ Równajmy do najlepszych” 

Uchwała Nr XXXVIII/380/14 z dnia 25 września 2014 r. – wprowadzenie środków na zadanie 

48.205,- zł  

 

6. „Kompleksowa Odnowa wsi Zawada Uszewska” 

Uchwała Nr XXXVIII/380/14 z dnia 25 września 2014  -  wprowadzenie środków na zadanie 

380.000,- zł     

Zarządzenie Wójta Gminy nr 177/B/2014 zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu      

 

 Wydatki bieżące 

1. "Jesteśmy najlepsi" . 

Uchwała Budżetowa XXX/284/13 z dnia 18  grudnia 2013 r. – wprowadzenie środków na 

zadanie 175.219,00 zł   

Uchwała Nr XXXI/301/14 z dnia 29 stycznia – zwiększenie środków o 34.194,00 zł  

Zarządzenie Kierownika GOPS 9/2014- zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu. 

Zarządzenie Kierownika GOPS 17/2014- zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu. 

Zarządzenie Kierownika GOPS 25/2014- zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu. 
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Zarządzenie Kierownika GOPS 32/2014- zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu. 

Zarządzenie Kierownika GOPS 40/2014- zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu. 

 

2. „ Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych w 

subregionie tarnowskim ”  

Uchwała Budżetowa XXX/284/13 z dnia 18  grudnia 2013 r. – wprowadzenie środków na 

zadanie 1.730,00 zł  

 

3. „Produkcja filmu dokumentalnego pt. „Poznajmy produkty lokalne Śliwkowego 

Szlaku”.    

Uchwała Nr XXXIII/325/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. – wprowadzenie środków na zadanie 

25.000,- zł      

 

4. Projekt „Elektroniczny urząd współczesny obywatel” -  

Uchwała nr XXXVI/364/14 z dnia 11 sierpnia 2014 r. –wprowadzenie środków na zadanie 

2.500,- zł  

 

5. Projekt „ Równajmy do najlepszych”   

Uchwała Nr   XXXVIII/380/14 z dnia 25 września 2014 r.  – wprowadzenie środków na 

zadanie do budżetu – 107.290,- zł  

Zarządzenie Dyrektora ZOSIP 14/2014- zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu. 

Zarządzenie Dyrektora ZOSIP 20/2014- zmiana planu na paragrafach w ramach budżetu. 

 

 

2. Zmiany dokonane przez Radę Gminy: 

W dniu 18 grudnia 2013 roku Rada Gminy w Gnojniku podjęła Uchwałę Budżetową na 

2014 rok, a następnie do dnia 31 grudnia 2014 r. wprowadziła do budżetu gminy 

następujące zmiany;  

 zwiększenie dochodów z tyt. środków unijnych –przedszkole, POKL ”Jesteśmy  

najlepsi”, zwiększenie wydatków w rozdz. 60013, 85202, 85295, 85395 

zmniejszenie wydatków w rozdz. 60013, 85214, 85216 – sesja w dniu 29 

stycznia 2014 r.                   

 zwiększenie dochodów z tyt. subwencji oświatowej, z tyt. opłat za projekt „Już 

pływam”, zwiększenie wydatków w rozdz. 01095, 60014, 60016, 70005, 75412, 

80101, 80114, 80110, 85203, 90015, 92109, 92601, 92605, zmniejszenie 

wydatków w rozdz.60014, 60016, 75412, 80101, 90095, 92195, zmniejszenie  

przychodów z tytułu pożyczki z NFOŚIGW, zwiększenie przychodów z tyt. 

wolnych środków, przychody z tyt. spłat pożyczek, zwiększenie deficytu 

budżetu, zwiększenie rozchodów- udzielane pożyczki   - sesja w dniu 25 lutego 

2014 r. 

 zwiększenie dochodów z tyt. śr. unijnych promocja, kącik w Uszwi i przestrzeń 

w Lewniowej, opłata za pobyt DPS, zwiększenie wydatków w rozdz. 01010, 

60014, 60016, 01095, 75075, 75405, 75412, 80101, 80113, 85154, 85202 

,90095, 92109, 92195, 92605, zmniejszenie wydatków w rozdz. 70005, 

75412,80113, 80114,92195, zwiększenie wolnych środków, zwiększenie 

deficytu – sesja w dniu 16 kwietnia 2014 r.             

 zwiększenie wydatków w rozdz.60016,70005,75412,90095,92109 , zmniejszenie 

wydatków w rozdz. 60016, 75412,80103,80104,90095, - sesja w dniu 28 maja 

2014 r.  

 zwiększenie wydatków w rozdz. 60016, 75412, 80101, 80195, 90001, 92195, 

92601, 92695, zmniejszenie wydatków 75075,75412, 80195, 90001, 92195, 

92695, zwiększenie wolnych środków, zwiększenie rozchodów –sesja w dniu 26 

czerwca 2014 r.                 
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 zwiększenie wydatków w rozdz. 60014, 60016, 75023, 75412, 80101, 90001, 

90015, 92601, zmniejszenie wydatków w rozdz. 01095, 60016, 70005, 72095, 

75023, 75075, 75412, 80114, 90095 , zwiększenie wolnych środków , 

zwiększenie rozchodów – udzielane pożyczki – sesja w dniu 11 sierpnia 2014 r.   

 zwiększenie dochodów z tyt. sprzedaży mienia, podatków od spadków i 

darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych, zwrot z funduszu sołeckiego za 

2013 r., z tyt. różnych dochodów w szkołach podstawowych, z tyt. środków 

unijnych „ Równajmy do najlepszych” , zwiększenie wydatków budżetu w 

rozdz.01095,60014, 60016, 60095, 75075, 75412, 80101, 80103, 80114, 85214, 

90015, 90095, 92601, zmniejszenie wydatków w rozdz. 01010, 01022, 01095, 

80101, 80103, 80114, zmniejszenie deficytu budżetu, zwiększenie rozchodów z 

tyt. spłaty pożyczki w WFOŚIGW, zmniejszenie rozchodów- udzielane pożyczki 

– sesja w dniu 25 września 2014 r.      

 zwiększenie dochodów z tyt. dostawy wody i otrzymanych środków z 

WFOŚiGW na umundurowanie, zwiększenie wydatków w rozdz.40002, 60014, 

70005, 75412, 80101, 80110, 85111, 92109, 92601, zmniejszenie wydatków w 

rozdz. 01010, 60014, 70005,80101,80104, 80110 – sesja w dniu 30 października 

2014 r.      

 zwiększenie dochodów za żywienie i pobyt w przedszkolu, zwiększenie 

wydatków w rozdz. 60014, 60016, 75412, 80104, 80113, 80114, 92195, 

zmniejszenie wydatków w rozdz. 60014, 60095, 70005, 75095, 80113, 92195, 

92601 – sesja w dniu 12 listopada 2014 r.  

 zwiększenie dochodów z tyt. subwencji oświatowej i środków na uzupełnienie  

dochodów, zwiększenie dochodów z tyt. kosztów wychowania przedszkolnego, 

zwiększenie wydatków w rozdz.60016, 70005, 75412, 80101, 80148, 85401, 90015, 

90095, zmniejszenie wydatków w rozdz. 01022, 71095, 85202, 90095 – sesja w 

dniu 30 grudnia 2014 r.             

 

3. Zmiany dokonane przez Wójta Gminy: 

 wprowadził dotacje ,  

 dokonał przeniesień w ramach otrzymanych uprawnień,  

 dokonał podziału rezerwy ogólnej  budżetu – rezerwa Wójta / plan 169.500,- zł/ 

w wysokości  169.500,- złotych: 

Zarządzenie nr 26/B/14 z dnia 24.01.2014 – 4.000,- złotych  

- drogi publiczne wojewódzkie       

Zarządzenie nr 33/B/14 z dnia 19.02.2014 – 10.000,- złotych  

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego  

Zarządzenie nr 44/B/14 z dnia 24.03.2014 – 300,- złotych  

- Odnowa miejscowości Żerków  

Zarządzenie nr 54/B/14 z dnia 17.04.2014 – 8.000,- złotych  

- boisko Orlik 2.000,- , wykup wodociągu -6.000,-  

Zarządzenie nr 59/B/14 z dnia 25.04.2014 – 11.800,- złotych  

- wycena mienia komunalnego -5.000,-, modernizacja budynków mienia komunalnego -3000,- 

zakup sprzętu sportowego -1.000,- modernizacja PSP Gnojnik -800, pracownicy interwencyjni i 

więźniowie -2.000,- 

Zarządzenie nr 63/B/14 z dnia 12.05.2014 – 10.059,- złotych  

- pracownicy interwencyjni i więźniowie - 6.000,-, DL Zawada Uszewska - 4.059,- zł     

Zarządzenie nr 68/B/14 z dnia 22.05.2014 – 10.000,- złotych  

- pracownicy interwencyjni i więźniowie - 10.000, 

Zarządzenie nr 71/B/14 z dnia 30.05.2014 – 1.800,- złotych  

- wydatki UG  

Zarządzenie nr 73/B/14 z dnia 02.06.2014 – 300,- złotych  
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- PP Gnojnik dofinansowanie do konkursu  

Zarządzenie nr 78/B/14 z dnia 18.06.2014 – 12.350,- złotych  

- stypendia i nagrody zg z uchwałami Rady Gminy 

Zarządzenie nr 85/B/14 z dnia 30.06.2014 – 3.830,- złotych  

- stadion Gosprzydowa -2.830,- zł  zadania w zakresie sportu 1.000,- zł  

Zarządzenie nr 90/B/14 z dnia 16.07.2014 – 30.040,- złotych  

-  mienie 17.000, stadion Gnojnik 3040, interwencyjni, więźniowie - 10.000 

Zarządzenie nr 97/B/14 z dnia 05.08.2014 – 12.100,- złotych  

- remont placu zabaw Gosprzydowa 1.500.- zł  zadania z zakresu kultury fizycznej 600,- zł  

promocja - 10.000 zł  

Zarządzenie nr 100/B/14 z dnia 07.08.2014 –3.000,- złotych  

- środki dla urzędu   

Zarządzenie nr 104/B/14 z dnia 12.08.2014 –15.000,- złotych  

- budowa przystanków  

Zarządzenie nr 107/B/14 z dnia 19.08.2014 –9.000,- złotych  

- oświetlenie uliczne 6800 zł , plan zagospodarowania przestrzennego 2.200, zł   

Zarządzenie nr 110/B/14 z dnia  01.09.2014 – 16.700,- złotych  
-drogi 3200 zł ,OSP 5000 zł , sport 1000 zł , pozostał działalność 60095- 4500 zł ,promocja 3000 zł  

Zarządzenie nr 114/B/14 z dnia  11.09.2014 – 3.750,- złotych  
- mienie komunalne  

Zarządzenie nr 163/B/14 z dnia  08.12.2014 – 2.400,- złotych  

- OSP  

Zarządzenie nr 170/B/14 z dnia  15.08.2014 – 2.000,- złotych  

- mienie komunalne  

Zarządzenie nr 183/B/14 z dnia  31.12.2014 – 3.071,- złotych  

- ubezpiecz infrastruktury mostowej i drogowej  

 

 dokonał podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe / plan 44.000,-zł/  w 

kwocie  41.629,-zł :  

Zarządzenie nr 54/B/14 z dnia 17.04.2014 – 4.860,- złotych  

- wykonanie smsowego powiadamiania strażaków  

Zarządzenie nr 66/B/14 z dnia 15.05.2014 – 6.000,- złotych  

- wydatki związane z ogłoszonym stanem pogotowania powodziowego w dniu 15.05.2014 r.  

Zarządzenie nr 68/B/14 z dnia 22.05.2014 –5.000,- złotych  

- wydatki związane z ogłoszonym stanem pogotowia powodziowego w dniu 15 i 16 .05.2014 r.  

Zarządzenie nr 75/B/14 z dnia 13.06.2014 – 10.269,- złotych  

-dotacja dla OSP Gnojnik na dofinansowanie do zakupu rozpieracza i poduszek 

wysokociśnieniowych 8.000,- zakup pilarki wraz z niezbędnymi materiałami – zakup 

niezbędny do usunięcia powalonych drzew 2.269,-  

Zarządzenie nr 78/B/14 z dnia 18.06.2014 – 2.000,- złotych  

-remont motopompy PO5 OSP Biesiadki     

Zarządzenie nr 107/B/14 z dnia 19.08.2014 – 5.000,- złotych  

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie osuwiska, które uaktywniło się w czasie obfitych 

deszczów w maju 2014 r. tj. w czasie ogłoszonego alarmu powodziowego na terenie gminy.  

Zarządzenie nr 128/B/14 z dnia 16.10.2014 – 5.000,- złotych  

- z przeznaczeniem na zakup akumulatorów do samochodu OSP Gnojnik Jelcz i zakup worków 

na piasek do zabezpieczenia przeciwpowodziowego.  

Zarządzenie nr 154/B/14 z dnia 20.11.2014 – 3.500,- złotych  

- z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy techniczno ekonomicznej osuwiska, które 

uaktywniło się w czasie obfitych deszczów w maju 2014 r. tj. w czasie ogłoszonego alarmu 

powodziowego na terenie gminy. 
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 dokonał podziału rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dział 801) 

oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) w wysokości 65.000,- zł. 

Zarządzenie 110/B/2014 z dnia 01.09.2014 r. – 65.000,- złotych  

- inwestycje w oświacie  

 

 dokonał podziału rezerwy celowej do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 

555.186,- złotych   

 

  Gnojnik – planowana rezerwa 206.323,- zł – uruchomiona 206.323,-zł     

Zarządzenie 31/B/2014 z dnia 04.02.2014 r. – 201.323,- złotych  

- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Gnojniku     

Zarządzenie 41/B/2014 z dnia 20.03.2014 r. – 300,- złotych  

- CK   

Zarządzenie 68/B/2014 z dnia 22.05.2014 r. – 300,- złotych  

- środki dla PSP Gnojnik –zwrot kosztów dla wolontariusza  

 Zarządzenie 71/B/2014 z dnia 30.05.2014 r. – 40,- złotych  

- promocja  

Zarządzenie 118/B/2014 z dnia 15.09.2014 r. – 144,- złotych  

- promocja  

Zarządzenie 128/B/2014 z dnia 16.10.2014 r. – 400,- złotych  

- LKS max –stroje  

Zarządzenie 144/B/2014 z dnia 06.11.2014 r. – 307,- złotych  

- sala sołtysa w Gnojniku  

Zarządzenie 167/B/2014 z dnia 10.12.2014 r. – 3.509,- złotych  

- drogownictwo  

 

Biesiadki – planowana rezerwa 49.894,- zł – uruchomiona 49.894,-zł       

Zarządzenie 31/B/2014 z dnia 4.02.2014 r. – 46.000,- złotych  

- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Biesiadkach      

Zarządzenie 41/B/2014 z dnia 20.03.2014 r. – 1.000,- złotych 

- stadion w Żerkowie  

Zarządzenie 157/B/2014 z dnia 25.11.2014 r. – 1.036,- złotych 

- promocja wsi – tomik wierszy  

Zarządzenie 167/B/2014 z dnia 10.12.2014 r. – 1.858,- złotych 

-  wigilia ZSP Biesiadki 400; Dom Ludowy -1458 

 

Uszew - planowana rezerwa 92.085,- zł – uruchomiona 92.085,-zł 

Zarządzenie 31/B/2014 z dnia 4.02.2014 r. – 90.500,- złotych  

- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Uszwi      

Zarządzenie 104/B/2014 z dnia 12.08.2014 r. – 979,- złotych  

- drogownictwo  

Zarządzenie 110/B/2014 z dnia 01.09.2014 r. – 606,- złotych  

- drogownictwo  

  

 

Lewniowa – planowana rezerwa 75.503,- zł – uruchomiona 75.503,-zł       

Zarządzenie 31/B/2014 z dnia 4.02.2014 r.-67.205,- złotych  

- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Lewniowej       

Zarządzenie Nr 46/B/2014 z dnia 03.04.2014 – 7.298,- złotych   

- plac zabaw Lewniowa 3.000,- zł, obiekty sportowe -1.000,- zł, 3298- powodziówka    

Zarządzenie Nr 110/B/2014 z dnia 01.09.2014 – 1.000,- złotych   

 - materiały do wykonania parkingu –plac użyteczności publicznej  
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Gosprzydowa – planowana rezerwa 78.216,- zł – uruchomiona 78.216,-zł       

Zarządzenie 31/B/2014 z dnia 4.02.2014 r. – 76.716,- złotych  

- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Gosprzydowej      

Zarządzenie Nr 54/B/2014 z dnia 17.04.2014 – 428,- złotych   

- energia stadion 178,- zakup krzewów na parking 250,-   

Zarządzenie Nr 66/B/2014 z dnia 15.05.2014 – 84,- złotych   

- zakup krzewów na parking 84,- 

Zarządzenie Nr 93/B/2014 z dnia 25.07.2014 – 18,- złotych   

- stadion w Gosprzydowej  

Zarządzenie Nr 97/B/2014 z dnia 05.08.2014 – 900,- złotych   

- remont placu zabaw przy stadionie w Gosprzydowej 

Zarządzenie Nr 159/B/2014 z dnia 28.11.2014 – 70,- złotych   
- drogownictwo  

  

 

Zawada Uszewska – planowana rezerwa 40.025,- zł – uruchomiona 40.025,-zł       

Zarządzenie 31/B/2014 z dnia 4.02.2014 r. –38.000,- złotych  

- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Zawadzie Uszewskiej   

Zarządzenie 104/B/2014 z dnia 12.08.2014 r. –454,- złotych 

- kącik rekreacyjno turystyczny  

Zarządzenie 175/B/2014 z dnia 17.12.2014 r. – 1.571,- złotych 

- Dom Ludowy  

 

Żerków – planowana rezerwa 13.362,- zł – uruchomiona 13.140,-zł       

Zarządzenie 31/B/2014 z dnia 4.02.2014 r. –12.740,- złotych  

- podział rezerwy celowej tzw. wiejskie –po zebraniu wiejskim w Żerkowie  

Zarządzenie 159/B/2014 z dnia 28.11.2014 r. – 400,- złotych  

 - wigilia ZSP Biesiadki  

 

4. Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Gnojnik w 2014 r.  

Uchwały Rady Gminy  Przychody  w złotych 

(+)zwiększenie  

(-) zmniejszenie  

Rozchody (spłaty 

kredytów i pożyczek) w 

złotych 

Uchwała Budżetowa Nr 

XXX/284/13  Rady Gminy w 

Gnojniku z dnia 18 grudnia 2013 r.                  

3.000.672,- zł kredyt   

   891.826,- zł pożyczka 

NFOŚIGW  

68.562,-zł  wolne środki jako 

nadwyżki środków na 

rachunku wynikające z 

rozliczeń kredytów i 

pożyczek    

  

108.000,- kredyt 

długoterminowy  w BOŚ  

180.000,- pożyczka 

WFOŚiGW-rozbudowa i 

modernizacja oczyszczalni 

ścieków    

280.000,00 – kredyt ING 

Bank Śląski  

167.584,- pożyczki w 

WFOŚiGW w Krakowie – 

do PROW     

320.000,- kredyt ING 

Bank  Śląski zac. w 2011 

100.000,- kredyt ING 

Bank  Śląski zac. w 2012  

68.562,- udzielane 

pożyczki  

Uchwała XXXII/310/14 z dnia 25 

lutego 2014 r.  

- 44.592,- zł pożyczka 

NFOŚIGW  

+234.692,- zł wolne środki 

+65.000,- zł udzielane 

pożyczki  
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jako nadwyżki środków na 

rachunku wynikające z 

rozliczeń kredytów i 

pożyczek    

+ 65.000,- zł przychody ze 

spłat pożyczek i kredytów 

udzielonych ze środków 

publicznych      

Uchwała Nr XXXIII/325/14 z dnia 

16 kwietnia 2014 r. 

+ 427.679,- wolne środki 

jako nadwyżki środków na 

rachunku wynikające z 

rozliczeń kredytów i 

pożyczek    

 

Uchwała Nr XXXV/354/14 z dnia 

26 czerwca 2014 r. 

+ 82.041,- zł wolne środki 

jako nadwyżki środków na 

rachunku wynikające z 

rozliczeń kredytów i 

pożyczek    

+82.041,- zł udzielane 

pożyczki 

Uchwała Nr XXXVI/364/14 z dnia 

11 sierpnia 2014 r. 

+ 10.000,- wolne środki 

wolne środki jako nadwyżki 

środków na rachunku 

wynikające z rozliczeń 

kredytów i pożyczek    

+10.000,- zł udzielane 

pożyczki 

Uchwała Nr XXXVIII/380/14 z 

dnia 25 września 2014 r. 

 + 90.000,- zł – spłata 

pożyczki zaciągniętej w 

WFOŚIGW w Krakowie 

  - 60.000,- zł udzielane 

pożyczki 

Plan na 31.12 .2014  roku  4.735.880,00 1.411.187,00 

 

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na dzień 31 grudnia  

2014 roku to planowany deficyt budżetu w wysokości  3.324.693,- złotych.   

 

 

Z budżetu Gminy Gnojnik udzielono 2-ch pożyczek dla stowarzyszeń w łącznej kwocie 

146.059,46  zł tj. :  

    - na dofinansowanie projektu pn.” Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w 

Gosprzydowej ”, której celem jest poprawa infrastruktury turystyczno –rekreacyjnej wsi 

Gosprzydowa przez zagospodarowanie przestrzeni publicznej obejmującej plac wraz z 

obiektami małej architektury ogrodowej, tablice informacyjne oraz zasadzenie roślin 

ozdobnych współfinansowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego z zakresu 

małych projektów w ramach działania 413 „ Wrażanie lokalnych strategii rozwoju” Objętego 

PROW na lata 2007-2013 w kwocie – 67.602,01 zł , 

- na dofinansowanie projektu pn.” Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wsi Uszew 

poprzez budowę altany turystycznej i zagospodarowanie przestrzeni przy altanie”, której celem 

jest rozwijanie turystyki i rekreacji wsi Uszew poprzez budowę altany turystycznej wraz z 

chodnikiem z kostki brukowej oraz elementami małej architektury, współfinansowanego przez 

Samorząd Województwa Małopolskiego z zakresu małych projektów w ramach działania 413                  

„ Wrażanie lokalnych strategii rozwoju” Objętego PROW na lata 2007-2013 – 78.457,45 zł  
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5. Wynik wykonania budżetu gminy na 31 grudnia 2014 rok na podstawie RB NDS  

 

Wyszczególnienie Plan w złotych Wykonanie w 

złotych 

% 

a) dochody 23.605.504,27 22.244.524,08 94 

dochody bieżące  21.474.072,07 21.523.678,80 100,23 

dochody majątkowe  2.131.432,20 720.845,28 33,82 

b) wydatki 26.930.197,27 23.578.049,99 87,55 

- bieżące 20.493.659,99 19.791.539,62 96,57 

- majątkowe 6.436.537,28 3.786.510,37 58,82 

c) deficyt (-) -3.324.693,00 -1.333.525,91 40 

d) przychody 4.735.880,00 4.691.124,94 99,05 

- kredyty  3.000.672,00 3.000.672,00 100 

- pożyczka w NFOŚIGW 847.234,00 819.756,90 96,75 

- wole środki jako nadwyżka środków 

pieniężnych na rachunku budżetu   

822.974,00 870.696,04 107,10 

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów 

udzielonych ze środków publicznych   

65.000,00 0 0 

e) rozchody  1.411.187,00 1.391.643,46 98,61 

1) spłaty kredytów i pożyczek  1.245.584,- 1.245.584,- 100 

- spłaty rat BOŚ  108.000,- 108.000,- 100 

- spłaty rat WFOŚiGW  270.000,- 270.000,- 100 

- spłaty rat kredytu ING Bank Śląski  280.000,- 280.000,- 100 

Spłata pożyczek  w WFOŚiGW w Krakowie 

– do PROW     

167.584,- 167.584,- 100 

-spłaty rat kredytu ING Bank Śląski w 2011  320.000,- 320.000,- 100 

-spłaty rat kredytu ING Bank Śląski w 2012 100.000,- 100.000,- 100 

2) pożyczki udzielone  165.603,- 146.059,46 88,20 

 

6. Zadłużenie Gminy Gnojnik na dzień 31 grudnia 2014 roku . 
Treść Kwota kredytu  Rok otrzymania Spłaty  Data spłat  

kredyt 

długoterminowy z 

BOŚ   

1.467.280,00 2004r.   - - 

592.011,02 2005r.       228.000,- 2005 

100.708,98 2006r.       228.000,- 2006 

Razem kredyt  2.160.000,00 - 228.000,- 2007 

   228.000,- 2008 

   228.000,- 2009 

   228.000,- 2010 

   228.000,- 2011 

   228.000,- 2012 

   228.000,- 2013 

   108.000,- 2014 

   2.160.000,-  

Zadłużenie na 31.12.2014  0,- złotych. Całkowita spłata zaciągniętego w 2004 kredytu.   

 
Treść Kwota pożyczki   Rok otrzymania Spłaty  Data spłat  

Kredyt bankowy na 

sfinansowanie 

2.790.830,-  2010         280.000,- 2011 



 79   

planowanego deficytu 

zaciągnięty w 2010 r.  

Razem    280.000,- 2012 

   280.000 2013 

   280.000 2014 

Spłaty   1.120.000  

Zadłużenie na 31.12.2014                                                       1.670.830,- zł   

 
Treść Kwota pożyczki   Rok otrzymania Spłaty  Data spłat  

Kredyt bankowy na 

sfinansowanie 

planowanego deficytu 

oraz spłatę wcześniej 

zaciągniętych 

kredytów i pożyczek  

zaciągnięty w 2011 r.  

2.700.000,- 

  

2011         320.000 2013 

Razem  2.700.000,-  320.000 2014 

Spłaty   640.000  

Zadłużenie na 31.12.2014                                                       2.060.000- zł   

 
Treść Kwota pożyczki   Rok otrzymania Spłaty  Data spłat  

Kredyt bankowy na 

spłatę wcześniej 

zaciągniętych 

kredytów i pożyczek  

zaciągnięty w 2012 r.  

1.800.000,- 

  

2012       100.000,- 

 

2013 

Razem  1.800.000,-  100.000 2014 

spłaty   200.000,-  

Zadłużenie na 31.12.2014                                                      1.600.000,- zł   

 
Treść Kwota pożyczki   Rok otrzymania Spłaty  Data spłat  

Kredyt bankowy na 

spłatę wcześniej 

zaciągniętych 

kredytów i pożyczek   

– zaciągnięty w 2013 

900.000 2013 0 Spłata od 

2017. r.  

     

Zadłużenie na 31.12.2014                                                         900.000,- zł   

 
Treść Kwota pożyczki   Rok otrzymania Spłaty  Data spłat  

Kredyt bankowy na 

spłatę wcześniej 

zaciągniętych 

kredytów i pożyczek   

– zaciągnięty w 2014 

3.000.672,00 2014 0 Spłata od 

2017. r.  

Zadłużenie na 31.12.2014                                                       3.000.672,- zł                                                  
                                                

Treść Kwota pożyczki   Rok otrzymania Spłaty  Data spłat  
pożyczka z WFOŚiGW - 

Rozbudowa i modernizacja 

oczyszczalni ścieków w 

Gnojniku 

1.800.000,-   2010  r.        180.000,- 2010  

Razem pożyczka   1.800.000,-  180.000,- 2011 
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   180.000,- 2012 

   180.000,- 2013 

   270.000,- 2014 

   810.000,- Umorzenie 

w dniu 

29.12.2014 r.  

Spłaty i umorzenia    1.800.000  

Zadłużenie na 31.12.2014                                                                      0,- zł   

 
Treść Kwota pożyczki   Rok otrzymania Spłaty  Data spłat  

pożyczka z 

WFOŚiGW – budowa 

sieci kanalizacyjnej  

do PROW                

400.000,00 

739.282,71 

38.937,65 

2010 r. 

2011 r.    

2012 r.     

126.584,- 

126.584,- 

126.584,- 

126.584,- 

2011 

2012 

2013 

2014 

Razem pożyczka   1.178.220,36   506.336,-  

Zadłużenie na 31.12.2014                                                       671.884,36  zł    

 
Treść Kwota pożyczki   Rok otrzymania Spłaty  Data spłat  

pożyczka z 

WFOŚiGW – budowa 

zagęszczacza do 

PROW                

265.241,85 

107.751,02 

2010  r. 

2011 r.        

41.000,- 2011 

Razem pożyczka   372.992,87  41.000,- 2012 

   41.000,- 2013 

   41.000,- 2014 

   164.000,-  

Zadłużenie na 31.12.2014                                                       208.992,87 zł  

 
Treść Kwota pożyczki   Rok otrzymania Spłaty  Data spłat  

pożyczka z NFOŚiGW 

–na zadania budowa 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

w  budowa 

zagęszczacza do 

PROW                

819.756,90 2014  2015 

Razem pożyczka   819.756,90    

Zadłużenie na 31.12.2014                                                       819.756,90 zł                     
 

Razem kredyty na dzień 31.12.2014      9.231.502,00 zł   

Razem pożyczki na dzień 31.12.2014     1.700.634,13  zł  

Suma zadłużenia na 31.12.2014 r. =     10.932.136,13 zł  

 

 

Gmina Gnojnik terminowo tj. zgodnie z zapisami umów, dokonywała spłat zaciągniętych 

kredytów i pożyczek oraz odsetek od zadłużenia.   

Wskaźniki zadłużenia Gminy Gnojnik  mieszczą się w granicach dopuszczalnego 

indywidualnego wskaźnika ( średnia z trzech poprzednich lat).  

 

Gmina Gnojnik na 31.12.2014 nie posiadała poręczeń i gwarancji.  
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7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.  

 

Wydatki na programy , projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z 

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – wydatki bieżące z 

dofinansowaniem unijnym.     

 

Lp. 
Nazwa i cel 

przedsięwzięcia 

Lata 

realiz

acji  

Nakłady 

finansowe 

planowane 

w 2014 r.  

Nakłady 

finansowe 

zrealizowane 

w 2014 r. 

%  

Wyko

nania  

Stopień  

Zaawansowania  

 

1. 

POKL EFS „Jesteśmy 
najlepsi”- Zwiększenie 

aktywności społecznej osób 
korzystających z GOPS – 

realizacja GOPS 

2009- 

2015 
209.413,- 181.020,17 86% 

W 2014 r. założone 

zadanie  zrealizowano w 

100 %. 

Kontynuacja projektu 

w 2015 r. Zwrócono 

oszczędności wynikłe 

podczas realizacji 

projektu.    

2. 
Projekt „Elektroniczny urząd – 

współczesny obywatel ” 
realizacja UG 

2014-

2015 
2.500,00 2.000,00 80 % 

W 2014 r. założone 

zadanie zrealizowano w 

100 %.Kontynuacja 

projektu w 2015 r.   

3. 

Projekt „Opracowanie 
kompleksowego planu 
gospodarki odpadami dla 
subregionu tarnowskiego”- 
ochrona środowiska – 
realizacja UG  

2013-

2014 
1 730,00 1.689,48 97 % 

 Zadanie zrealizowane 

w 100 %. Całkowite 

zakończenie  projektu 

w 2014 r.   

 

Wydatki na programy , projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z    

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – wydatki majątkowe z  

dofinansowaniem unijnym.     

Lp 
Nazwa i cel 

przedsięwzięcia 

Lata 

realiz

acji  

Nakłady 

finansowe 

planowane 

w 2014 r.  

Nakłady 

finansowe 

zrealizowane 

w 2014 r. 

%  

Wyko

nania  

Stopień  

Zaawansowania  

 

1. 
Budowa sieci kanalizacyjnej 
w Gminie Gnojnik- Ochrona 
środowiska –realizacja UG  

2013-

2014 
10.000,00 4.082,93 41% 

Zapłacono za kosztorys 

i dokumentacje map. 

Zadanie planowane do 

realizacji w latach 

przyszłych.    

2. 

Kompleksowa Odnowa wsi 
Gnojnik i Zawada Uszewska - 

Poprawa jakości życia 
mieszkańców – realizacja UG 

2013- 

2014 
706.000 680.256,25 96% 

Zadanie zrealizowane 

w 100 %  . Całkowite 

zakończenie zadania. 

Złożony wniosek o 

płatność.    

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące  

Lp. 
Nazwa i cel 

przedsięwzięcia 

Lata 

realiz

acji  

Nakłady 

finansowe 

planowane 

w 2014 r.  

Nakłady 

finansowe 

zrealizowane 

w 2014 r. 

%  

Wyko

nania  

Stopień  

Zaawansowania  

 

1. 

Dowożenie młodzieży do 
gimnazjum- zapewnienie 

transportu do szkoły zgodnie 
z ustawą – realizacja UG 

2009-

2014 
59.487,00 

 

59.485,60 

 

 

 

100% 

 

W 2014 r. zadanie 

zrealizowane w 100 % 

Od IX 2014r. zadanie 
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realizowane przez 

ZOSIP   

2. 

Dowożenie młodzieży do 
gimnazjum- zapewnienie 

transportu do szkół – 
realizacja ZOSIP 

2014-

2017 
36.520,00 

 

36.518,04 

 

100% 

W 2014 r. zadanie 

zrealizowane w 100 %, 

kontynuacja w latach 

następnych   

3. 
Eksploatacja oczyszczalni 

ścieków- ochrona środowiska 
– realizacja UG 

2010-

2017 
160.000 145.831,14 91 % 

W 2014 r. zadanie 

zrealizowane w 100 % 

Kontynuacja zadania w 

latach następnych    

4. 

Nauka religii wyznania 
Kościoła Zielonoświątkowego 

Zboru „Drzewo Życia”- 
dotacja na zadania bieżące- 
nauka religii – realizacja UG 

(udzielenie dotacji) 

2009-

2015 

 

2.998,00 

 

2.995,53 

 

 

100 % 

 

W 2014 r. zadanie 

zrealizowane w 100 

%.Rozliczono 

udzieloną dotację. 

Kontynuacja w 2015 r.   

5. 
Oświetlenie uliczne – 

Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców –realizacja UG 

2013-

201 
273.523 

 

 

252.020,03 

 

 

92 % 

 

W 2014 r. zadanie 

zrealizowane w 100 %, 

kontynuacja zadania w 

latach następnych   

6. 
Pobyt w DPS- zapewnienie 
opieki socjalnej zgodnie z 
umową –realizacja GOPS 

2009-

2017 
128.158 

 

 

127.691,01 

 

 

100% 

W 2014 r. zadanie 

zrealizowane w 100 %, 

kontynuacja zadania w 

latach następnych   
 

7. 

Utrzymanie czystości i 
porządku na terenie Gminy 

Gnojnik- Ochrona środowiska 
– realizacja UG 

2010- 

2017 
265.840 265.098,00 100 % 

W 2014 r. zadanie 

zrealizowane w 100 %, 

kontynuacja zadania w 

latach następnych   

 

8. 
Zimowe utrzymanie dróg- 

Bezpieczeństwo 
mieszkańców- realizacja UG 

2012-

2016 
120.000 32.611,70 27% 

W 2014 r. zadanie 

zrealizowane w 100 % 

9. 

Zmiana planu 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 
Gnojnik –realizacja UG 

2011-

2014 
30.000 

 

30.000 

 

100% 

Całkowite zakończenie  

zadania w 2014 r.   

Zadania bieżące ujęte w budżecie 2014 r. zostały zrealizowane. Kontynuacja w/w zadań odbywać się 

będzie w latach następnych.        

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe  

Lp. 
Nazwa i cel 

przedsięwzięcia 

Lata 

realiz

acji  

Nakłady 

finansowe 

planowane 

w 2014 r.  

Nakłady 

finansowe 

zrealizowane 

w 2014 r. 

%  

Wyko

nania  

Stopień  

Zaawansowania  

 

1. 

Budowa budynku 
wielofunkcyjnego w Uszwi- 
Poprawa jakości życia 
mieszkańców wsi Uszew –
realizacja UG 

2014-

2017 
50.000 0 0 

Nie zrealizowano 

zadania. Planowana 

kontynuacja w latach 

następnych  
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2. 
Budowa chodników na terenie 
Gminy Gnojnik- Poprawa 
jakości życia –realizacja UG   

2008-

2017 
222.294,54 163.744,70 74 % 

Założone zadania do 

realizacji w 2014 r. 

zostały wykonane.    

3. Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków- 
Ochrona środowiska – 
realizacja – UG  

2012-

2015 
2.000.000 0 0 % 

Z uwagi na trudności 

przy realizacji zadania 

wynikające ze strony   

wykonawcy, zerwano 

umowę , kontynuacja 

zadania w 2015 r.  

4. 
Budowa sali gimnastycznej w 
Biesiadkach- Poprawa bazy 

sportowej –realizacja UG 

2013-

2017  
150.000 

 

 

59.899,50 

 

40% 

Zapłacono za 

wykonanie 

dokumentacji 

zamiennej , zadanie 

kontynuowane w 

latach następnych   

5. 
Budowa sieci kanalizacyjnej 
w Gminie Gnojnik- Ochrona 
środowiska –realizacja UG 

2013-

2014 
190.000 

 

124.787,88 

 

66% 

Założone zadanie do 

realizacji w 2014 r. 

zostały wykonane.     

6. Modernizacja PG w Gnojniku 
2013-

2017 
0 

 

0 
 

0 

Nie planowano środków na 

2014 r.    

7. 

Regulacja mienia 
komunalnego 
(synchronizacje, podziały, 
zakładanie ksiąg wieczystych, 
itp. ) – realizacja UG 

2014-

2015 
0 0 0 

Rada Gminy upoważniła 

Wójta do zawarcia umów, 

aneksów  realizację zadań 

w 2015 r.  

8. 

Wykonanie dokumentacji 
projektowej wodociągu wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na 
budowę oraz budowa sieci 
wodociągowej – Dostarczanie 
wody do wszystkich 
mieszkańców 

2012-

2015 

 

0 

 

0 

 Rada Gminy upoważniła 

Wójta do zawarcia aneksu,   

realizacja zadania w 2015 r.  

 

Zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane były zgodnie z założeniami 

opisanymi w uchwałach  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.    

 

II.  Wykonanie dochodów budżetu gminy. 

 

Plan dochodów w 2014 roku został zrealizowany w 94 % tj. plan  23.605.504,27  złotych 

wykonanie   22.244.524,08 złotych  

W tym : dochody bieżące      100 % wykonania ogółem  

              dochody majątkowe   33 % wykonania ogółem  

 

Zrealizowane dochody budżetu na 31.12.2014 r. 

3% 

97% 

majątkowe 

bieżące 
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Struktura zrealizowanych dochodów bieżących 

na 31.12.2014 r.

53%

10% 6%

13%

17%
1%

subwencje

udziały w pit i cit

pozostałe dochody 

podatki i opłaty 

dotacje i środki na cele

bieżące

dochody unijne 

 
 

Poniżej opis zrealizowanych dochodów budżetu gminy do części tabelarycznej .  

 

Dz. 010  Rolnictwo i łowiectwo – 101 % 

 

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 %  

- odsetki od nieterminowej płatności za przyłącz – 24,54 zł   

- wpłaty za przyłączenie mieszkańców  do wodociągu i kanalizacji – 760,88 zł .    

    

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 100 % 

-otrzymana dotacja w wysokości 56.239,07 złotych  na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w  cenie oleju napędowego wykorzystanego w produkcji rolnej przez producentów 

rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminę,      

- dotacja na remont dróg transportu rolnego 74.350 zł .      

 

Dz. Leśnictwo –  94 %  

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna  

- czynsz z terenów łowieckich – 843,53 złotych,   

 

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  104 % 

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 104 % 

- wpływy ze sprzedaży wody – 228.944,46 złotych, 

- odsetki od nieterminowych wpłat  537,68 złotych . 

 

Dz. 600 Transport i łączność  - 94 %   

 

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 94 %  

- dotacja z budżetu państwa  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 389.890,- złotych  

- dotacja z NFOŚIGW na wykonanie projektu robót geologicznych oraz dokumentacji 

techniczno-inżynierskiej na potrzeby stabilizacji osuwiska w Biesiadkach – 55.350,- zł    

    

Dz.700  Gospodarka mieszkaniowa –64 %   

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 64 % 

      -    wpływ za trwały zarząd (opłata za służebność) – 4.341,46 zł          

- dochody z czynszów  166.321,27 złotych  

      -    odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 579,13  złotych  

      -    usługi za zużytą energię –6.250,55 zł,  
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     -     wpływy ze sprzedaży drewna – 22.688,64 zł   

     -     za sprzedane mienie komunalne 88.072,73 zł (wartość netto) wg opisu:  

 Działka nr 949/1 o pow. 0,10 ha położona w Uszwi  – 2 863,16 zł brutto  

 Działka nr 773 o pow. 0,56 ha położona w Biesiadkach - 13 474,07 zł  brutto 

 Działka nr 398 o pow. 0,59 ha położona w Gosprzydowej - 14 000,00 zł  brutto. 

 Działka nr 1793 o pow. 0,26 ha położona w Uszwi - 6 768,04 zł  brutto 

 Działka nr 513 o pow. 0,61 ha położona w Gosprzydowej - 23 000,00 zł  brutto 

 Działka nr 195 o pow. 0,03 ha położona w Żerkowie - 1 220,00 zł  brutto 

 Działka nr 196 o pow. 0,04 ha położona w Żerkowie - 1 420,00 zł  brutto 

 Działka nr 197 o pow. 0,04 ha położona w Żerkowie - 1 420,00 zł  brutto 

 Działka nr 331/1 o pow. 0,32 ha położona w Gnojniku - 8 300,00 zł  brutto 

 Działka nr 69/2 o pow. 0,08 ha położona w Żerkowie - 1 920,00 zł  brutto 

 Działka nr 70/2 o pow. 0,02 ha położona w Żerkowie - 1 010,00 zł  brutto 

 Działka nr 71/2 o pow. 0,02 ha położona w Żerkowie - 1 010,00 zł  brutto 

 Działka nr 479/20 o pow. 0,0401 ha położona w Gnojniku – 12.934,67 zł brutto. 

Łączna powierzchnia – 2,7101 ha 

Łączna suma za sprzedaż – 89.339,94 zł brutto 

 

Dz. 750  Administracja publiczna wykonanie –93 %  

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 100 % 

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

utrzymanie 3 etatów - wykonanie 50.033 złotych    

- 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych 206,15 złotych.   

 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 213 % 

     -     kara pieniężna od osób fizycznych zasadzonych przez sąd – zg z wyrokiem sądu  

1525,00 złotych , 

- wpływy z usług – wpłata za rozmowy telefoniczne ZOSIP, GOPS  i prywatne – 

1.987,03 zł  , 

- odsetki wpłacone przez pracowników za przeterminowane faktury – 54,88 zł, 

- wpływy z różnych dochodów – zwrot przez Powiat Brzeski dodatku za opiekę nad 

stażystami oraz zwrot za badania lekarskie z WUP 1.040,- zł    

- wpływy środków z unii na zadanie „Elektroniczny urząd – współczesny obywatel ”  - 

2.000,00 zł       

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  0%   

W 2014 r. nie otrzymano środków na projekt  Produkcja filmu dokumentalnego pt." Poznajmy 

Produkty Lokalne Śliwkowego Szlaku" . Złożono wniosek o płatność, otrzymano zwrot w I 

kwartale 2015 r.          

 

Rozdział 75095 Pozostała działalności 100 %  

- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego 100.299,- złotych  

 

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

sądownictwo 100 % 

 

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

100  % wykonania  

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców  1.180,00  złotych    
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Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 100  % 

wykonania  

- dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 33.949,- zł    

 

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 100 % 

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 14.355, zł   

   

Dz.752 Obrona narodowa 100 % 

Dotacja na pozostałe wydatki obronne – 800,- zł  

 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 97 % 

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 97 %  

- środki z WFOŚIGW w Krakowie na dofinansowanie do zadania „ Bezpieczny Strażak” – 

2.890,-zł dla OSP Lewniowa 

- środki z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na realizację zadania „ Małopolskie Remizy” 

dla OSP Lewniowa – 38.592,69 zł           

 

Rozdział  75414 Obrona cywilna –100 %  

Dotacja wpłynęła w II półroczu – 700,- zł      

     

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

posiadających osobowości prawnej zostały wykonane w  104 % 

 

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 96 % 

- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty 

podatkowej -wykonanie – 5.752,50  zł, 

 

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

prawnych i innych jednostek organizacyjnych  - 107 % 

- podatek od nieruchomości – 753.226,80 zł – 106 %  wykonania,   

- podatek rolny – 9.947,00 - 82 % 

- podatek leśny – 10.305,00 - 92 % 

- podatek od środków transportowych został wykonany w -130.179,00 zł – 110 %  

- podatek od czynności cywilno-prawnych  11.058,- zł. –   

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków  -  5.478,- zł. – 137 % 

 

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

cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych 107 %  

- podatek od nieruchomości – 363.038,63 - 102 % 

- podatek rolny 502.862,24 – 98 % 

- podatek leśny 12.450,55 – 94 % 

- podatek od środków transportowych –209.019,00 - 114 % 

- podatek od spadków i darowizn 82.598,92- 148 % 

- podatek od czynności cywilno-prawnych – 134.143,33- 129 % ten rodzaj podatku 

pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i zależy od ilości umów cywilno-prawnych 

zawartych na terenie gminy.   

- koszty upomnień –1.804,00 - 90 %  

- odsetki od nieterminowych zapłat podatków i opłat 7.374,87 – 164 %    

 

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podst. ustaw 116 %   

- wpływy z opłaty skarbowej – 21.184 – 106  % 

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 119.280,89 114 %  
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- wpłaty za decyzje w tym: umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, za wywóz 

nieczystości 655,63 zł -33 %    

- odsetki od nieterminowych płatności – 0,75 zł  

- opłata za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin –5.945,73 zł   

 

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 101%  

- podatek dochodowy od osób fizycznych  101  % wykonania – 2.219.733,00 zł   

- podatek dochodowy od osób prawnych  192 %  wykonania -         9.618,63 zł    

 

Dz. 758 Różne rozliczenia 100 %  

- subwencja oświatowa – 7.469.135,00 -  100 % 

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – 76.877,00 – 100 %   

- subwencja wyrównawcza – 3.453.448,- 100 %  

- różne rozliczenia –odsetki bankowe od środków na rachunkach bieżących 11.711,92 zł 

– 167 %     

- dotacja zwrot funduszu sołeckiego za 2013 r. – 5.305,92 zł (bieżąca) –100% 

- dotacja zwrot funduszu sołeckiego za 2013 r. – 27.613,20 zł (majątkowa) –100% 

- subwencja równoważąca  -  259.030  -  100 %  

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie 96 % 

 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 83 % 

    -   wpływy za duplikat świadectwa 115 zł 

    -  dochody z wynajmu pomieszczeń – PSP Uszew –690,00 zł  

    -   wpływy z usług – wpłaty za zużyty gaz i energię   w PSP Gnojnik 51.622,52 zł  - 74 %  i 

PSP Uszew – 24.563,63 zł  - 79 %  

- wpływy z różnych dochodów  11.771,78 zł w tym: ZSP Lewniowa –zwrot wydatku 

dokonanego w 2013 r. (ZFŚS) 1632,- zł oraz zwrot nadpłaty za gaz zg z korektą PSP 

Uszew 5.160,14 zł , ZSP Biesiadki – 4.942,- zł środki na zakup zestawu 

interaktywnego, UG – zwrot niewykorzystanej dotacji – 37,64 zł      

- dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne – 10.548,86 zł     

- środki unijne za zadanie Budowa Sali gimnastycznej w Lewniowej MRPO -   47.371,78 

zł - rozliczenie końcowe  -87 %       

 

Rozliczenie 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 101 % 

- opłata za pobyt dzieci w zerówce 2.627,- zł; ZSP Lewniowa 796,- , ZSP Biesiadki 855,- , PSP 

Gosprzydowa – 976,-    

- dotacja na wychowanie przedszkolne  79.725,- zł - 100 %      

- środki unijne na realizację zadania „ Równajmy do najlepszych ” POKL – 126.218,47 zł 

(bieżące)  

- środki unijne na realizację zadania „ Równajmy do najlepszych ” POKL – 48.204,00 zł    

    

Rozdział  80104 Przedszkola -101 %   

- wpływy za żywienie i pobyt w PP Gnojnik –       84.191,10 zł  - 99 %    

- wpływy za żywienie i pobyt w PP Uszew –         54.793,10 zł  - 103% 

- wpływy za żywienie i pobyt w PP Lewniowa -         808,00 zł   

- wpływy za żywienie i pobyt w PP Biesiadki     -       823,00 zł   

- wpływy z różnych dochodów –zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej na nauczanie 

religii Kościoła Zielonoświątkowego - 60,84 zł  

- wpływy z różnych dochodów – opłata za pobyt w przedszkolu na podstawie art.  art. 79 a 

ustawy  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ) – 3.050,40 zł ( za dwóch 

uczniów uczęszczających do przedszkoli na ter. Gminy Brzesko).            

      -     dotacja na wychowanie przedszkolne 301.994,00 zł 
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Rozdział 80110 Gimnazja  

- opłata za duplikat świadectwa 9,- zł   

- wpływy z usług 239,37 zł  - koszty zużycia gazu PG Gnojnik   

 

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół      

-wpływy za rozmowy telefoniczne prywatne pracowników – 69,47 zł   

 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 90 % 

Stołówka Gnojnik –    94 % wykonania    131.957,90 złotych 

Stołówka  Uszew –     79  % wykonania      47.464,00  złotych 

 

Dz. 851 Ochrona zdrowia  

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej  

-zwrot niewykorzystanej dotacji  udzielonej dla powiatu na program wykrywania raka 1.670,06 

zł       

 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2013 r. 0,11 zł     

  

Dz. 852 Pomoc społeczna –  96% 

 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 100 % 

- wpłata osoby zobowiązanej za pobyt w DPS  2.157,30 zł  

  

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –95 % . 

      -    dotacja z MUW 2.490.512,42 - 97 % wykonania ,  

- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych  8.018,42 złotych – odsyłane do 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 23 %  

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych  22.952,10 złotych  – odsyłane do 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 51 % 

- dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego 9.979,29 złotych 100 %     

 

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  98 % 

- dotacja na zadania rządowe wykonanie 8.081,52 złotych 97 %. 

- dotacja na zadania własne bieżące  8.720,81 złotych  100 %  

 

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  - 100 % 

      - dotacja z MUW na realizacje własnych zadań bieżących gmin  65.763,99 złotych   

 

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 100 %  

-dotacja –dodatek energetyczny 135,16 zł   

 

Rozdział 85216 Zasiłki stałe –100 %  

- dotacja na realizację własnych  zadań bieżących – 106.644,00  zł.  

 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 100 % 

- dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 13.804,-  zł  -100 %      

- dotacja na utrzymanie ośrodka  - 47.597,00 zł. – 100 %     
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Rozdział 85295 Pozostała działalność 99 %  

- dotacja na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – świadczenia rodzinne 45.132 zł - 98 %   

- dotacja na „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych”  482,22 zł    

- dotacja na dożywianie dzieci wykonanie 98.825,50 zł  100 %  

- pomoc finansowa od marszałka na program „Pierwszy dzwonek” -30.750,- zł – 100 %  

      

Dz. 853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  87 %  

 

Rozdział 85305 Żłobki  

Wpłata za wpis do rejestru żłobków – 100,00 zł  

    

 

Rozdział 85395 Pozostała działalność –87 %    

Dotacja otrzymana od Gminy Czchów w ramach realizacji wspólnego projektu POKL                

„ Jesteśmy najlepsi ” – w wysokości 156.315,61 złotych.  

 

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 100 % 

 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów  100 %  

- dotacja celowa na wypłatę stypendiów uczniom - pomoc materialna na osobę w rodzinie 

– 92.000,- złotych,  

- dotacja na zadania bieżące szkół z zakresu edukacji- wyprawka szkolna – 18.804,61 zł  

 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37 % 

 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 16 % 

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

197.530,01 zł - 132 %  

- odsetki od nieterminowych wpłat 557,42 zł -111 %  

- nie zrealizowano dochodu z tyt.  dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków w związku z zerwaniem umowy z wykonawcą zadania    

- nie zrealizowano dochodów z tyt. wpłat od osób uczestniczących w realizacji zadania 

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z powodu zerwania umowy z 

wykonawcą zadania             

 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 91 %  

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 450.293,49 zł  

- wpływy z tyt. kosztów upomnień – 301,60 zł  

- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9,- zł  

Razem dochodów z tytułu  opłaty = 450.604,09 zł   

       

- różne dochody – zwrot środków z UM Tarnowa – rozliczenie udzielonej dotacji w 2013 r.  

na wkład własny projektu „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami 

dla subregionu tarnowskiego” – 2.664,59 zł  

- pomoc finansowa z powiatu na usuwanie azbestu na terenie gminy Gnojnik – 5.717,25 zł      

 

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska –190 % - 3.806,24 zł  

 

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0 

%  

Nie zrealizowano dochodów.  
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Rozdział 90095 Pozostała działalność – 0 %  

- zwrot wynagrodzenia pracownika interwencyjnego oraz zwrot za badania stażysty 51,39 zł   

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 %   

 

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 35 %  

- dochody z wynajmu sali w DL Biesiadki 813,20 zł    

- dochody za tytułu zużytej energii w Zawadzie Uszewskiej – 609,75 i w Biesiadkach – 162,60 

zł   

- dochody z tyt. środków unijnych za projekt „ Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni 

publicznej w miejscowości Lewniowa ”z 2013 r. – 24.990 zł – 33 %, nie otrzymano środków z 

projektów wykonanych w 2014 r. tj. przestrzeń Lewniowa i kącik w Uszwi – wpływ środków  

w I kw.2015 r.      

 

Dz.926 Kultura fizyczna 100 %   

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 %  

- wpłaty od rodziców za udział w projekcie „ Już pływam” 12.000,- zł  

- dotacja z budżetu województwa na projekt „ Już pływam” 24.070,- zł       

 

W 2014 r. roku nie umorzono należności pieniężnych, innych niż podatkowe.   

Na podstawie przepisów ordynacji podatkowej umorzono w 2014 r.  należność z tyt. opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1015,-zł  tj. ( 6 gospodarstw).                

W 2014 r. wpłynęły 24 wnioski od podatników w sprawie umorzenia, odroczenia, rozłożenia na 

raty podatku. Organ podatkowy wydał 11 decyzji pozytywnych dotyczących umorzenia 

zaległego podatku na kwotę 3.578,21zł. Wydano 2 decyzje pozytywne o odroczeniu bądź 

rozłożeniu na raty  podatku na kwotę 861,20 zł .    

Wydano 3 decyzje odmowne dotyczące umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 6.402,00  

zł.   

Wydano także 10 postanowień dotyczących odmowy wszczęcia postępowania ze względu na  

bezprzedmiotowość (brak zaległości na koncie podatnika, bądź ze względu na fakt złożenia 

wniosków przez osoby nie będące stronami w postępowaniu podatkowym).        

              

Tutejszy organ podatkowy udzielił także ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego 

stanowiącego dochód Gminy Gnojnik z tytułu podatku od spadków i darowizn tj. umorzył 

zaległości podatkową w wysokości 688,00 zł, oraz wydał dwie decyzje o odmowie umorzenia 

podatku  od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3.343,- zł      

Do dnia 31.12.2014 r. wysłano: 

- 164 upomnień dotyczących podatków na łączną kwotę 59.852,43 zł   

- 77 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 

11.340,00  zł  

Tabela poniżej obrazuje wykonanie dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2014 r. (Rb 

PDP).  
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Wykonanie dochodów podatkowych za 2014 roku   
Lp. 

Wyszczególnienie Wykonanie 

Skutki 

obniżenia 

górnych stawek 

podatków 

obliczone za 

okres 

sprawozdawczy  

Skutki 

udzielonych 

ulg i zwolnień 

za okres 

sprawozdawczy 

Skutki decyzji 

wydanych przez organ 

podatkowy na podstawie 

ustawy Ordynacja 

podatkowa 

Umorzenie 

zaległości 

Rozłożenie 

na raty 

A OGÓŁEM 4 392 517,68 1 234 849,04 566 407,43 3 387,21 76,00 

A1 Udziały we wpływach z 

podatku dochodowego od 

osób prawnych 

9 618,63 x x x x 

A2 Udział we wpływach z 

podatku dochodowego od 

osób fizycznych 

2 219 733,00 x x x 0,00 

A3 Podatek rolny 512 809,24 202 796,93 0,00 3 010,21 76,00 

A4 Podatek od nieruchomości 1 116 265,43 753 539,45 566 407,43 312,00 0,00 

A5 Podatek leśny 22 755,55 0,00 0,00 65,00   

A6 Podatek od środków 

transportowych 
339 198,00 278 512,66 0,00 0,00   

A7 Podatek dochodowy 

opłacony w formie karty 

podatkowej 

5 752,50 x       

A8 Podatek od czynności 

cywilno-prawnych 
145 201,33 x       

A9 wpływy z opłaty skarbowej    21 184,00 x       

 

 

III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gnojnik  w  2014 roku    

 

Tabelaryczna część wydatków obrazuje wykonanie według działów,  rozdziałów, grup i źródeł 

finansowania zrealizowanych zadań w 2014 roku. 

 

Wydatki bieżące  zostały zrealizowane w  97 % w stosunku do planowanych.   

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 59 %  w stosunku do planowanych.   

Zrealizowane wydatki budżetu na 31.12.2014 r.

84%

16%

bieżące

majątkowe
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Zrealizowane wydatki bieżące wg.jednostek 

organizacyjnych Gminy Gnojnik na 31.12.2014 r.

28%

19%

53%

UG

GOPS

OŚWIATA 

 
Objaśnienia:  

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także 

umowy o dzieło, zlecenia, inkaso  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 

ratowniczych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, zwrot za okulary, sorty mundurowe, 

zasiłki z pomocy społecznej, dodatek wiejski i mieszkaniowy, stypendia, nagrody.       

 

Wykonanie wydatków bieżących - opis do części tabelarycznej:    

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo  98 %   

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe  

pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzęcych, produktach pochodzenia 

zwierzęcego 51 % 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39  %  

- zapłacono za opiekę nad bezdomnymi psami -2.400,- zł     

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 

- Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt  605,86  zł  

- usługi weterynaryjno –lekarskie bezdomnych zwierząt  1.348,00 zł       

 

Rozdział 01030 Izby rolnicze –97 %   

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 

Wpłata zgodnie z ustawą  na rzecz Izb Rolniczych 2 % podatku rolnego –10.164,88 zł .    

  

Rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich 100 % .   

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 

Zapłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia na „ Śliwkowym szlaku ” –3.893,00 

złotych.            

   

Rozdział 01095 Pozostała działalność 100 %  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 
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-zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 55.136,35 złotych oraz zakupiono 

druki zwrotu podatku akcyzowego, zapłacono opłaty bankowe i pocztowe – 1.102,72 złotych 

– płatne z dotacji.  

-wydatki na rekultywację 176.195,42 zł dofinansowania – zadanie zrealizowane w II 

pół.2014 r. w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim  
Wieś  Środki 

UM   

Budżet 

gminy  

Fundusz  

Sołecki  

Wiejskie  Razem 

wartość 

zadania 

 

kosztorys 

i  

inspektor  

-wiejskie   

Gnojnik 

Anczykówka 

8.705,74   11.199.25 19.904,99 790,79 

Gnojnik „Puste 

wstr. Strzesaka”   

8.813,51   11.337,89 20.151,40 

Uszew „Przegna na 

Okocim” 

8.358,54   10.752,62 19.111,16 386,45 

Gosprzydowa „Nad 

plebanią „ 

21.859,22  26.217,20 1.002,89 49.079,31 665,00 

22,60- 

budżet  

Lewniowa „Wąwóz 8.722,15   11.220,38 19.942,53 394,56 

Biesiadki:„ Koło 

cmentarza w stronę  

Żerkowa ”    

8.994,67 1.973,95  9.597,00 20.565,62 400,64 

Zawada Uszewska 

Od Golca w str. 

Przesiej  

4.476,11 1.065,18  4.693,00 10.234,29 

 

299,85 

Żerków „ Do 

zbrodni” 

4.420,06 992,06  4.694,00 10.106,12 298,60 

 74.350,00 4.031,19  27.217,20 64.497,03 169.095,42  3.258,49 

 

- wiejskie Uszew – 7.100,- zł –konserwacje rowu i przepustu przy drodze Uszew „Przesna na 

Okocim”       

   

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  97 % 

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 97 %  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 209.666,71 zł : 

- zakup wodomierza, bezpiecznika  268,61 zł,   

- zakup wody  - 185.157,50 zł oraz energii elektrycznej na przepompowani wody w Lewniowej 

i w Biesiadkach  13.829,88 zł ,  

- remont –wymiana zasuwy i zaworu – 829,27 zł  

- zapłacono za konserwację zestawu hydroforowego, za montaż wodomierzy, uiszczono opłatę 

za zajęcie pasa drogowego, zapłacono za wykonanie analizy próbki wody   - 7.678,65 zł  

- ubezpieczenie wodociągu, zajęcie pasa drogowego (sieć wodociągowa), opłata za badanie 

wody- 1.902,80 zł       

   

Dz. 600 Transport i łączność – plan wykonano w 61 %. 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 59 % 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136.224,11   zł : 

Ze środków budżetu zapłacono za zimowe utrzymanie dróg - 32.611,70 oraz wydatkowano tzw. 

środki wiejskie w kwocie łącznej 78.819,03 zł oraz z budżetu w wysokości 21.593,38 zł  wg 

opisu: 

Miejscowość Wykonane prace Środki 

wiejskie 

Budżet 

gminy 

Razem 

wydatki 

Gnojnik   Udostępnienie  danych, kliniec, kruszywo, 

mieszanka mineralno asfaltowa, 2 kosze na 

śmieci, płyty jumbo, koryta, prace ziemne, 

38 113,04 709,59 38 822,63 



 94   

montaż oznakowania poziomego i 

pionowego, wykaszanie poboczy,     

Uszew 

  udostępnienie danych, kruszywo, olej 

napędowy, płyty jumbo, rura stalowa do 

wykonania przepustu, korytka, praca 

koparką, wykaszanie poboczy, odmulanie 

rowów,    7 108,66 3 548,68 

10 657,34 

Lewniowa 

 udostępnienie danych osobowych, 

kruszywo, olej napędowy, praca koparką, 

korytowanie rowu,    13 038,91 1 443,16 

14 482,07 

Biesiadki  

 udostępnienie danych, kruszywo, płyty 

jumbo, tabliczki informacyjne na 

przystanek, mufa elektrooporowa, 

wykaszanie poboczy,   6 999,68 732,98 

7 732,66 

Gosprzydowa 

Udostępnieni danych,  kruszywo, kliniec, 

prace ziemne, wykonanie rowu , odmulenie 

rowu, wykaszanie poboczy,  10 921,94 15 158,97 

26 080,91 

Zawada 
Uszewska 

 mapy, udostępnienie danych, kruszywo, 

rejestracja dzienników budowy,  2 114,80 0,00 
2 114,80 

Żerków  udostępnianie danych, korekta drzew     522,00 0,00 522,00 

razem    78 819,03 21 593,38 100 412,41 

 

Wpłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej 3.200,-zł za działkę przeznaczoną pod 

drogę. 

 

Rozdział 60095 Pozostała działalność 93 % 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.378,27  zł w tym: 

-  budżet – zakup paliwa, oleju, części zamiennych 6.556,64,   

- wiejskie Lewniowa – 2.427,60 zł + 2.185,87 zł  – materiały , beton, obrzeże – chodnik przy 

placu użyteczności publicznej w Lewniowej,    

- naprawa i ostrzenie pilarki, usługa transportowa – 371,60 zł,       

- wiejskie Gosprzydowa – 334,- zł – rośliny do nasadzeń –przy parkingu  

-  ubezpieczenie infrastruktury drogowej, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 

7.650,05 zł   

 

Dz.630 Turystka  

Rozdział 63095 Pozostała działalność   

Udzielono dotacji w ramach małego grantu na turystykę – 1.000,- zł     

 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa  96 %  

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 96 % 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.472,26 zł   

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 125.088,97 zł wg. opisu poniżej :   

 

Środki wydatkowane w miejscowości Gnojnik 
-obsługa pieca co w domu strażaka w Gnojniku (umowa zlecenie, koszty pracodawcy) – 3 492,26 zł, 

zakup opału, dom strażaka w Gnojniku – 4 325,68 zł, energia dom strażaka w Gnojniku – 5 668,94 zł, 

wyposażenie kuchni domu strażaka w Gnojniku – wiejskie -2 999,71 zł, , czyszczenie instalacji co w 

centrum kultury i domu strażaka w Gnojniku – 5 250,00 zł, energia Gnojnik –stara plebania, park – 

1423,70 zł, energia i gaz – Gnojnik budynek lks-u, centrum rekreacyjno-sportowe, baza komunalna – 

1450,67 zł, energia kiosk handlowy – 184,93 zł, naprawa oświetlenia w były m ośrodku zdrowia 

mieszkania – 209,10 zł 

Środki wydatkowane w miejscowości Lewniowej 
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-wyposażenie kuchni domu strażaka w Lewniowej - wiejskie -580,14zł , energia dom strażaka 

w Lewniowej – zamiana świetlicy - 523,58 zł, energia dom strażaka w Lewniowej – wiejskie – 

1 912,53 zł ,  

Środki wydatkowane w miejscowości Gosprzydowej 

energia i gaz – Gosprzydowa DPS i dom strażaka – 4 459,52 zł, wywóz nieczystości ciekłych z 

remizy i szkoły – 4 860,00 zł 

 

Środki wydatkowane w miejscowości Żerków 

środki czystości – budynek wiejski w Żerkowie – wiejskie 100,00 zł, energia i gaz – budynek 

wiejski w Żerkowie -374,24 zł wywóz ścieków - Żerków – 140,00 zł,  

Środki wydatkowane w miejscowości Zawada Uszewska 

środki czystości Dom Ludowy w Zawadzie Uszewskiej – 45,99 zł, materiały remontowe Dom  

Ludowy w Zawadzie Uszewskiej – 693,37 zł 

środki wydatkowane w miejscowości Uszew 

pomiary geodezyjne – odchylenia domu nauczyciela w Uszwi – 758,00 zł , szczelność instalacji 

gazowej – ośrodek Uszew – 80,00 zł, wywóz ścieków - dom strażaka w Uszwi – 200,00 zł, 

energia Uszew – dom nauczyciela + budynek komunalny – 1 764,29 zł,  

Pozostałe wydatki 

publikacja ogłoszeń dot. obrotu nieruchomościami, akty notarialne, operaty szacunkowe 

nieruchomości, udostępnienie map oraz wypisów z rejestru gruntów, opłaty sadowe (odpis 

ugody wpisy do kw) , ubezpieczenie mienia komunalnego podatek od nieruchomości –

odszkodowanie za działkę przejętą pod drogę w Uszwi , kontrola przewodów kominowych, 

opłata dla spółki wodnej oraz za ustalenie prac na działce leśnej, pielęgnacja i ścinka drzew,   

wycena drewna do sprzedaży,  transport ziemi na osuwisko w biesiadkach, wywóz odpadów 

lokal poczty polskiej zakup materiałów remontowych różnych (m.in. łopaty siekiery, pędzle, 

emulsje itp.)   

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 

Wypłacono dodatek mieszkaniowy dla dwóch rodzin kwalifikujących się zgodnie z ustawą do 

otrzymania dodatku – 2.757,68 złotych oraz dodatek energetyczny w kwocie 18,93 zł ( w 

związku z nie otrzymaniem dotacji z MUW).   

 

Dz. 710   Działalność usługowa 100 %  

Rozdział 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 100 %  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 

- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego - kwota 30.000,- zł, zapłacono za 

przygotowanie skryptu planu zagospodarowania przestrzennego – 2.156,29 zł   

  

   Dz. 750 Administracja publiczna  97 %  

 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 98 %  

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 243.209,80  zł  : 

- od Wojewody otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 50.033,00 zł na utrzymanie 

etatów związanych z administracją rządową.  Pozostała kwota wynagrodzeń i pochodnych tj. 

kwota 193.176,80 zł   zapłacona ze środków własnych  

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.799,55  zł w tym:   
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Zakupiono materiały biurowe, druki wnioski, opłata asysty technicznej oprogramowania, 

przegląd i konserwacja klimatyzatora, opłaty za wysyłki, delegacje, odpis na ZFŚS, 

szkolenia pracowników, zorganizowano uroczystość jubileuszu pożycia małżeńskiego dla 

par z terenu Gminy Gnojnik, badania pracowników,       

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 420,00 zł    

 

Rozdział 75022 Rady gmin 99 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 

Wypłacono diety  dla Radnych i koszty delegacji – 46.658,43 zł. 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.376,58 -zł   

- artykuły spożywcze, materiały biurowe,  opłata za przejazd na szkolenie radnych i sołtysów, 

ksiązki na koniec kadencji, kalendarze,    

 

Rozdział 75023 Urzędy gmin  - 97 %  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 

Wypłacono ekwiwalent za odzież, za okulary oraz zwrot kosztów dojazdu na studia 

podyplomowe 5.431,80  zł  

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –  1.377.706,13  zł w tym:  

wynagrodzenia i pochodne w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy , dodatkowe 

wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia i o dzieło -17.292,10 zł  oraz 26.054,00 zł  za inkaso 

podatków,  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 360.407,52  zł ; 

- składka na PFRON – 21.417,00  zł  

- zakup materiałów – 73.129,10  – dorabianie kluczy, tablice informacyjne, druki, zakup części 

i akcesoriów komputerowych, tonery, papier, środki czystości, materiały biurowe, artykuły 

spożywcze na sekretariat, materiały do remontu i wyposażenie UG, zakup kwiatów, paliwo do 

samochodu, drukarka, laptop, 

- prenumerata dzienników, czasopism, zakup książek – 3.849,88 zł 

- energia – 28.507,63 zł 

- remont ekspresu, naprawa komputera, samochodu służbowego – 1.930 zł 

- badania okresowe pracowników – 1.098,00 zł 

- obsługa bankowa 2.911,30 zł  

- wywóz śmieci – 2.925,29 zł  

- usługa pocztowa  32.675,30 zł  

- opłaty za programy komputerowe ( podatki gminne, program płacowy, program finansowo 

księgowy, program faktury i rachunki oraz usługi informatyczne, hot spoty – 37.460  zł   

- usługi transportowe 270,60 zł 

- kontrola techniczna gaśnic, badania psychologiczne, wykonanie pieczątek, wycinka drzew 

poświadczenie własnoręczności podpisu u notariusza, szkolenie i usługa doradcza w zakresie 

podatku VAT, wymiana szyby, diagnostyka –samochód służbowy, czyszczenie instalacji co, 

ochrona mienia  21.760,17 zł      

- woda i kanalizacja  1.807,96zł  

- obsługa prawna 36.409,94 ,- zł, 

- Internet  197,61zł 

- telefonia komórkowa 3.314,80 zł   

-telefonia stacjonarna 4.380,97 zł 

- delegacje i ryczałt samochodowy  23.450,14 zł 

- ubezpieczenie budynku UG , samochodu i przyczepy, opłaty sądowe  6.683,83,- zł  

- odpis na ZFŚS – 34.050,37 zł 

- odsetki – 27,31 zł    

- kary i odszkodowania – 500,- zł kara administracyjna  

- zrealizowane tytuły wykonawcze + koszty postępowania egzekucyjnego 707,05 zł     

-  szkolenia 20.942,12 zł 
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W ramach projektu unijnego „ Elektroniczny urząd współczesny obywatel ” wydatkowano 

kwotę 2.000,- zł na dodatek dla koordynatora projektu.     

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 99 % 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -2.171,05 zł 

- przygotowanie posiłków na uroczystość 90 lecia Straży Pożarnej w Gosprzydowej – 1.174,05 

zł  

- obsługa sędziowska zawodów sportowych – 997,- zł  

    

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -71.384,92  zł   

Łącznie wydatkowano wg. zadań:    

 zakup materiałów- 11.239,69 zł : zakup książek, zakup nagród, kwiaty, kartki świąteczne, 

gwoździe do sztandaru OSP Gosprzydowa, nagrody na konkursy, baner informacyjny, 

materiały do przygotowania jubileuszu w OSP Gosprzydowa, kamizeli opaski odblaskowe, 

puchary, medale , art. Spożywcze na zawody sportowe,    

 wiejskie Gosprzydowa – 104,64 zł zakup książek i worków na śmieci , 

 wiejskie Gnojnik – 184,00 zł – kwiaty i statuetki,   

 usługi -59.856,59 zł  tj. organizacja gminnych zawodów sportowych oraz finansowanie 

wyjazdów na zawody powiatowe (szachy, koszykówka, tenis stołowy, piłka ręczna, 

siatkówka, biegi sztafetowe, piłka nożna na Orliku, czwórbój lekkoatletyczny),  

dofinansowanie do imprez organizowanych na terenie naszej gminy (turniej piłki nożnej 

Uszew Orlik Cup, turniej cheerleaders, turniej biegowy „Zacznij biegać, wybierz zdrowie”, 

turniej w trójboju sprawnościowym, nagrody na konkurs wianków podczas „Nocy 

Świętojańskiej”) oraz dofinansowanie wyjazdów na imprezy organizowane w obrębie 

powiatu (wyjazd na festiwal Talenty Małopolski, wyjazd członków Klubu Seniora „Wrzos” 

i UTW „Globus” na Senioralia do Krakowa, wyjazd na Łysogórskie Biegi Przełajowe), 

modernizacja strony internetowej, publikacja życzeń świątecznych, wynajem toalety, 

wiejskie Gosprzydowa – 378 zł – usługa gastronomiczna, wydanie folderu mapy 

turystycznej, wiejskie Biesiadki – 3.035,39 wydruk poezji dziecięcej,  

 W ramach projektu unijnego produkcja filmu dokumentalnego pt. Poznajmy Produkty 

Lokalne Śliwkowego Szlaku – zrealizowano film promocyjny o Gminie – 24.950,00 zł. 

   

Rozdział 75095 Pozostała działalność 99 %  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 

diety dla 7 sołtysów – 41.160,- złotych  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.928,13  zł ; 

- opłacono składkę członkowską na stowarzyszenie gmin małopolski – 1.158,00 zł 

- zakup dyplomu, konkurs najlepszy sołtys – 649,90 zł  

- wiejskie Gnojnik 307,– wyposażenie Sali sołtysa + 26,23 z budżetu  

- ubezpieczenie mienia 5.787,00 zł   

 

Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej  100 % 

 

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 820,34 zł 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 359,66 zł  

-zakup materiałów biurowych    

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 100 %  

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.354,00  zł  
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Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.738,00 zł   

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.857 zł   

Wydatkowano środki zgodnie z przyznaną dotacją tj. na przeprowadzenie wyborów do rady 

gminy i wybory wójta   

 

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 100 %  

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.752,70 zł  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.092,30 zł   

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.510,00 zł   

Wydatkowano środki zgodnie z przyznaną dotacją tj. na przeprowadzenie wyborów do 

Parlamentu Europejskiego: zakupiono materiały biurowe, wypłacono diety członków komisji, 

uzupełniono lokale wyborcze  

           

Dz. 752  Obrona narodowa 91 %   

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 91 %  

Zakup materiałów do przeprowadzenia ćwiczeń „ Wrzos 2014 ”   

 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 95 % 

 

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne  131.561,23  % 

Wynagrodzenia i składki ZUS - kierowcy OSP   15 723,92 

Dotacje dla OSP:  16 495,01 

OSP Gnojnik - zakup ubrań wyjściowych  4 200,00 

OSP Lewniowa  zakup ubrań specjalnych i drabiny nasadkowej 3 960,00 

OSP Zawada Uszewska -na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego  3 125,01 

OSP Uszew - na zakup sprzętu pożarniczego i ubrań 3 000,00 

OSP Biesiadki - na zakup mundurów koszarowych, butów i węży tłocznych  2 210,00 

Szkolenia i akcje (wypłacane na podstawie Uchwały Rady Gminy tj. 1/175 

przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS w ostatnim 

kwartale za akcje i 10 zł za godzinę za udział w szkoleniu )  

19 943,30 

OSP Gnojnik: akcje 4 622,06 ; szkolenia 2.295 6 917,06 

OSP Uszew: akcje 471,24;szkolenia 3.165 3 636,24 

OSP Zawada Uszewska szkolenia 2 317,50 

OSP Biesiadki szkolenia  1 755,00 

OSP Lewniowa szkolenia 1 800,00 

OSP Gosprzydowa szkolenia 1 222,50 

OSP Żerków szkolenia 2 295,00 

Zakup materiałów i wyposażenia   23 126,54 

OSP Gnojnik filtr, oleje, łańcuchy tnące, klamra, środek pianotwórczy, 

wkład filtracyjny, gaźnik, świeca, siłownik,   

4 451,80 

OSP Uszew akumulatory, latarka , dresy dla drużyny młodzieżowej  3 260,26 

OSP Lewniowa akumulator, ubrania w ramach programu " Bezpieczny 

Strażak" (z dotacji z WFOŚIGW 2.890), ubranie koszarowe, oleje,       

7 015,00 

OSP Gosprzydowa buty strażackie, koszula, pagony, sznury, mundury, regał 

ubraniowy,  

3 280,41 

OSP Biesiadki akumulator, umundurowanie,  815,00 

OSP Zawada Uszewska akumulator, taśma ostrzegawcza, ochrona przed 

upadkiem , materiały do pomalowania posadzki w garażu OSP 

2 754,43 
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OSP Żerków łożyska, sznury, smar, węże silikonowe do pompy, przełącznik, 

świeca, (w  tym.1.000,- zł wiejskie)  

1 383,05 

Zakup art.. spożywczych na szkolenie strażaków   166,59 

Zakup paliwa, miału i mułu w tym:  10 118,33 

-OSP Gnojnik: 3 146,28 

-OSP Uszew : 1 440,19 

-OSP Zawada : 1 197,47 

-OSP Biesiadki 1 012,09 

-OSP Gosprzydowa 967,61 

-OSP Lewniowa 1 715,56 

-OSP Żerków 639,13 

Energia: 3 032,48 

-OSP Biesiadki 406,70 

 OSP Żerków 353,34 

-OSP Lewniowa 1 536,58 

-OSP Uszew 735,86 

Naprawy i usługi remontowe:  6 982,00 

OSP Uszew –remont samochodu, wymiana rozdzielni elektrycznej ,remont 

kapitalny syreny alarmowej ( w tym wiejskie Uszew 2.000) 

6 000,00 

-OSP Gnojnik -naprawa samochodu, naprawa stacji selektywnego 

alarmowania 

542,00 

-OSP Zawada Uszewska naprawa samochodu 90,00 

OSP Lewniowa wymiana oleju, filtrów, naprawa wycieraczki,  350,00 

Zakup usług pozostałych:  21 211,23 

OSP Gnojnik : usługa diagnozowania, wykonanie 3 szt. pływaka, gaźnik, 

legalizacja butli powietrznych, badania profilaktyczne strażaków, przegląd 

agregatu oddechowego i zestawu Holmatro badanie techniczne samochodu 

,transport środka pianotwórczego deteor  

6 340,11 

OSP Uszew-badania profilaktyczne, kurs pierwszej pomocy, przeglądy 

techniczne  

6 066,97 

OSP Zawada Uszewska-badania techniczne i profilaktyczne strażaków, 

wykonanie szafki   

1 315,99 

OSP Lewniowa badanie techniczne i członków OSP  872,00 

-OSP Biesiadki -badanie członków OSP i techniczne  1 390,99 

-OSP Gosprzydowa-badania członków OSP, wykonanie regałów i szafy 

zamykanej 

2 968,00 

-OSP Żerków-wykonanie pieczątki ,,badania lekarskie członków OSP, 

techniczne,  

635,68 

Program szkoleniowy, prenumetara " Strażaka" 1 621,49 

Telefonia komórkowa smsowy system powiadamiania o zagrożeniach  281,42 

Ubezpieczenia strażaków i samochodów    14 647,00 

Razem 131.561,23 

 

Rozdział 75414 Obrona cywilna 100 % 

Wydatki statutowe – 700,00 zł  

-zakup piasku i wapna – z dotacji – szkolenie „Wrzos 2014 „    
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Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 89 %  

Wydatki statutowe –22.158,04  zł  

W związku z ogłoszonym pogotowiem powodziowym w dniach 15 i 16 maja zakupiono piasek 

płukany, olej napędowy, zakupiono pilarkę wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, zakupiono 

akumulator do samochodu strażackiego, naprawiono motopompę strażacką,  zakupiono worki 

na piasek, zakupiono folię ogrodniczą do zabezpieczenia osuwiska w Żerkowie,  zapłacono za 

opinię geologiczną osuwiska, ekspertyzę i analizę osuwiska , zapłacono za smsy ( 

zawiadamianie o zagrożeniach) – 17.298,04 zł          

Wykonano smsowy system powiadamiania –OSP Biesiadki – 4.860,-zł        

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.080,98 zł – ekwiwalenty za udział w akcji 

powodziowej  

 

Dz.757 Obsługa długu publicznego –   94 %  

- spłata odsetek od kredytów –    238.720,21 zł  

- splata odsetek od pożyczek  -   165.366,74 zł  

 

Dz. 758 Różne rozliczenia 

Niewykorzystane rezerwy na dzień 31.12.2014 r.  – 2.593,- zł  

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie  98 %   

Poniżej opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek oświatowych .  

 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  98 %  

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –4.241.570,68  zł  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –620.138,31  zł  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 219.876,91  zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy  

Dotacje na zadania bieżące – dotacja dla Gminy Tarnów na naukę religii Zboru 

Zielonoświątkowego  dzieci terenu gminy – 2.995,53  zł   

 

Poniżej opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek:   

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku  88 % -211.524,41  zł  

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  13 056,36 

zakup laptopa do sekretariatu 1 858,00 

zakup środków czystości  1 482,93 

zakup druków szkolnych i dzienników 562,83 

zakup papieru, materiałów biurowych i dekoracyjnych 1 418,75 

zakup zeszytów i długopisów dla n-li 91,01 

zakup herbaty dla pracowników szkoły 759,50 

zakup kartridży i tonerów 850,74 

zakup artykułów do wykonania drobnych napraw i remontów  939,90 

zakup akwarium 100,00 

zakup odzieży ochronnej 266,29 

paliwo do kosiarki 81,04 

zakup dyplomów i antyram 253,41 

zakup progr. Komp. Opiekun Ucznia 57,99 

zakup zapłonników do świetlówek 34,44 

karma dla żółwia i rybek 19,00 

zakup znaczków 150,00 

zakup kantówek (osłony na ścianach w klasach) 336,43 
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fotel do sekretariatu 125,00 

14 szt stolików ucz. i 28 krzesełek ucz. 3 458,00 

zakup zamka i kluczy do drzwi w pokoju nauczycielskim 211,10 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: 4 970,50 

zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla kl. I 3 390,75 

zakup drobnego sprzętu sportowego 460,00 

książki do biblioteki  636,62 

nagrody książkowe za konkursy  139,85 

prenumerata czasopism 343,28 

Zakup energii 102 839,70 

Zakup usług remontowych w tym: 8 472,54 

wymiana hydrantów 5 000,00 

naprawa drukarki 172,20 

przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów 223,00 

naprawa kserokopiarki 799,50 

konserwacja kserokopiarki 328,41 

naprawa kosiarki 277,86 

konserwacja , przegląd i naprawa kotłów c.o. 1 364,07 

naprawa oświetlenia  307,50 

Zakup usług zdrowotnych 1 102,00 

Zakup usług pozostałych 11 571,94 

opłaty za odprowadzanie ścieków 3 072,23 

wywóz śmieci i utylizacja odpadów 1 017,90 

poradnik dyr.szkoły 97,17 

abonament RTV 208,45 

dorobienia kluczy 16,00 

aktualizacja instrukcji p/poż 280,00 

obowiązkowy 5-letni przegląd elektryczny i odgromowy 1 008,60 

okresowy przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych 300,00 

przegląd instalacji gazowej 270,00 

badanie psychologiczne kierowcy do celów służbowych  140,00 

obowiązkowy roczny przegląd budowlany szkoły 400,98 

dozór techniczny kotłowni 553,00 

przewóz zespołu Szkraby na konkursy 1 286,00 

przewóz uczniów na zawody i konkursy 907,70 

progr. komp. zabezp. przed treściami nieporz. CENZOR  67,65 

hosting stron www 125,88 

opłaty za przesyłki kurierskie 77,14 

oprawa dyplomów i arkuszy ocen 165,00 

przejazd wolontariuszy na obóz językowy 313,24 

opłaty za  przelewy i utrzymanie konta 1 265,00 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 938,53 

Podróże służbowe krajowe 426,10 

Różne opłaty i składki 2 264,00 
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ubezpieczenie budynków i sprzętu elektron. oraz oc szkoły 2 264,00 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 542,74 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 340,00 

udział n-la w forum szkół im. Jana Pawła II 100,00 

okresowy kurs BHP dla 4 pracowników prac. obsługi 240,00 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi   85 % -134.870,04 zł  

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  9 408,53 

zakup środków czystości 2 571,94 

zakup druków szkolnych 468,55 

zakup materiałów biurowych 1 437,02 

zakup tuszu do drukarek 880,94 

zakup radiomagnetofonu 259,00 

zakup materiałów do remontu, art.,przemysłowe 1 340,30 

zakup laptopa i programu 1 740,00 

zakup środków opatrunkowych do 3 apteczek 163,00 

zakup odzieży roboczej i herbaty 547,78 

Zakup pomocy naukowych w tym: 5 512,52 

zakup pomocy do wych.fizycznego 1 011,06 

zakup mapy do historii 181,90 

zakup nagród 147,65 

zakup gier edukacyjnych 598,00 

zakup książek 999,91 

zakup podręczników szklnych 2 574,00 

Zakup energii i gazu 56 561,27 

Zakup usług remontowych, w tym: 1 865,40 

naprawa systemu oper. w pracowni komputerowej 414,00 

naprawa i konserwacja kserokopiarki 996,30 

przegląd kotłowni 455,10 

Zakup usług zdrowotnych 919,00 

Zakup usług pozostałych, w tym 6 373,37 

wywóz śmieci 441,72 

opłata domeny 218,13 

opłata programu antywirusowego 334,56 

instalacja sterownika 30,00 

opłata abonamentu TV 223,72 

wyjazdy na zawody 365,00 

opłata za wodę i ścieki 2 513,14 

opłaty bankowe, prowizje 1 086,00 

koszty przesyłki  13,00 

wykonanie pieczątki 28,50 

przeglądy 1 119,60 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej 

publ. sieci tel. 1 703,02 

Podróże służbowe krajowe 437,90 
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Różne opłaty, ubezpieczenia 1 778,59 

opłata sądowa trwałego zarządu 60,00 

ubezpieczenie szkoły i sprzętu elektronicznego 1 718,59 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 49 489,44 

Opłaty na rzecz budzetu państwa 34,00 

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 787,00 

Szkolenie "Zmiany w statucie" 270,00 

Kurs BHP okresowy dwóch pracowników 120,00 

Szkolenie konserwatora 168,00 

Szkolenie z ustawy o funduszu socjalnym 229,00 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lewniowej  81% - 96.402,23 zł  

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 14 221,36 

zakup materiałów (druków szkolnych i artykułów  papierniczych, 

znaczków, gilotyny) 

zakup tonerów i tuszy do kserokopiarki i drukarek 

zakup artykułów gospodarczych  i remontowych  

środki czystości (płyny, proszki rękawiczki itp) 

zakup odzieży ochronnej  

zakup nagród na konkurs  

wyposażenie klasy I 

laptop, projektor i ekran projekcyjny 

 

1 080,46 

977,76 

 1 602,74 

784,39 

503,01 

98,00 

5 875,00 

3 300,00 

Zakup środków dydaktycznych w tym: 2 214,11 

zakup nagród dla dzieci na konkursy gminny 

zakup ćwiczeń i podręczników do języka angielskiego do klasy I 

85,61 

2 128,50 

Zakup energii elektrycznej i gazu 30 957,56 

Zakup usług remontowych w tym: 109,47 

konserwacja kserokopiarki 109,47 

 Zakup usług zdrowotnych 399,00 

opłata za badania okresowe pracowników                            399,00 

Zakup usług pozostałych w tym: 7 296,73 

opłata za wywóz ścieków 

opłata za wodę 

opłata za wywóz śmieci  

aktualizacja programu Avast, domena, Hosting 

opłata za RTV 

opłata za dozór techniczny kotłowni  

opłata za przegląd przewodów  kominowych 

przegląd techniczny budynku 

przegląd instalacji gazowej 

przegląd gaśnic i hydrantów 

przegląd instalacji elektrycznej  

usługa grawerowania, introligatorska i pralnicza 

pozostałe opłaty (prowizje pocztowe, koszty wyjazdu na zawody) 

734,40 

1 290,33 

962,28 

318,38 

208,45 

395,00 

320,00 

369,00 

200,00 

166,00 

800,00 

581,80 

951,09 

Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1 507,54 

Podróże służbowe krajowe 562,20 

Różne opłaty i składki 2 685,24 

       -   ubezpieczenie komputerów, sprzętu, budynku  2 685,24 
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Odpis na ZFŚS   36 389,02 

 (pożyczki remontowe i budowlane, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, 

wczasy pod gruszą dla pracowników, zapomogi losowe, talony) 

 

36 389,02 

Opłaty na rzecz państwa  60,00 

- opłata za zaświadczenie o  niekaralności  nauczyciela 60,00 

 

Zespół Szkolno –Przedszkolny w Biesiadkach 92 %-  102.841,07  zł  

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  5 402,70 

papier toaletowy, ręczniki jednorazowego użytku,  środki czystości 723,18 

artykuły biurowe, antyramy na dyplomy 600,58 

tusz do drukarek i toner do ksero, papier do drukarek i kserokoparki 577,58 

środki chemiczne, artykuły gospodarcze, benzyna, znaczki itp. 791,36 

karta sieciowa do komputera 55,00 

monitor do sekretariatu, dysk zewnętrzny 739,00 

klawiatura, przewód 77,00 

zegar, doniczki 119,96 

ksiązki na nagrody dla uczniów  300,01 

stojak toaletowy, kosz łazienkowy, dozownik,  424,98 

odzież robocza dla pracowników 508,52 

czyste druki 485,53 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: 6 790,86 

program komputerowy kl I - III 149,00 

ksiażki na nagrody dla uczniów - gminny konkurs ortograficzny  149,14 

zakup pomocy do wychowania fizycznego 489,30 

tablica interaktywna 4 569,50 

repetytoria do języka angielskiego 88,00 

podręczniki szkolne dla kl. I 1 286,92 

ksiażka sprawdzian szóstoklasisty 59,00 

Zakup energii 34 856,10 

Zakup usług remontowych w tym: 1 319,75 

naprawa 4  radiomagnetofonów  322,15 

instalacja internetu w całym budynku szkoły ( Wi - Fi)  850,00 

konserwacja kserokopiarki 147,60 

Zakup usług zdrowotnych 729,00 

Zakup usług pozostałych 10 174,99 

aktualizacja programu antywirusowego                   334,56 

usługa serwisowa - komputer 86,10 

wymiana szyby 100,00 

wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej 352,86 

abonament cenzor 67,65 

abonament domena www 92,25 

hosting strony internetowej 206,58 

abonament RTV 208,45 

zużycie wody 946,08 
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przeglad instalacji gazowej 250,00 

przegląd przewodów kominowych 200,00 

roczny przegląd budynku 250,00 

przeglad kotłów gazowych 246,00 

przeglądy instalacji elektrycznej 492,00 

montaż tablicy interaktywnej 430,50 

wymiana i rozbudowa systemu alarmowego  3 036,87 

wywóz śmieci 249,48 

usługa gastronomiczna podczas Integracyjnego Spotkania Seniorów 900,00 

badanie psychotechniczne 90,00 

przejazdy dzieci na konkursy i zawody 421,00 

koszty przesyłek i inne oplaty 147,61 

opłaty bankowe 1 067,00 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 575,84 

Opłata sądowa  50,00 

Podróże służbowe krajowe 266,50 

Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku szkoły 746,00 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 323,33 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 606,00 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gosprzydowej 84 % 74.396,12  zł  

Zakupy: 12 005,14 

Artykuły na Spotkanie Noworoczne /środki przeznaczone z budżetu 

wiejskiego/. 499,79 

Zakup drukarki do sekretariatu szkoły  oraz tuszy do drukarek 615,82 

Zakup zasilaczy.  118,00 

Artykuły do bieżących napraw szkolnych, worki i filtry  do odkurzacza, 

środek do pielęgnacji podwórka szkolnego. Wycieraczka. 1 991,54 

Zakup dyplomów szkolnych.  398,18 

Zakup znaczków pocztowych. 308,00 

Zakup druków ścisłego zarachowania.  455,82 

Zakup materiałów biurowych, papieru do ksero oraz myszy do komputera.  1 577,24 

Zakup środków czystości.  1 141,37 

Zakup radiomagnetofonu. 379,00 

Zakup artykułów do apteczek szkolnych.  48,65 

Zakup siatki ochronnej na okna do sali gimnastycznej.  2 694,00 

Zakup nagród dla laureatów Gminnego Konkursu Recytatorskiego.  84,02 

Zakup tuszy do drukarki i papieru do ksero 638,40 

Zakup części do wykaszarki  oraz paliwa  60,86 

Zakup materiałów do dekoracji korytarzy szkolnych 245,80 

Zakup świetlówek 140,00 

Zakup herbaty dla pracowników szkoły 580,00 
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Zakup rogalików i soczków dla uczestników Gminnego Konkursu 

Recytatorskiego.  28,65 

Zakup pomocy dydaktycznych  1 064,25 

zakup podęczników i ćwiczeń dla uczniów klas I  1 064,25 

Zakup energii elektrycznej i gazu: 19 733,19 

Zakup usług remontowych: 1 060,47 

Naprawa kabla. 10,00 

Przegląd gaśnic.  100,00 

Wymiana dysku twardego  242,00 

Remont i naprawa serwera oraz sieci komputerowej  599,00 

Konserwacja kserokopiarki. 109,47 

Zakup usług zdrowotnych: 1 088,00 

Badania dla pracowników.  1 088,00 

Zakup usług pozostałych: 3 403,33 

Abonament pocztowy RTV. 208,45 

Wywóz śmieci. 723,60 

Wymiana poduszki w automatach (pieczątkach szkoły i biblioteki). 39,59 

Koszt podróży uczniów na apel historyczny. 24,00 

Dozór techniczny pieca centralnego ogrzewania przez UDT.  118,50 

Opłata za serwer strony internetowej.  125,88 

Zakup statuetek na Gminny Konkurs Recytatorski. 199,51 

Koszt wyjazdu na konkurs 10,00 

Usługa fotograficzna 190,00 

Przegląd kominowy 150,00 

Przegląd instalacji gazowej 100,00 

Przegląd awaryjnego wyłącznika prądu  150,00 

Obowiązkowy przegląd budynku 369,00 

Koszt wysyłki paczki 12,40 

Koszt podróży uczniów na zawody sportowe. 274,40 

Opłaty bankowe + prowizje. 708,00 

Internet 550,02 

Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i 

komórkowej.  620,55 

Ubezpieczenie budynku i części sprzętu 2 000,00 

Podróże służbowe, delegacje (delegacje dyrektora szkoły w celach 

służbowych oraz nauczycieli wyjeżdżających na konkursy i zawody 

służbowe z uczniami szkoły).  467,20 

Odpisy na ZFŚS.  32 403,97 

 

 

ZOSIP Gnojnik – 100 %  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   104,44 z- 1 % dotacji na podręczniki- koszty 

obsługi zadania     

 

Rozdział 80103 Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych 100 %  

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 207.824,88  zł  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   14.105,79 zł   
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Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.165,30  zł - dodatek wiejski i mieszkaniowy  

Wydatki na projekty z udziałem środków unijnych – 126.218,47 zł  

 

Poniżej opis wydatków statutowych:   

 „0” Lewniowa –  99% -  3.758,37 zł  

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 678,86 

zakup art. Biurowych i zabawek  

środki czystości  

398,96 

279,90  

Zakup usług  70,00 

Delegacje  14,40  

Odpis na ZFŚS 2.995,11 

- Wydatki z zakładowego ZFŚS ( świadczenia urlopowe, talony ) 2.995,11  

 

„0” Biesiadki –   99 % - 4.019,55 zł  

Materiały i wyposażenie  813,85 

wiertarka, art. gospodarcze, wkręty 192,09 

dyplomy 43,20 

tkanina na stelaż 99,00 

środki czystości, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło w płynie 

itp. 479,56 

Zakup pomocy naukowych i książek 153,00 

gry edukacyjne 153,00 

Odpis na ZF ŚS  3.052,70  

 

 

„0” Gosprzydowa – 100 % - 6.327,87 zł  

Zakupy: 1 599,46 

Środki czystości.  1 059,97 

Zakup tkanin na gazetki do oddziału przedszkolnego.  226,80 

Zakup nagród dla uczestników  VII Gminnego Przeglądu Piosenki 

Przedszkolnej.  276,23 

Zakup rogalików i soczków dla uczestników  VII Gminnego Przeglądu  

Piosenki Przedszkolnej.  36,46 

Zakup pomocy dydaktycznych: 498,13 

Zakup usług pozostałych: 400,00 

Zakup statuetek na VII Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej  400,00 

Odpisy na ZFŚS.  3 830,28 

 

 

Wydatki bieżące na projekt : „ Równajmy do najlepszych”  - 126.218,47 zł –realizacja 

ZOSIP  

 ilość 
Wykonanie na 

31.12.2014 r. 

ZSP Lewniowa   39.455,99 

zakup wyposażenia   32 028,17 

huśtawki na plac zabaw 2 4 580,00 

piaskownica + pokrowiec 1 2 135,00 
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trampolina 1 1 000,00 

ławki 2 1 400,00 

laptop  1 2 300,00 

zestaw komputerowy z drukarką 1 3 845,00 

projektor multimedialny  z ekranem  1 2 092,00 

odtwarzacz, radio, mikrofon 3 646,00 

komplet artykułów plastycznych dla dzieci 1 1 645,37 

rolety okienne 1 999,84 

pralka 1 1 100,00 

odkurzacz, garnki, czajnik, zlewozmywak, blaty   3 476,98 

szafka ze schowkami 4 2 188,00 

wykładzina dywanowa   1 600,00 

gabloty 2 2 869,98 

apteczka 1 150,00 

zakup pomocy naukowych   7 427,82 

komplet zabawek do oddziału przedszkolnego   5 998,76 

komplet pomocy dydaktycznych 1 1 429,06 

ZSP Biesiadki   39.268.50 

zakup materiałów i wyposażenia   33 268,50 

krzesełka dziecięce 18 2 322,00 

stoliki przedszkolne 3 1 038,00 

pufy piankowe 4 788,00 

stolik kopmuterowy 1 500,00 

biurko dla nauczyciela, fotel, krzesło 1 1 097,00 

laptop  2 4 600,00 

zestaw komputerowy z drukarką 1 3 784,00 

projektor multimedialny  z ekranem  1 2 092,00 

radio z odtwarzaczem 1 446,00 

komplet artykułów plastycznych dla dzieci 1 3 000,00 

rolety okienne 1 1 000,00 

pralka 1 1 100,00 

odkurzacz, garnki, żelazko, zlewozmywak,   1 761,00 

regały do szatni 2 1 266,00 

wykładzina dywanowa, dywan 2 800,00 

zestaw szafek na zabawki   2 562,00 

apteczka 1 309,50 

lodówka  1 2 000,00 

kuchenka elektryczna 1 2 000,00 

zestaw do sprzątania 1 653,00 

gaśnica 1 150,00 

zakup pomocy dydaktycznych   6 000,00 

komplet pomocy dydaktycznych 1 6 000,00 

PSP Gosprzydowa   47.493,98 

zakup materiałów i wyposażenia   36 493,98 

krzesła obrotowe 2 400,00 
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telewizor 1 1 720,00 

kostki piankowe 25 2 500,00 

stolik kopmuterowy 2 1 000,00 

biurko dla nauczyciela, fotel,krzesło 1 890,00 

laptop  1 2 800,00 

zestaw komputerowy z drukarką 2 6 873,00 

projektor multimedialny  z ekranem  1 2 442,00 

radio z odtwarzaczem, odtwarzacz 3 669,00 

komplet artykułów plastycznych dla dzieci 1 3 000,00 

rolety okienne 1 1 000,00 

odkurzacz,żelazko,   840,00 

regały do szatni 1 2 500,00 

wykładzina dywanowa   800,00 

zestaw szafek na zabawki   3 990,00 

składane ścianki na wystawę prac dzieci 2 2 920,00 

zestaw do sprzątania 1 2 149,98 

zakup pomocy dydaktycznych   11 000,00 

komplet zabawek do oddziału przedszkolnego 1 6 000,00 

komplet artykułów plastycznych dla dzieci 1 5 000,00 

 

Rozdział 80104 Przedszkola  99 %  

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.191.895,31  zł  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  232.650,63  zł   

Świadczenia na rzecz osób fizycznych  53.264,80  zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy  

 

PP Gnojnik  98 %  120.540,80 zł  

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  6 321,67 

zakup środków czystości 1 336,40 

zakup płynu do zmywarki 234,12 

zakup płynu do dezynfekcji 266,36 

zakup materiałów biurowych 398,62 

zakup papieru ksero 193,44 

zakup znaczków pocztowych 70,00 

zakup aparatów telefonicznych 298,00 

zakup herbat dla pracowników 289,17 

zakup odkurzacza i worków do odkurz. 498,98 

zakup mopa 79,90 

zakup kontenera na śmieci 738,00 

zakup biurka 119,99 

zakup piasku do piaskownicy 100,00 

odzież robocza i naczynia do kuchni 290,88 

dyplomy 62,60 

zakup wieszaka 89,99 

zakup materiałów remontowych 775,33 

zakup tuszu i innych materiałów 450,09 

zakup przyrządów do kuchni 29,80 
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Zakup żywności- art.spoż 46 758,01 

Zakup pomocy naukowych, dydakt. 1 799,88 

 książki, malowanki, filmy 926,65 

zabawki, gąsienice spacerowe 873,23 

Zakup energii i gazu 21 050,70 

Zakup usług zdrowotnych 1 256,00 

Zakup usług remontowych 1 919,14 

remony instalacji C.O 676,50 

naprawa-instalcja pompy C.O. 520,01 

naprawa i konserwacja systemu alarmowego 455,10 

naprawa zmywarki 267,53 

Zakup usług pozostałych 9 305,84 

woda i odprowadzanie ścieków 6 385,32 

wywóz odpodów komunalnych 849,96 

połata roczna za dozór techniczny kotłowni 741,05 

prowizja bankowa 659,00 

przegląd kotła gazowego 528,90 

pieczątki, klucze, bindowanie 89,95 

koszty wysyłki 51,66 

Zakup usług telefonicznych 1 183,84 

Podróże służbowe krajowe 104,40 

Różne opłaty i składki, ubezpieczenia budynku 1 862,00 

Odpisy na ZFŚS 28 739,32 

Szkolenia pracowników 240,00 

 

PP Uszew –  95 % 78.720,26 zł  

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  7931,90 

zakup wyposażenia (pokrywa do piaskownicy,  szafki do szatni,lodówka, 

garnki, wykładzina, dywaniki) 4975,38 

zakup środków czystości i artykułów gospodarczych 1266,18 

zakup druków i materiałow biurowych 984,64 

zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci 164,94 

zakup tuszu do drukarek 448,36 

zakup odzieży ochronnej 92,40 

Zakup środków żywności 32045,74 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: 956,01 

płyty CD 150,00 

 zabawki i gry edukacyjne 806,01 

Zakup energii 9366,33 

Zakup usług remontowych w tym: 298,00 

wymiana baterii, filtrów, przegląd instalacji sanitarnych  298,00 

Zakup usług zdrowotnych 441,00 

Zakup usług pozostałych, w tym: 4567,38 

abonament RTV 208,45 

wywóz odpadów 421,20 
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woda i kanalizacja 2299,19 

Przegląd instalacji kominowej,elektrycznej i gazowej 646,00 

usługi  grawerniczei transportu 84,01 

pomiar natężenia prądu i wyłącznika oraz gaśnic 313,53 

inne (prowizja bankowa) 595,00 

Zakup usług dostępu do sieci Internet 186,32 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 574,08 

Podróże służbowe krajowe 49,60 

Różne opłaty i składki           220,00 

ubezpieczenie budynku, OC i sprzętu elektronicznego           220,00 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21915,90 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 168,00 

 

PP Lewniowa  100%  5.501,75 zł  

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 1 918,47 

zakup środków czystości (ręczniki papierowe, papier toaletowy, artykuły 

chemiczne),  

zakup art. papierniczych, tonerów 

odzież ochronna 

artykuły gospodarczo - remontowe 

   718,66 

356,15 

65,00 

778,66 

Zakup usług pozostałych 70,00 

Odpis na ZFŚS 3 513,28 

Wydatki z zakładowego ZFŚS ( świadczenia urlopowe dla nauczycieli, 

wczasy pod gruszą dla pracownika) 
3 513,28 

 

PP Biesiadki  89 % - 16.348,58 zł  

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  1 847,66 

zakup środków czystości, ręczników jednorazowego użytku, papieru 

toaletowego 525,35 

art.gospodarcze, wycieraczki 478,46 

czyste druki, dyplomy, art. biurowe 173,86 

wykładzina dywanowa  na salę zabaw  549,99 

pojemniki na zabawki 120,00 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  i książek w tym: 499,99 

kalendarz pogody, chusta animacyjna, książki 499,99 

Zakup energii 5 062,69 

Zakup usług zdrowotnych 374,00 

Zakup usług pozostałych 1 666,24 

opłata RTV 208,45 

czyszczenie dywanów 100,00 

wywóz odpadów 243,00 

przeglad instalacji elektrycznej 332,10 

przegląd kotła 246,00 
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przegląd instalacji gazowej 150,00 

przegląd przewodów kominowych 50,00 

opłata wody 161,19 

wywołanie zdjęć do kroniki 155,00 

opłata za przesyłki  20,50 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 372,11 

Podróże służbowe krajowe 36,00 

Różne opłaty i składki 350,00 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 139,89 

 

UG Gnojnik – zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach- 

11.539,24 zł ( czworo dzieci uczęszcza do przedszkola w Gminie Lipnica Murowana, jedno 

dziecko do przedszkola w Gminie Zakliczyn i jedno dziecko do przedszkola w Gminie 

Brzesko).     

 

Rozdział 80110 Gimnazja 99 %  

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.871.283,60  zł  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  220.577,36  zł   

Świadczenia na rzecz osób fizycznych  102.302,06   zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy  

 

Poniżej opis wydatków statutowych w placówkach.  

PG Gnojnik   90% - 138.446,16 zł  

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  9 475,05 

zakup środków czystości  1 754,59 

zakup druków szkolnych i dzienników 457,11 

zakup papieru, materialów biurowych, dekoracyjnych i tonerów 4 140,69 

zakup materiałów gospodarczych, elektrycznych  i do bieżących napraw 1 673,62 

zakup znaczków pocztowych 424,10 

odzież ochronna dla pracowników 330,01 

ręczniki, mydło i herbata dla pracowników 614,96 

paliwo do kosiarki 79,97 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: 6 998,69 

pomoce dydaktyczne do fizyki, matematyki, biologii, chemii, geografii, 

sprzęt elektroniczny, sprzęt sportowy 6 998,69 

Zakup energii 52 101,26 

Zakup usług remontowych w tym: 2 270,39 

konserwacje i naprawy kserokopiarki 1 232,15 

remont instalacji elektrycznej 500,00 

naprawa laptopa i UPS 390,00 

naprawa rzutnika 40,00 

wymiana szyby bezpiecznej 108,24 

Zakup usług zdrowotnych 1 257,00 

Zakup usług pozostałych 8 253,46 

opłaty za odprowadzanie ścieków 3 072,23 

wywóz śmieci 1 058,40 
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abonament za programy Vulcan (Organizacja Optivum) 900,00 

abonament za program antywirusowy ArcaVir 339,00 

przewóz uczniów na zawody i konkursy 152,50 

abonament RTV 208,45 

okresowe badania instalacji elektrycznej 500,00 

okresowa kontrola budynku 250,00 

przegląd instalacji wentylacyjnej i kominowej 150,00 

przegląd sprzętu gaśniczego 213,00 

konserwacja alarmu 130,00 

łącznik przyciskowy prądu (do hali sportowej) 83,95 

grawerowanie statuetki Prymusa Gimnazjum 59,90 

opłata sądowa za kserokopię protokołu i przesyłkę dokumentów do sądu  60,24 

prowizje bankowe i opłata przesyłki 1 075,79 

Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 971,76 

Podróże służbowe krajowe 564,80 

Różne opłaty i składki 1 320,00 

ubezpieczenie budynków i sprzętu 1 200,00 

opłaty sądowe do DKW 120,00 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 543,75 

Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe) 90,00 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

(szkolenia Dyrektora: "Sprawy kadrowe w szkołach", "Związki zawodowe w 

oświacie") 600,00 

 

PG Uszew  97 % - 82.131,20 zł  

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  6 141,59 

Zakup programu komputerowego - licencja 100,00 

Zakup środków czystości  1 128,56 

Zakup tonera 381,30 

Zakup materiałów biurowych 714,72 

Zakup druków szkolnych 186,01 

Zakup leków do apteczki 106,48 

Zakup kredy 180,81 

Zakup projektora do pracowni komputerowej 1 350,00 

Zakup herbaty dla pracowników 301,97 

Zakup obuwia ochronnego 240,00 

Zakup artykułów przemysłowych 317,04 

Wymiana drzwi w pomieszczeniach przy sali gimnastycznej 240,00 

Zakup karty sieciowej 307,50 

Zakup odkurzacza 250,00 

Zakup głośników do pracowni 100,00 

Zakup listów gratulacyjnych i nagród na zakończenie roku szk. 237,20 
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Zakup środków żywności 0,00 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: 719,00 

Zakup fantomu 719,00 

Zakup energii 31 170,75 

Zakup usług remontowych w tym: 758,10 

Przegląd kotłowni 455,10 

Konserwacja ksera 123,00 

Przegląd sprzętu gaśniczego 180,00 

Zakup usług zdrowotnych 678,00 

Zakup usług pozostałych 5 121,32 

Wywóz śmieci 298,98 

Woda - kanał 1 585,99 

Przedłużenie domeny 121,77 

Koszty wyjazdu uczniów na zawody sportowe i konkursy 236,50 

Zakup nagród rzeczowych na zakończenie roku szk. 271,18 

Przegląd przewodów kominowych 200,00 

Przegląd instalacji gazowej 200,00 

Pomiary instalacji elektrycznej 600,00 

Pomiary natężenia oświetleniowego 400,00 

Oprawa tabla 120,00 

Przegląd budynku – roczny 250,00 

Przesyłki pocztowe 28,90 

Opłaty bankowe i prowizje 808,00 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 181,12 

Podróże służbowe krajowe 227,90 

Różne opłaty i składki 1 726,34 

Ubezpieczenia budynku 1 726,34 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 910,08 

Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 497,00 

Szkolenie bhp pracowników obsługi 180,00 

Szkolenie z ZFŚS 259,00 

Szkolenie „Skąd się bierze gniew i agresja u dzieci i młodzieży” 58,00 

 

 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół  100 %  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  107.779,64  zł   

- dowożenie młodzieży do Gimnazjum w Gnojniku – wydatkowano 59.485,60 złotych, 

- dowożono dzieci z Żerkowa do Biesiadek – wydatkowano  11.776,00 złotych . 

- dowożenie młodzieży do  Gimnazjum w Gnojniku –realizacja ZOSIP – 36.518,04 zł   

 

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne  99 % 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 432.405,41  zł  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  72.317,39  zł   

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  9 424,41 



 115   

zakup znaczków 1 133,90 

Zakup 2 drukarek 939,00 

zakup druków biurowych 1 228,15 

zakup wyposażenia 59,00 

zakup art.biurowych 1 616,64 

zakup papieru KSERO 274,85 

zakup tuszu do drukarek 890,80 

zakup mebli biurowych 270,00 

świadczenia dla pracowników 1 040,50 

zakup akcesor. komput. 514,15 

zakup programu komputerowego 865,21 

zakup książki "Karta Nauczyciela", Biuletyn Oświaty  592,21 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: 1 237,16 

zakup, prenumerata czasopism 1 237,16 

Zakup usług remontowych w tym: 690,50 

naprawa mebli, konserwacja KSERO, konserwacja klimatyzacji 690,50 

Zakup usług zdrowotnych 181,00 

Zakup usług pozostałych 44 764,36 

dowóz  dzieci niepełnosprawnych 12 uczniów  38 557,00 

zakup programu antywirusowego 258,00 

opłaty bankowe i prowizje 1 153,00 

usługi pocztowe 64,25 

nowelizacja programu 4 095,00 

certyfikat- karta aktywacyjna 170,97 

opłata za ścieki, wodę 466,14 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 115,83 

Podróże służbowe krajowe 1 217,30 

Różne opłaty i składki, ubezpieczenie sprzętu 28,00 

Odpisy na ZFŚS 8 146,13 

Podatek od nieruchomości 207,00 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 305,70 

 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  88 % 

 

PSP Gnojnik  99% -  6.542,79 zł  

Zakup materiałów i wyposażenia 679,57 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 355,00 

zakup prenumeraty dla n-li 355,00 

Zakup usług pozostałych 4 359,12 

opłata za I semestr studiów podyplomowych "Informatyka z administr. sieciami 

komputerowymi"  1 500,00 

szkolenie RP "Ochrona danych osobowych" 

1 

100,00 

szkolenie RP "Elementy oceniania kształtującego" 670,00 

szkolenie RP "Zasady i formy współpracy n-li i zespołów nauczycielskich 670,00 

warsztaty "Pierwszoklasista wie, rozumie…" udział 2 n-li 112,00 
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szkolenie "Jak radzić sobie z agresją uczniów"  195,00 

konferencja "Skąd się biorą gniew i agresja u dzieci?" 
58,00 

opłaty za przesyłki  
54,12 

Podróże służbowe krajowe 1 149,10 

 

PSP Uszew 100 % 4.206,67 zł  

Czesne 1500,00 

Zakup materiałów i wyposażenia  1387,47 

materiały szkol. na radę ped. i mater.logoped.   

Zakup usług pozostałych, w tym 1098,00 

warsztaty "Przygotowanie ucznia do sprawdzianu" 98,00 

szkolenie z ochrony danych osobowych 1000,00 

Podróże służbowe krajowe 221,20 

 

ZSP Lewniowa 100 %  - 4.353,36  zł 

Zakup usług pozostałych (warsztaty, szkolenia) 4 335,36 

Kurs kwalifikacyjny  

Studia podyplomowe  

Szkolenie Rady Pedagogicznej 

Organizacja szkolenia (konsumpcja)  

990,00 

2 200,00 

1 100,00 

45,36 

delegacje 18,00 

 

ZSP Biesiadki  97 % - 4.326,73 zł  

zakup materiałów i wyposażenia  1 023,60 

prenumerata Sygnał Wychowawcy 229,36 

Niezbędnik Dyrektora Szkoły - abonament 503,24 

materiały  szkoleniowe dla nauczycieli 291,00 

zakup usług pozostałych 3 197,13 

szkolenie rady pedagogicznej 1 000,00 

warsztaty  nauczycieli 331,00 

opłata za kurs kwalifikacyjny 600,00 

opłata za studia podyplomowe 1 000,00 

materiały szk. dla  rady  pedagogicznej  251,12 

opłaty za przesyłki  15,01 

delegacje na dokształcanie  106,00 

 

PSP Gosprzydowa – 100% - 3.872,57  zł  

Zakup usług pozostałych: 2 696,97 

Szkolenie " Przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do nowej formuły 

sprawdzianu z języka polskiego od 2015r." 98,00 

Szkolenie Rady Pedagogicznej z ochrony danych osobowych. 1 100,00 

Częściowa refundacja kursu kwalifikacyjnego " surdopedagogika" 700,00 

Współorganizacja Konferencji dla Rady Pedagogicznej. 798,97 

Podróże służbowe (zwrot za delegacje, podróże służbowe nauczycieli 

oraz dyrektora szkoły wyjeżdżających w celu doskonalenia oraz 

dokształcania). 1 175,60 
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PP Gnojnik –   99 % 2.897,95 zł  

zakup materiałów i wyposażenia, "Monitor dyrektora", 1 456,01 

zakup pomocy naukowych, zakup licencji abiexpert 737,00 

zakup usług pozostałych: szkolenie Rady,pomoce naukowe 627,14 

Podróże służbowe krajowe 77,80 

 

PP Uszew –   100% - 1.702,54 zł   

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   339,54 

Zakup usług pozostałych, w tym: 1335,00 

doskonalenie rady pedagogicznej 1335,00 

podróże służbowe krajowe 28,00 

 

PG Gnojnik   38 % - 2.514,77 zł  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenumerata 

"Monitora Prawnego Dyr. Szk." i Magazynu Wychowawcy "Sygnał") 508,65 

Zakup usług pozostałych 1 674,12 

szkolenie Dyrektora: "Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli" 270,00 

szkolenie RP z zakresu ochrony danych osobowych 700,00 

szkolenie RP "Błędy w ocenianiu" 600,00 

szkolenie dotyczące awansu zawodowego  50,00 

koszty przesyłki Magazynu Wychowawcy "Sygnał" 54,12 

Podróże służbowe krajowe 332,00 

 

PG Uszew – 96 % 3.055,65 zł  

Zakup materiałów i wyposażenia 1 143,96 

Materiały szkoleniowe związane z doskonaleniem nauczycieli 950,47 

Zakup „Magazynu wychowawcy” 193,49 

Zakup usług pozostałych 1 609,29 

Warsztaty szkoleniowe - awans zawodowy 200,00 

Aktualizacja materiałów szkoleniowych - ewaluacja wewnętrzna 180,77 

Szkolenie Rady Pedagogicznej „Ochrona danych osobowych” 1 000,00 

Szkolenie „Uczeń z trudnościami arytmetycznymi” 199,00 

Koszty wysyłki materiałów szkoleniowych 29,52 

Podróże służbowe krajowe 302,40 

 

 

Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne   92  % 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 192.740,86  zł  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   139.213,99  zł   

 

Wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie stołówek  .  

PSP Gnojnik   84 % - 104.940,60 zł   

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  4 610,88 

zakup garnków, patelni, kubków i talerzy 1 204,40 

zakup środków czystości  2 205,50 

zakup materialów biurowych i papierniczych 291,37 

zakup  mopa z wiadrem i wkładami 170,61 



 118   

zakup zawiasów do szafki i słuchawki prysznicowej 61,00 

zakup termometrów lodówkowych 12,00 

zakup toneru do drukarki 107,00 

zakup herbaty dla pracowników  154,00 

zakup odzieży zastępczej dla pracowników 405,00 

Zakup produktów żywnościowych 90 694,52 

Zakup energii 2 040,60 

Zakup usług remontowych w tym: 305,88 

udrożnienie kanalizacji 305,88 

Zakup usług zdrowotnych 67,00 

Zakup usług pozostałych 999,24 

usługa serwisowa - regulacja drzwi 196,80 

wywóz śmieci 802,44 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 

publicznej sieci telefonicznej 535,37 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 207,11 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 480,00 

okresowy kurs BHP dla 4 pracowników 240,00 

"Zasady racjonalnego żywienia w szkole i przedszkolu" dla kucharki 240,00 

 

PSP Uszew  76 % 34.273,39 zł  

Zakup materiałów i wyposażenia 1924,79 

zakup ceraty 221,55 

zakup odziezy roboczej 200,00 

zakup środków czystości  641,85 

zakup kart żywieniowych i dziennika 52,39 

zakup talerzy i półmisków 809,00 

Zakup żywności 28679,70 

Zakup energii i gazu 948,84 

Zakup usług remontowych-przeczyszczenie podg 100,00 

Zakup usług zdrowotnych 67,00 

Zakup usług pozostałych-przegląd inst. gazowej 300,00 

Podróże służbowe krajowe 65,20 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2187,86 

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność 100 %   

Stypendia dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce 5.400,- zł przyznane na podstawie 

uchwały RG . 

-nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej- 11.657,00 zł         

-komisje egzaminacyjne- awans zawodowy 640,-  

 

Dz. 851 Ochrona zdrowia  87 %  

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – 100 %  

- udzielono i rozliczono dotację dla szpitala na remont pomieszczeń na oddziale 

ginekologiczno-położniczym w Brzesku – 8.000,- zł    

 

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii  89 %  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –1.600,50   zł    

Na  działania  zgodne z  Gminnym  Programem Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych i 

Przeciwdziałania  Narkomani w 2014 wydatkowano  1.600,50 zł  tj,; 
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-na program profilaktyczny „Iluzja a rzeczywistość" dla uczniów PG w Uszwi                             

1.476,00 oraz na materiały informacyjne w postaci płyt DVD – 124,50 

 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  86 %  

 

 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –15.562,10  zł  

Dotacje na zadania bieżące-42.900  zł – udzielone dotacje dla organizacji pożytku publicznego.   

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –58.357,80   zł    

 

 Na działania zgodne z  Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  i Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2014 roku  wydatkowano środki finansowe w 

łącznej wysokości – 118.420,40 zł  

W ramach działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z 

założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano następujące działania: 

 

1. Wycieczki  

 wyjazd dzieci z Gminy Gnojnik na basen, zakup biletów                     888,29  

 wyjazd dzieci z PG w Gnojniku do Chorzowa          500,00  

 wyjazd dzieci z PSP w Gnojniku na Zieloną Szkołę do Wysowej        1.500,00  

 wyjazd dzieci z PP w Gnojniku do Krakowa          1.500,00 

 wyjazd dzieci z PSP w Gnojniku do Krakowa                         800,00 

 wyjazd dzieci i młodzieży z ternu Gosprzydowej do Teatru -               1.225,00 

 wyjazd dzieci z PSP w Biesiadkach na spektakl                                       450,00                                                                                                                   

 wyjazd dzieci i młodzieży z parafii w Uszwi                               1.980,68 

 wyjazd dzieci z PSP w Gnojniku do Częstochowy                                1.700,00 

 wyjazd dzieci na Zieloną Szkołę – PSP Gnojnik                                        200,00 

 wyjazd dzieci z PSP Uszew do Długopola Dolnego                                   600,00 

 wyjazd dzieci z PP Gnojnik na spektakl profilaktyczny                             500,00 

RAZEM        11.843,97 

2. Programy profilaktyczne 

 bal integracyjny „Razem z mamą " dla dzieci z PP w Uszwi                    400,64 

 program artystyczny, profilaktyczny  w PP w Gnojniku            250,00 

 spektakl teatralny „Apetyt na czereśnie" dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gnojnik                                                            

1.200,00 

 warsztaty terapeutyczne "Buntownicy " dla  PG w Gnojniku            600,00  

 program profilaktyczny „Jaś i Małgosia” oraz „Wielkie sprawy małej żaby” dla dzieci z 

PSP Gnojnik                                 600,00 

 spektakl teatralny z elementami profilaktyki „Zaczarowany świat bajek’   432,00 

 program profilaktyczny „Maciuś Strażak” dla dzieci z terenu gminy       1.500,00 

 program profilaktyczny „Jaś i Małgosia” i „Wielkie sprawy małej żaby” dla dzieci z PSP 

Gnojnik                                                                                                       600,00 

 spektakl profilaktyczny „Zaczarowany świat bajek”                                 432,00 

 program profilaktyczny „Bajka’ dla dzieci z PSP w Gnojnik                    300,00 

 program profilaktyczny dla dzieci z PSP Gosprzydowa                          1.000,00 

 program profilaktyczny dla dzieci z PSP w Gnojniku                              250,00 
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 dofinansowanie półkolonii organizowanych przez CK Gnojnik dla dzieci i młodzieży z 

ternu Gminy Gnojnik                                                                                  4596,79 

 seria 14 prelekcji profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy 

Gnojnik                                                                                                     7.000,00 

 spotkanie integracyjne dzieci i seniorów w Biesiadkach                         1.500,00 

    RAZEM                                                                                      19 629,43 

3. Pozostałe zadania 

 zimowisko „Ferie z Centrum Kultury” organizowane przez wszystkie świetlice wiejskie . 

Razem w zimowisku wzięło udział 207 dzieci   9.995,50 

 dofinansowanie do organizowanego w Centrum Kultury w Gnojniku,                     w 

dwóch kategoriach wiekowych, kursu tańca dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Gnojnik  2.400,00 

 dofinansowanie kursu tańca dla dzieci w CK Gnojnik 2.800,00 

 dofinansowanie do zadania o zasięgu gminnym „Tydzień Bibliotek”    1.143,66 

 dofinansowanie do organizowanego przez PG Gnojnik biegu, zakup nagród,                                                                                                                                       

126,00 

 materiały do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” w akcji biorą udział uczniowie PG 

oraz PSP w Uszwi a także PG Gnojnik –                   819,18 

 zakup edukacyjnych płyt DVD – 124,50 

 dofinansowanie do obozu sportowego – 460,00 

 dofinansowanie obozu sportowego 1.325,00 

Razem : 19.193,84 

Szkolenia 

 szkolenie dla nauczycieli z placówek oświatowych Gminy Gnojnik zakresu „Procedury 

Niebieskiej Karty”                                                               700,00 

 szkolenie referenta ds. profilaktyki                                      250,00 

Razem : 950,00 

4/Koszty badań oraz wydania, przez  lekarza biegłego, opinii w przedmiocie uzależnienia a 

także  opłat od wniosków o leczenie odwykowe wyniosły kwotę  - 6.379,04 

5/Wynagrodzenie członków GKRPA w Gnojniku  - 6.600,00 

6/Wynagrodzenie, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne  referenta ds. profilaktyki i 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii  stanowi łącznie kwotę – 8.962,10 

7/ Odpis na ZFŚS to  kwota – 339,12 

8/Pozostałe wydatki rzeczowe, delegacje – 22,40 

Ponadto w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku skierowano 16 wniosków do Sądu 

Rejonowego w Brzesku o zastosowanie obowiązku poddania się badaniu przez lekarza biegłego 

lub leczeniu w placówce lecznictwa odwykowego.  

Wydano 25 postanowienia w zakresie  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Dokonano kontroli 19 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

Dz. 852 Pomoc społeczna   96 % 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Służy rozwiązywaniu 

problemów społecznych, zaspokajaniu określonych potrzeb jednostek, rodzin, grup 

społecznych, udzielaniu określonych świadczeń. 
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Każda osoba, stojąca wobec problemu, którego nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać, ma 

prawo zwrócić się z prośbą o pomoc do placówek pomocy społecznej. System pomocy 

społecznej służy wszystkim tym, których egzystencja jest w jakikolwiek sposób zagrożona. Czy 

dana osoba mieści się w kategorii osób potrzebujących i czy potrzeba, z którą zgłosiła się do 

instytucji pomocowej, zasługuje na wsparcie, określa w szczególności ustawa o pomocy 

społecznej. Zgodnie z jej postanowieniami rodzaj, forma i rozmiar wsparcia powinny być 

odpowiednie do okoliczności uzasadniających jego udzielenie, a potrzeby osób i rodzin 

korzystających z pomocy społecznej są uwzględniane, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się 

w możliwościach pomocy społecznej. Świadczenia z pomocy społecznej przysługują tylko 

wtedy, gdy ich przyznanie uzasadniają z jednej strony warunki materialne wnioskującego, a z 

drugiej – jego bezradność lub nieskuteczność podjętych przez niego działań. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku realizuje zadania państwa oraz 

zadania własne gminy wynikające głównie z: 

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r, poz. 182,  z p. zm.);  

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 

2012, poz. 823); 

- uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na lata 2014-2020 (Nr 221 poz. 1024 z p. 

zm.); 

-ustawy z dnia 28 listopada 2003  o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U z 2013r poz. 1456 z p. 

zm.); 

- ustawy  z dnia o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r poz. 1228 z p. 

zm.); 

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.   o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów           ( Dz. 

U z 2014r poz. 567z p.zm.); 

- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie  domów 

pomocy społecznej (Dz. 1 2012, poz. 964 z p. zm.); 

- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca2012 r. w sprawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. z 2012r, poz. 712, z p. zm.); 

- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie wzoru 

kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 218, poz. 1439 z p. zm. ); 

- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 03 marca 2012 r. w sprawie 

udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. 

z 2012, poz. 954, z p. zm.); 

- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 04 czerwca 2012r. r. w sprawie rodzin 

zastępczych (Dz. U z 2012r, poz. 733, z p. zm.). 

- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 

1982r. ( Dz. U z 2012r poz. 1356 z p. zm.) 

- ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012r. poz. 124 z p. 

zm.) 

- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2011 nr 

149 poz. 887 z p. zm.);   

- ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 ( Dz. U z 2014 r. poz. 1863) 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.07.2012r w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej obowiązują nowe kryteria  dochodowe . W związku z tym rozporządzeniem od dnia 

1 października 2012 roku prawo do świadczeń pieniężnych  przysługuje: 

1/ osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł,  zwanej dalej 

„kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”, 
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2/ osobie w rodzinie, w której dochód na osobę  nie przekracza kwoty 456 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 250 zł miesięcznie  

 

 

ROZDZIAŁ 85202– DOMY POMOCY SPOLECZNEJ- plan 128.158,00 zł środki własne 

 

W ramach tego rozdziału opłacono koszt pobytu 5 pensjonariuszy w Domach Pomocy 

Społecznej – na łączna kwotę 127.691,02 zł 

 

 

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 98% plan 12.200  

Wydatkowano środki w wysokości 11.956,21zł za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach 

zastępczych – na podstawie art.191 , ust.9 pkt.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i pieczy zastępczej ( trzy rodziny).       

 

ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU 

ALIMENTACYJNEGO  ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I 

RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – plan 2.666.420,00  w tym środki z 

dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.575.570,00 

oraz środki własne-  90.850,00 

W tym rozdziale wydatkowano środki w łącznej kwocie – 2.530.539,98zł w tym: 

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych : 

1/ wypłacono zasiłki rodzinne  na kwotę 894 682,00 zł  co stanowi  9.058 świadczeń 

2/ dodatki do zasiłków rodzinnych  na kwotę 433 117,41  zł w tym:  

 z tytułu  urodzenia   dziecka-   52 świadczenia   na  52.000 zł kwotę   

 opieki nad dzieckiem w  okresie  korzystania  z urlopu   wychowawczego  -

wypłacono 156  świadczeń   na  kwotę  59 227,41 zł 

 samotnego   wychowania  dziecka -  216  świadczeń  na kwotę  37 680,00 zł 

 kształcenia i  rehabilitacji  dziecka  niepełnosprawnego powyżej    5-tego  roku  

życia -  45  świadczeń  na  kwotę  2.700 zł 

 kształcenia   i  rehabilitacji   dziecka  niepełnosprawnego   do piątego  roku   życia – 

194 świadczenia    kwota  15 520,00 zł 

 rozpoczęcie   roku  szkolnego  551 świadczenia  na  kwotę  55 100,00 zł 

 podjęcie    przez  dziecko   nauki   w  szkole  poza  miejscem   zamieszkania  1 105 

świadczeń  na  kwotę  56 490 zł  z tego na: 

a) na  pokrycie   wydatków   związanych   z  zamieszkaniem    w  miejscowości   w  której  

znajduje   się   szkoła -  31  świadczenia kwota  2 790,00 zł 

b) na  pokrycie  wydatków     związanych    z   dojazdem   do  miejscowości,  w  której   

znajduje się   szkoła  1 074  świadczeń   na  kwotę   53.700 zł  

 wychowanie     dziecka  w  rodzinie  wielodzietnej   wypłacono świadczeń  

          1 930 na  kwotę   154 400,00 zł 

 

3/ przyznano jednorazowe   zapomogi   z  tytułu  urodzenia   się   dziecka,   tzw. „Becikowe” ,  

na  kwotę  93.000 zł co stanowi   93 świadczenia     

 

4/ wypłacono 2 423  świadczeń opiekuńczych na kwotę 531 734,15 zł  z tego na : 
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 2 085 - zasiłki  pielęgnacyjne  -  319 005,00 zł 

 252-  świadczenia  pielęgnacyjne  - 176 560,00 zł 

 68 -  specjalny zasiłek opiekuńczy – 34 369,15 zł 

 18 – dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 1 800 zł 

 

5/ Wypłacono 466 świadczeń z tytułu zasiłków dla opiekuna na kwotę 248 179,45 zł 

 466 świadczenia zasiłków dla opiekunów na kwotę 240 794,90 zł 

 odsetki od zasiłków dla opiekunów 7 384,55 zł 

 

6/Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 41 osób,  stanowiło to 675 

świadczeń  na kwotę 100.878,14 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-  66.879,28 w tym środki własne 7.562,98 zł 

 

8/ Koszty rzeczowe realizacji zadań w tym rozdziale stanowią kwotę – 16.649,03 zł w tym 

- podatek od zajmowanego lokalu – 60,00 

- szkolenia pracowników – 349,00 

- delegacje służbowe – 92,40 

- odpis na ZFŚS – 2.198,80 

- badania okresowe pracownika – 187,00 

- materiały biurowe, opłaty licencyjne oprogramowań NEMEZIS i AMAZIS, druki i wnioski o 

ustalenie prawa do świadczeń,  usługi  pocztowe, bankowe, usługi telefoniczne,  łącznie na 

kwotę  13.761,83 zł 

 

W ramach realizacji ustawy o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów             

 

9/ wypłacono świadczeń dla wierzycielek na łączna kwotę 114 450,00 zł 

Prowadzono postępowanie wobec 27 dłużników alimentacyjnych w tym:  

- skierowano 4 wniosków o ściganie za przestępstwo z art. 209 KK   

- skierowano 5 wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy  

- skierowano 2 wnioski  do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku o aktywizacje zawodową 

dłużników alimentacyjnych. 

 

 10/Wyegzekwowano świadczenia nienależnie pobrane w wysokości 22.952,10 zł 

11/Wyegzekwowano odsetki od świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 8.018,42 zł. 

 

W wyniku współpracy z komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowy w Brzesku a 

także Komornikiem Skarbowym wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 

31.286,46 z czego 30.495,75 stanowiła wyegzekwowana kwota funduszu alimentacyjnego 

wraz z kosztami upomnienia oraz 790,71 wysokość zaliczki alimentacyjnej. W ramach 

wyegzekwowanych kwot – 8.694,80 zł stanowiło dochód Gminy Gnojnik. 

 

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–  plan 17.115,00 zł  - środki z dotacji 
 

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 35 osoby w tym z tytułu pobierania:             - 

świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego- 9 osób 

- zasiłku dla opiekuna -8 osób 

- zasiłku stałego – 18 osób 
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Za osoby te  odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie- 16.802,33 

zł  

ROZDZIAŁ 85214- ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – plan 143.798,00 zł w tym  środki z 

dotacji 65.764 oraz środki własne 78.034 

 

Wykorzystano środki w łącznej kwocie 143.793,20 zł w tym środki własne 78.029,21 zł 

W rozdziale tym do  zadań własnych gminy  należy  realizacja  następujących form 

pomocy : 

1/ przyznawanie i wypłacanie   zasiłków   celowych, w tym również celowych specjalnych  

głównie z przeznaczeniem na :  

- zakup  żywności, lekarstw, opału, odzieży. W ramach tej  formy  pomocy wypłacono 

świadczeń na łączną kwotę 56.022,83 zł 

 

2/ udzielanie  pomocy w formie rzeczowej , której udzielono na łączną wartość 22.006,38. W 

ramach tego rodzaju wsparcia Ośrodek Pomocy zakupił: 

- opał dla 30 rodzin, 33 świadczeń -  na łączną kwotę – 16.990,08 

- żywność dla 12 rodzin, 22 świadczenia  – na łączną kwotę – 2.014,38 

- lekarstw – dla 3 rodzin, 4 świadczenia – 227,04 

- zapłaty energii elektrycznej – 1 rodzina, 1 świadczenie – 189,00 

- zakup grzejnika olejowego – 1 rodzina , 1 świadczenie koszt – 169,70 

- zakup materiałów do instalacji licznika energii elektrycznej – 2 rodziny, 2 świadczenia – 

2.041,18 zł 

- zakup okularów korekcyjnych dla dziecka , 1 rodzina, 2 świadczenie – 375,00 

 

3/ przyznawanie i wypłacanie   zasiłków okresowych finansowanych z budżetu Wojewody. W  

2014 roku  tego rodzaju pomocą objęto 38 rodziny na kwotę 65.763,99 zł. Zasiłki okresowe 

zostały przyznane z tytułu: bezrobocia dla 27 rodzin w wyniku czego udzielono 128 świadczeń 

oraz z tytułu choroby dla 11 rodzin którym wypłacono 35 świadczeń 

 

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 100 %  

Wypłacono z dotacji dodatek energetyczny dla osoby kwalifikującej się do wypłaty  – 132,51 

zł, pokryto z dotacji koszty obsługi zadania 2,65 zł     

 

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI   STAŁE –   plan 108.691 zł w tym środki własne 2.047  

 

W tym rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrywał wnioski o przyznanie prawa 

do pobierania zasiłków stałych. Na podstawie decyzji Kierownika OPS,  zasiłki stałe pobierało 

22 osób co stanowiło 248  świadczeń na łączną kwotę  108.690,62 zł , z tego 106.644 

sfinansowane z otrzymanej dotacji a kwota 2.046,62 sfinansowane ze środków własnych. 

 
ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – 340.689,00 zł w tym z 

dotacji 61.401,00 zł oraz środki własne 279.288,00 zł 

 

Wykorzystano środki w łącznej kwocie –    337.617,99 zł. w tym: 

Utrzymanie ośrodka finansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa  w 

wysokości 47.597,00 zł  oraz budżetu gminy 276.216,99 zł pozostała kwota w wysokości 

13.804,00 stanowiła środki z dotacji na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z 

kosztami obsługi. 

W ramach tego rozdziału  koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 

pochodnych od wynagrodzeń dla pięciu pracowników OPS”  wyniosły 293.999,40 zł  

-Udział pracowników w szkoleniach -3.106,34 zł 

-Odpis na ZFŚS – 5.115,95 zł  
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- usługi telefoniczne – 1.526,59 

-Pozostałe wydatki rzeczowe: ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłata licencyjna 

programu płacowego, opłaty za utrzymanie systemu księgowego FK, zakup materiałów 

biurowych, tonerów , druków ( w tym wywiadów środowiskowych), usług pocztowych, 

bankowych, prowizji od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej, podróży służbowych, 

opłat wodno-kanalizacyjnych oraz podatku od zajmowanych przez GOPS pomieszczeń, badań 

okresowych pracowników a także kosztów zakupu dwóch foteli biurowych i dwóch 
krzeseł dla klientów Ośrodka na łączna kwotę 20.269,71 
-Wypłacono 60 świadczenia dla 5 osób sprawujących opiekę na podstawie wyroku sądowego 

na łączną kwotę 13.600 zł  

 

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REALIZACJA GOPS – 243.635,98 

zł w tym na dożywianie dzieci – środki z dotacji  98.864 oraz środki własne 68.000 a także 

wkład własny do Projektu Jesteśmy Najlepsi -30.050,   świadczenia rodzinne- 45.600, 

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – 1.121,98, REALZIACJA UG – 7.800 prace 

społecznie użyteczne, REALIZACJA ZOSIP – 30.750,- ZŁ PIERWSZY DZWONEK       

 

W tym rozdziale wydatkowano łącznie środki w 272.932,48 zł  

 

1/ Realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” łącznie z art. 6a- 

objętych zostało 272 uczniów szkół podstawowych, gimnazjach i  przedszkoli. Dzieci te 

pochodziły ze 129 rodzin z terenu naszej gminy, w rodzinach tych wspólne gospodarstwo 

domowe prowadziło 597 osoby. Łącznie, w ramach tego zadania, udzielono 33.327 świadczeń 

w formie posiłku na łączna kwotę 164.709,30 zł  

w tym ze  środków pochodzących : 

-z budżetu państwa -  98.825,50 zł 

-ze środków  własnych – 65.883,80 zł . 

 

2/ Wkład własny do realizacji Projektu EFS POKL pn. ” Jesteśmy  najlepsi stanowił kwotę 

30.050 zł z czego wykorzystano 24.704,56 (szczegółowy opis wykorzystanego wkładu 

własnego został opisany w rozdziale 85395) 

 

3/ W rozdziale tym wypłacono  również dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach 

wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy skorzystało  17 

osób, którym wypłacono 205 świadczenia na łączną kwotę 45.132,00zł  w tym wypłata 

świadczeń z lat ubiegłych w wysokości 2.800 zł .Koszty obsługi tego zadania wyniosły kwotę 

1.332,00 zł 

 

4/ Realizowano rządowy program dla rodzin wielodzietnych. Dla 56 rodzin wydano 316 Kart 

Dużej Rodziny. Koszty obsługi zadania wyniosły 482,22 zł  

 

5/ Zatrudniono przez UG  8 osób na tzw. Prace społecznie użyteczne” na czas od 01.03.2014-do 

30.09.2014 r. 60 % poniesionego wydatku pokrywa PUP , 40 % to koszt gminy. Stawka za 

godz. 8,00 do 31.05.2014 od 01.06.2014 stawka 8,10 za godzinę. Każda z zatrudnionych osób 

wykonuje różne prace na terenie gminy w ilości 40 godz. miesięcznie – wykonanie 7.154,40 zł   

Prace wykonywane były w poszczególnych sołectwach pod nadzorem sołtysa wsi oraz  

pracownika Urzędu Gminy .  

 

6/ Otrzymano dotację na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych  4 + z województwa 

małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu  „Pierwszy 
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dzwonek”  w wysokości 150,00 zł na jedno dziecko, bez względu na dochody w rodzinie – realizacja 

ZOSIP  

Wykorzystanie środków poniżej :  

Gnojnik                      25 rodzin ,     78 dzieci 

Uszew                           7 rodzin,       26 dzieci 

Zawada Uszewska       3 rodziny,      9  dzieci  

Lewniowa                   10 rodzin,       34 dzieci 

Biesiadki                     10 rodzin,       30 dzieci 

Gosprzydowa               9 rodzin,        28 dzieci 

razem:                        64 rodziny ,  205 dzieci 

 

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 179.363 zł środki w całości z 

dotacji na realizację Projektu Jesteśmy Najlepsi POKL – realizacja GOPS , oraz UG – 

3.000,-zł   

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku w ramach z realizacji zadań projektu 

systemowego pn. „Jesteśmy najlepsi” współfinansowanego ze środków EFS POKL 

wydatkował  w rozdziale 85395 w 2014 roku kwotę 156.315,61 zł. 

Na realizację projektu Jesteśmy Najlepsi poniesiono również wydatki w rozdziale 85295 które 

stanowiły wkład własny w wysokości – 24.704,56 zł   

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej osób korzystających z 

pomocy tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działania podjęte w ramach tego projektu 

mają służyć głównie poprawie ich sytuacji zawodnej a także społecznej. Projekt podzielony jest 

na sześć zadań. W ramach poszczególnych zadań dokonano następujących wydatków: 

 

Drugie zadanie – „Aktywna integracja” to wydatki związane z aktywizacją 29 uczestników 

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

zadania poniesione zostały wydatki na: 

 

a) aktywizację zawodową – indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 29 osób 

w wymiarze 58 godzin – 2.963,80 zł 

b) aktywizację edukacyjną, a w ramach niej: 

 kurs „Florystyki” wraz z wyżywieniem dla 5 uczestników – 60 godzin kwota 5.000,00 

zł 

 kurs „Obsługa wózka widłowego wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej” dla 4 

uczestników, 67 godzin – 3.608,00 zł 

 kurs „Obsługa komputera” dla 13 uczestników, 40 godzin – 3.250,00 zł 

 kurs „Obsługa kasy fiskalnej wraz z fakturowaniem” dla 15 uczestników, 30 godzin – 

2.235,00 zł 
 kurs „Spawanie metodą MAG” dla 2 uczestników, 145 godzin – 4.400,00 zł 

 kurs „Manicure i stylizacja paznokci” dla 2 uczestników, 40 godzin – 2.920,00 zł 

 uzupełnienie wykształcenie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych dla 1 

uczestniczki, 1 semestr – czesne 650,00 zł, artykuły szkolne – 56,50 zł 

 3 miesiące stażu zawodowego dla 5 uczestników – wypłata stypendium stażowego i 

składek ZUS – 18.200,03 zł 

 kurs „Prawo jazdy kat. C” dla 1 uczestnika, 50 godzin – 2.700,00 zł 

 kurs „Prawo jazdy kat. B” dla 3 uczestników, 60 godzin – 3.239,97 zł 

 kurs „Decoupage” dla 3 uczestników, 60 godzin – 4.710,00 zł 

 kurs „Język niemiecki” dla 2 uczestników, 40 godzin – 2.360,00 zł 
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 kurs „Mała gastronomia” dla 8 uczestników, 60 godzin – 6.162,00 zł 

 kurs „Kelner-barman” dla 5 uczestników, 60 godzin – 7.450,00 zł 

 kurs „Spawanie metodą TIG” dla 1 uczestnika, 103 godziny – 2.200,00 zł 

 warsztaty wizażu „Jak dobrze wyglądać” dla 19 uczestniczek, 24 godziny – 4.522,00 zł 

 kurs „Opiekun osób starszych i dzieci” dla 7 uczestników, 80 godzin – 3.923,99 zł 

c) aktywizacja społeczna – trening kompetencji społecznych dla 29 osób w wymiarze 40 

godzin wraz z wyżywieniem – 2.436,00, 

d) aktywizacja zdrowotna – terapia psychologiczna dla 46 osób w wymiarze 92 godzin – 

4.948,68, 

e) zwrot kosztów dojazdów uczestników na organizowane formy wsparcia – 5.038,00 zł 

Razem koszt realizacji zadania drugiego wyniósł : 92.973,97 zł  

 

Trzecie zadanie – „Zasiłki i pomoc w naturze” W ramach tego zadania wypłacono 43 zasiłków 

celowych w całości  sfinansowane ze środków własnych,  w ramach wkładu własnego, na 

łączną kwotę 18.945,00 zł. 

 

Zadanie czwarte „Działanie o charakterze środowiskowym” 

- zorganizowano wyjazd do teatru dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia – 

3.310,80 w tym - 330,25 stanowił wkład własny 

- zorganizowano imprezę integracyjną dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia – 

5.399,68 zł (całość stanowił wkład własny). 

 

Szóste zadanie – „Praca socjalna” – w ramach tego zadania zatrudniony jest pracownik 

socjalny, który odpowiedzialny jest za merytoryczne realizowanie wszystkich zadań. Zadaniem 

pracownika jest wykonywanie czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu oraz 

wsparcie kadrowe dla bieżącej działalności OPS. Wydatki związane z zatrudnieniem 

pracownika w  2014 r. to: 

 wynagrodzenie wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie „13” – 

33.176,31 zł, w tym 29,63 zł wkładu własnego 

 odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł 

 nagroda roczna – 1.500,00 zł 

 

Zadanie dziewiąte – „Zarządzanie projektem” są to wydatki związane z obsługą projektu.  

W jego ramach leżą: 

 zatrudnienie specjalisty ds. rozliczeń, który odpowiedzialny jest za finansową realizację 

wszystkich działań – 8.787,44 zł 

 zatrudnienie specjalisty ds. zamówień publicznych, który odpowiedzialny jest za 

prawidłowe przygotowanie i rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na wykonanie 

zadań w ramach PAL – 3.000,00 zł 

 delegacje służbowe pracownika socjalnego zaangażowanego w realizację projektu – 

990,60 zł 
 

KOSZTY POŚREDNIE – w ramach kosztów pośrednich zrefundowano wydatki  dotyczące 

zakupu znaczków pocztowych, materiałów biurowych oraz wykonania pieczątki -  na łączna 

kwotę  11.842,44 zł 

 

- udzielono dotacji dla stowarzyszenia w wysokości 1.000,- zł    

 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   89 %  

 

 Rozdział 85401 Świetlice szkolne  83 % 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –171.064,29  zł  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.254,20  zł  
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Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.013,73  zł   

 

Poniżej opis wydatków statutowych:  

PSP Gnojnik 23 % 2.879,91 zł  

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 879,91 

 

PSP Uszew 23 % - 3.876,08 zł  

Zakup materiałów i wyposażenia - zak.art.papier. 597,10 

Zakup pomocy naukowch - zakup gier 399,07 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2879,91 

 

 

PSP Biesiadki –13 % 2.320,83  zł  

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  696,37 

srodki czystości 265,17 

księżki, materiały edukacyjne 255,01 

art. papiernicze, kredki, farby, nożyczki 176,19 

Zakup pomocy naukowych w tym  184,50 

aktywna swietlica - pomoc naukowa 184,50 

Odpis na ZFŚŚ   1.439,96  

 

PG Gnojnik 79 % - 1.936,91 zł 

Zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, biurowe, 

dekoracyjne) 500,00 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenum. 

"Victora Gimnazjalisty") 486,54 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 950,37 

 

 

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 98 %  

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –13.106.41  zł  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 662,38  zł   

 

ROZDZIAŁ 85415 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 117.000 zł w tym 

środki z dotacji 92.000 oraz środki własne 25.000zł 
   

W ramach tego zadania, Ośrodek Pomocy Społecznej  w 2014 roku rozpatrzył  wnioski 

osób ubiegających się  o udzielenie pomocy w postaci stypendiów dla uczniów. Ogółem tą 

forma pomocy objęto 345 uczniów w tym  

- uczniów szkół podstawowych  -  179 

- uczniów szkół gimnazjalnych – 89 

- uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 77 

  

Łączny koszt realizacji tego zadania wyniósł w 2014 roku  kwotę 117.000 zł z czego 25.000 zł 

stanowiły środki własne. 

 

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wyprawkę szkolną – 18.804,61 zł – środki z 

dotacji . Łącznie skorzystało 77 uczniów z terenu gminy.       

 

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 84 %    
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PSP Gnojnik – 418,00 – pomoce metodyczne na nauczyciela świetlicy, warsztaty    

PSP Uszew – 372- materiały, usługi   

ZSP Biesiadki – 165,00 zł szkolenie z zakresu obsługi tablicy interaktywnej  

 

    Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  94 %  

 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  91 %   

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 145.831,14  zł   

Obsługa oczyszczalni ścieków – 95 432,00 zł, ubezpieczenie oczyszczalni – 1372,00 zł, 

przegląd dmuchaw, kompresora i agregatu – 3 829,31 zł, przepompownie awaria monitoringu, 

naprawa przekaźnika – 289,47 zł, remont układu sterowania zasuwami – 593,00 zł , naprawa 

sita pionowego i prasy taśmowej – 3 200,00 zł, zakup oleju napędowego do agregatu na 

oczyszczalni ścieków – 277,50 zł, zakup pakietu transmisyjnego monitoring – 1 440,00 zł, 

zakup kłódki na oczyszczalnię – 38,27 zł, energia oczyszczalnia – 28 520,85 zł, energia 

pompownie – 4 673,95 zł, woda – 1 303, 07 zł, udrożnienie kanalizacji – 254,56 zł, opłata 

środowiskowa – 4 057,00 zł, zajęcie pasa drogowego – 550,16 zł 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 96 %  

1.   

Wydatki związane z realizacją zadania wynikającego z  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach = 379.363,79 zł .   

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86.315,58  zł  w tym prowizja za inkaso opłaty 

2.739,00 zł         

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –293.048,21 zł w tym:  

Materiały biurowe – 14.827,85 , odbiór odpadów z gospodarstw – 213.840,- PSZOK – 48.000,- 

zł; usługi pocztowe , film, usługi informatyczne 13.927,30 zł , delegacje i szkolenia- 155,80 zł , 

odpis ZFŚS – 2.297,26 zł     

 

Dochody z tyt. 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi  

Wydatki związane z 

gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi  

Nadwyżka  ( różnica 

pomiędzy dochodami a 

wydatkami)  
1. 2. 3. 

450.604,09  zł 379.363,79 zł 71.240,30 

 

2. Wydatki statutowa na monitoring wysypiska śmieci i usuwanie azbestu – 25.235,10 zł w 

tym: usuwanie azbestu (  11.434,50 zł – 50 % dofinansowania ze starostwa ) oraz 13.800,60 zł 

– monitoring wysypiska śmieci w Uszwi,      

 

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art. 5 ust.1 pkt. 2 i 

3  

- Projekt „Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych w 

subregionie tarnowskim” – 1.689,48  zł    

 

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 100 %  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:   

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy (miejsca publiczne) 51.840,- zł        

 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  92 % 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:  

- na oświetlenie i konserwację wydatkowano  środki w wysokości 215.262,78 zł :   

Miejscowość  Plan energia 

wiejskie  

Wykonanie  

Energia FS 

Wykonanie  

Energia 

Wykonanie  

budżet 

% 

Poz3/2+3. 
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wiejskie 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Gnojnik  34 063,00   34 063,00   100 

Gnojnik budżet  5 306,00     6 646,14 125 

Uszew  39 791,00   38 924,70   98 

Biesiadki  16 327,00   16 327,00 1 648,79 87 

Lewniowa  4248 wiejskie; 

15.142 FS 

15 141,92 1 681,53   111 

Gosprzydowa  10 948,00   10 948,00   100 

Gosprzydowa 

budżet  

3 000,00     2 549,55 85 

Zawada Uszewska  3113 wiejskie ; 

12.602 FS 

12 414,54 1 122,79   86 

Żerków  3 975,00   3 790,82   95 

budżet  17 000,00         

Razem  165 515,00 27 556,46 106 857,84 10 844,48 88 

 

 

Miejscowość Plan 

konserwacja 

(wiejskie)  

Wykonanie   

Konserwacja 

FS 

Wykonanie 

konserwacja 

(wiejskie) 

% 

Poz. 

2/3+4 

1. 2. 3. 4. 5. 

Gnojnik 15.404  15.153,24 98 

Uszew  21.211  21.210,96 100 

Biesiadki  7.731  7.732,76 100 

Lewniowa  11.076 11.075,28  100 

Gosprzydowa  5.254  5.253,04 100 

Zawada 

Uszewska  

7.035 FS 7.034,36  100 

Żerków 2.545  2.544,36 100 

 70.256 18.109,64 51.894,36 100 

 

- zapłacono także za poprawę jakości oświetlenia ulicznego w  wysokości 36.757,25 zł w tym:  

- wiejskie Gnojnik – 20.536,76 zł + budżet 7.651,63 zł  

- wiejskie Zawada Uszewska – 6.000,- zł + budżet 2.568,86 zł   

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność  94 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.177,75  zł   

 

W ramach współpracy z PUP zatrudniono :  

- prace interwencyjne od 01.03.2014 do 31.08.2014 r. – zatrudniono 2 osoby ( refundacja 

800,00 zł + składki ZUS 16,26 %) – obowiązek zatrudnienia na okres 3 mies. na pełny wymiar 

czasu    

 -roboty publiczne: 

-  od 01.04.2014 r. – do 31.07.2014 r. zatrudniono 4 osoby ( refundacja 1.300,00 zł + składki 

ZUS 16,26 % ) -obowiązek zatrudnienia 4-ch osób na okres 3 mies. na pełny wymiar czasu  

- od 15.09.2014 r. – do 14.12.2014 r. zatrudniono 2 osoby ( refundacja 1.500,00 zł + składki 

ZUS 16,26 % ) -obowiązek zatrudnienia 2-ch osób na okres 3 mies. na pełny wymiar czasu 

- staże – 2 osoby odbywały staż.- obowiązek zatrudnienia   na 3 miesiące na 1/2 etatu. 
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W  ramach programu Konserwator 1 osoba odbywała staż i 1 osoba była zatrudniona na umowę 

o pracę. – koszty 100% refundowane z WUP. 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55.124,78  zł w tym:  

W ramach porozumienia Zakładem Karnym w Nowym Wiśniczu  na terenie gminy pracowało  

od stycznia do grudnia 2014 r. od 4 – do 11 więźniów . 

Poniesiono koszty na badania  lekarskie, odzież roboczą, odpis na ZFSŚ, narzędzia oraz w 

przypadku więźniów posiłki , dowóz do pracy i ubezpieczenie. 

 

Zakupiono i rozdano nagrody za zbiórkę baterii w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy 

Gnojnik (998,74 zł)    

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 885,15  zł –ekwiwalent za odzież roboczą   

  

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 w Gnojniku 100 %  497.300 zł w tym: wiejskie Gnojnik – 18.300,- zł, 

wiejskie Gosprzydowa – 2.000,- zł      

 

Rozdział 92116  Biblioteki 100 %   

Dotacja na zadania bieżące  

Przeznaczono dotację dla Biblioteki w łącznej kwocie   190.000,- złotych. 

Załączone sprawozdanie obrazuje wykorzystanie środków oraz opis działalności prowadzonej 

przez Centrum Kultury w Gnojniku  w 2014 r. 

 

Rozdział 92195 Pozostała działalność 92 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 808,62 zł wiejskie Biesiadki  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.341,14  zł  

Budżet -9.542,03 zł  

Zapłacono za energię, gaz i wodę  oraz zakupiono farby  w DL w Zawadzie Uszewskiej zł 

3.033,33 , Usługa grawerowania –nagrody z dziedziny kultury 449,70 zł  

Cyklinowania parkietu DL Zawada Uszewska 4.059,- zł     

Nagroda dla zespołu „Szkraby’ 1.000,-zł 

Nagroda dla zespołu „ Uszwianie” 1.000 zł    

Wiejskie Biesiadki 6.380,93zł    
- energia – 2.644,43 złotych, materiały DL Biesiadki – 3.736,50 zł,    

Wiejskie Zawada Uszewska 7.418,18  zł  

- materiały do remontu DL w Zawadzie Uszewskiej 6.558,18 zł, remont D L – 800,- zł, usługa 

– 60 zł,      

Dotacja na zadania bieżące  

Dotacje dla stowarzyszeń 5.000,- zł  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:     

Nagroda z dziedziny kultury -2.000,-zł przyznawana zg z uchwałą RG     

 

Dz. 926 Kultura fizyczna 97 %  

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –87 %   

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.526,16 zł -utrzymanie boisk sportowych w 

tym:    

Wiejskie : 7.492,56 zł  

Wiejskie Biesiadki – zakup materiałów – stadion 1.000,50 zł  

Wiejskie Gnojnik -   zakup materiałów – 2.895,33 zł  

Wiejskie Lewniowa – zakup materiałów – 1.001,50 zł  
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Wiejskie Gosprzydowa – krzewy 1.300,- , energia 177,86,- zł,, remont placu zabaw –1.100 

=2.595,16 zł  

Budżet 14.033,60 zł    

Zakup energii –stadiony – 10.058,12 zł , materiały różne , remont placu zabaw w 

Gosprzydowej – 3.975,48 zł   

 

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 99 %  

Wydatki UG :  

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, LKS Lewniowa i UKS Gnojnik – 

85.700,- zł  

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.000-  zł   

Umowa z trenerem „orlik 2012”   

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.305,-  zł . 

Zakupiono wyposażenie sportowe 729,- zł , dopłacono do obozu sportowego -730,- zł , 

zapłacono za usługi trenerskie Orlik 2012 4.200,-zł , usługa oczyszczania boiska -1.296,- zł, 

usługa transportowa – 450, zł ze środków wiejskich Gnojnika zapłacono za stroje dla zespołu 

cheellaeders -1.900,- zł     

 

 

Wydatki ZOSIP Projekt „ Już pływam”  

  Wynagrodzenia bezosobowe w tym: 8.320,00 

wynagrodzenia dla opiekunów przejazdu   8.320,00 

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 184,50 

zakup plakatów promujący projekt  184,50 

Zakup usług pozostałych 47.200,00 

wynajem krytej pływalni 14.400,00 

dowóz 240 uczniów na pływalnie do Bochni 20.000,00 

wynagrodzenia dla instruktorów pływalni 12.800,00 

 

Rozdział 92695 Pozostała działalność 100 %  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych –nagrody za wybitne osiągnięcia z dziedziny sportu 

2.500,- zł  

 

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE  w 2014 r. 

 

 Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 6.436.537,28 zł              

i został wykonany w  59 % tj. w kwocie 3.786.510,37 zł  .  

Główną przyczyną niewykonania założonego planu były trudności, które wystąpiły podczas 

realizacji zadania „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” z przyczyn wykonawcy.   
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Kierunki inwestycji Gminy Gnojnik - wykonanie na dzień 31.12.2014 r.

Zakupy inwestycjyne -Rada 

Gminy 0%

Inwestycje związane z 

infrastrukturą 

wodociągową i sanitacyjna 

wsi  5%

Inwestycje drogowe ( 

chodniki , drogi, 

przepusty,) 40 %

Inwestycje w gospodarkę 

gruntami i 

nieruchomościami 4% 
Inwestycje związane z 

biezpieczeństwem 

publicznym 3%

Inwestycje oświatowe 9 %

Inwestycje związane z 

pomocą społeczną 0% 

Inwestycje związane z 

kulturą fizyczną 0%Inwestycje związane z kulturą i 

ochroną dziedzictwa 

narodowego 4%  
Inwestycje związane z 

gospodarką komunalną i 

ochroną środowiska 

(oświetlenie, odnowy wsi)

35%

 
 

 

Realizowano następujące zadania inwestycyjne – według tabeli wydatków majątkowych    

 

Rozdział 01010 – 100  %  

- wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

oraz budowa sieci wodociągowej (  ok. 130 km oraz 1800 gospodarstw – zadanie w trakcie 

realizacji –umowa podpisana w 2013 r. planowane zakończenie robót w 2015 r.       

- wykup kanalizacji sanitarnej – 50.000,- zł  

- odpłatne przekazanie sieci wodociągowej  6.000,- zł  

 

Rozdział 40002 – 100 % 

Prace modernizacyjne  na wodociągu gminnym – modernizacja ujęcia wody, hydrantu przed 

remizą OSP w Gosprzydowej  - 3.276,42  zł     

 

Rozdział 60013 – 100 %  

Pomoc finansowa dla województwa małopolskiego na drogę Gnojnik –Tymowa – 4.000,- zł   

  

Rozdział 60014 –74 %  

- Opracowanie projektu chodnika Gosprzydowa od drogi krajowej do granicy z gminą Lipnica 

Murowana. Podzielony na dwa etapy.  I – etap od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą 

gminną (Rybia Wyspa) do istniejącego chodnika Paprota, Migiełek. Odcinek około 600 mb. II 

– etap od skrzyżowania z drogą krajową do granicy z gminą Lipnica Murowana z wyłączeniem 

etapu I oraz istniejącego chodnika – 57.893,66 zł  
 

- Budowa chodników przy drogach powiatowych :  

- Pomoc finansowa dla powiatu na wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze 

powiatowej w miejscowości Biesiadki od skrzyżowania z drogą za Domem Ludowym (mała 

remiza) do skrzyżowania z drogą gminną na Żerków. Odcinek 100 mb ułożenie obrzeża, kostki 

brukowej z materiału powierzonego przez Gminę Gnojnik oraz odcinek 100 mb z materiału 

współfinansowanego przez Powiat i Gminę – budżet 58.851,04 zł , wiejskie Biesiadki – 

15.000,- zł  
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- pomoc finansowa dla powiatu na wykonanie chodnika z kostki brukowej na długości około 

390 mb od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą „Gnojnik Górka” do skrzyżowania z drogą 

gminną „Gnojnik Puste” – wkład Gminy Gnojnik do robót uzupełniających długości ok. 80 

mb.- 32.000,- zł  

 

      Rozdział 60016 – 93 %  

Uszew  

-Fundusz sołecki wsi Uszew z przeznaczeniem na chodnik w stronę Zawady Uszewskiej – 

26.217,20 zł  

-Wykonanie chodnika w stronę Zawady Uszewskiej o długości 110 mb wraz z przebudową 

ogrodzeń oraz odtworzeniem i poszerzeniem drogi gminnej – 128.872,61 zł w tym: wiejskie 

Uszew – 25.000,- zł   

-Usługa transportowa oraz zakup palet przy rozbiórce ogrodzenia – legalizacja chodnika w 

Uszwi  - 437,30 zł 

Modernizacja drogi gminnej „Naprzeciwko Piekarni” zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 

nr 906/10 w miejscowości Uszew – Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej na 

długości 60,00 mb, ułożenie ścieków betonowych oraz wykonanie koryta typu ACO. 

Modernizacja drogi gminnej Koło Domu Ludowego zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 

954 w miejscowości Uszew – Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni 

asfaltowej, wykonanie przepustu drogowego o długości 5,00 mb. 

Wykonanie robót ziemnych na drodze gminnej „Za Cmentarz (Przesna na Okocim)  

K 250379 dz. nr ewid. 194 w miejscowości Uszew w km 0+650 – 0+760 – wykonanie korpusu 

drogi gminnej, wykonanie rowu przydrożnego oraz uformowanie skarp. 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Uszew „Uszwica Poręba” przed mostem 

na potoku Leksandrówka. – 38.493,08  

 

Zawada Uszewska   

- modernizacja drogi gminnej nr K 250393 Zagoniowa zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 

nr 96 w miejscowości Zawada Uszewska: Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej 300,00 m
2
, 

wykonanie mijanki samochodowej 100,00 m
2 

oraz przebudowa kanalizacji opadowej na 

długości 30,00 mb. – 57.114,70 zł  

 

Gnojnik  

Modernizacja drogi gminnej Na Krasną (działka ewidencyjna nr 295) w miejscowości Gnojnik 

– Wykonanie korpusu drogi, budowa przepustu o średnicy 40 cm z rur PVC K2KAN o długości 

9,00 mb. Modernizacja drogi gminnej nr K 250335 „Nad Ośrodek”  (działka ewidencyjna nr 

724) w miejscowości Gnojnik – poszerzenie przepustu drogowego o średnicy 40 cm, 

wykonanie przyczółka betonowego na wlocie do przepustu oraz odmulenie istniejącego rowu. 

Modernizacja drogi gminnej Na Krasną (działka ewidencyjna nr 301/1) w miejscowości 

Gnojnik – umocnienia dna i skarp rowy płytami ażurowymi na długości 26 mb. 

Modernizacja drogi gminnej nr K 250334 Górka (działka ewidencyjna nr 219)  

w miejscowości Gnojnik – umocnienie dna i skarp rowu płytami ażurowymi na długości 10m. 

Wykonanie mapy inwentaryzacyjnej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej  Gnojnik – 

Chronów w miejscowości Gnojnik – budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową na działce 

ewidencyjnej nr 14. 

Modernizacja drogi gminnej nr K 250343 „Pod Krzyż” zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 

nr 1086/1 w miejscowości Gnojnik – wymiana zniszczonego przepustu drogowego oraz 

wykonanie ścianek czołowych na wlocie i wylocie z przepustu. 

Modernizacja drogi gminnej nr K 250334 Górka (działka ewidencyjna nr 219)  

w miejscowości Gnojnik – zabudowa kraty odwadniającej typu ACO na długości 6,00 mb w 

km 0+410. – 37.148,80 zł  
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Żerków  

Modernizacja drogi gminnej nr K 250401 Do Rędziny w miejscowości Żerków – Wykonanie 

rowu zakrytego z rur PCV o średnicy 30 cm na długości 54,00 mb, ułożenie ścieków 

betonowych na długości 5,00 m. 

Wykonanie mijanki na drodze gminnej nr K 250399 „Przez Wieś” w miejscowości Żerków  

o długości 5,00 m i szerokości 2,00 m – Etap II. 

Wkład sołectwa Żerków do modernizacji drogi gminnej Na Cmentarz w msc. Biesiadki. – 

12.000,-zł  

 

Gosprzydowa  
Modernizacja drogi gminnej „Za DPS” w miejscowości Gosprzydowa: Wykonanie przepustów 

z rur PVC, wykonanie studni oraz ścianek czołowych, Wykonanie korpusu drogi oraz rowu 

odwadniającego. 

Modernizacja drogi gminnej nr K 250346 „W Stawiska” (działka ewidencyjna nr 18)  

w miejscowości Gosprzydowa poprzez wykonanie prac polegających na przeniesieniu 

przepustu drogowego. 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej „Nad Plebanie zlokalizowanej na  

działce ewidencyjnej nr 520/6 w miejscowości Gosprzydowa – Wykonanie podbudowy  

oraz nawierzchni asfaltowej na powierzchni 35,00 m
2
. 

Ułożenie płyt drogowych wraz z wykonaniem podbudowy na 27 m
2
 – kontynuacja rekultywacji 

drogi gminnej Gosprzydowa Nad Plebanię. 

Modernizacja drogi gminnej nr K 250351 Nad Stochla (działka ewidencyjna nr 402)  

w miejscowości Gosprzydowa – Wykonanie koryt ściekowych typu ACO z rusztem stalowym 

na długości 16,00 mb. – 53.912,85 zł  

 

Lewniowa  

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Lewniowa „Zagórze” o długości 160 mb 

– 33.334,91 zł  

 

Biesiadki  

Wykonanie robót ziemnych, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej 

Biesiadki „W stronę Cmentarza” o długości ok. 60 – 57.506,53 zł  

   

Rozdział 60078 - 94 %  

Pozyskano promesy na odbudowę dróg zniszczonych przez powódź w wysokości 389.890 zł, 

Zrealizowano zadanie.           

Poniżej opis zadań w ramach tzw. „ Powodziówek”     

Miejscowość  Wartość 

umowy z 

powodziówki  

Z dotacji  Wkład 

własny 

wiejskie, 

FS i 

budżet  

Dokumentacja 

/ wiejskie  
Inspektor 

wiejskie 

– umowa    

Odbudowa drogi 

gminnej „ Do 

cmentarza” dz. 

nr.ewid.202 w 

Lewniowej  200 mb 

80.317,52 64.254,00 16.063,52 

1.450,89;   

22.943,80-  

budżet  

1.200,00 783,59 

Odbudowa drogi 

gminnej „ nad 

Golca” w 

miejscowości 

Gosprzydowa 400 

mb 

68.089,46 51.767,00 14.702,42 

3.433,30;  

1620,04-  

budżet 

4.565,75 

budżet   

1.200,00 664,28 
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Odbudowa drogi 

gminnej Górka w 

Gnojniku  410 mb  

75.464,14  60.371,00 12.310,56 

fs 

2.812,58 b 

13.906,64 

FS 

1.200,00 736,24 

Żerków „Do 

Rędziny” – 230 

mb 

66.873,26 53.498,00 13.375,26 

budżet 

21.650,- 

budżet   

1.200,00  

Uszew „Przesna 

na Okocim– 460 

mb 

186.057,67 160.000 29.149,67 

budżet  

1.200,00  

Razem   389.890,00 157.984,43 6.000 2.184,11 

 

 

-Droga gminna Zawada Uszewska „Zagoniowa”: roboty ziemne – podciągnięcie osuniętej 

skarpy od strony Pana Golca, wykonanie korpusu drogi, podbudowa na drodze. Prace 

wykonane w celu doprowadzenia do przejezdności drogi na odcinku czynnego osuwiska Nad 

Panem Golcem - 10.455,00 zł  

 

-Wykonanie dokumentacji geologicznej oraz projektowej stabilizacji osuwiska w miejscowości 

Biesiadki -  100 % dofinansowania 55.350,- zł  

   

Rozdział 60095 - 97 %  

- Wykonanie odcinka 86 mb chodnika z kostki brukowej od parku w stronę nowego 

kościoła.42.067,54,- zł 

- Sporządzenie map do celów projektowych w celu wykonania projektu budowlanego chodnika 

przy drodze krajowej łączącego miejscowości Uszew i Gnojnik przez Zawadę Uszewską -

8.000,- zł (wiejskie Uszew )   

- Opracowanie operatu wodno prawnego dla odprowadzenia wód z przepustu pod drogą 

powiatową koło boiska sportowego w miejscowości Gosprzydowa. 

Opracowanie operatu wodno prawnego dla odprowadzenia wód z istniejącego kolektora przy 

Panu Paprota w miejscowości Gosprzydowa. 

Gosprzydowa – zabudowa kraty odwadniającej ACO typu ciężkiego wzdłuż chodnika przy 

zjeździe na wysokości działki 521/3 na długości 6 mb przy parkingu -12.188,43 zł 

- Modernizacja placu przy Domu Strażaka w Gosprzydowej w tym wykonanie: remontu 

istniejącego ogrodzenia 22,5 mb, drenaż z rur PCV – 150 mb, modernizacja kanalizacji 

deszczowej oraz sanitarnej, wykonanie podbudowy oraz stabilizacji podłoża, krawężników i 

obrzeży betonowych, chodników z kostki brukowej 132 m
2
, nawierzchni asfaltowej 310 m

2
.-

92.805,35 zł, 

- modernizacja placu przy drodze gminnej w Biesiadkach wykonanie nowej nawierzchni 

asfaltowej na parkingu przed kościołem o powierzchni 700 m
2   - 

 27.720,68 zł 

-  Odprowadzenie wód przy drodze gminnej Zagoniowa w Zawadzie Uszewskiej – opłata za 

wyłączenie z produkcji rolnej 42,90 zł 

- Zabudowa wiat przystankowych: 23.374,39 zł  

Gnojnik - Przy drodze powiatowej na Gosprzydową 

Biesiadki - Przy drodze powiatowej koło sklepu SMERF  

Zawada Uszewska – Przy drodze krajowej naprzeciwko stacji paliw LOTOS 

Uszew – Przy drodze krajowej przez skrzyżowaniem z drogą powiatową na Nowy Wiśnicz 

 

Rozdział 70005 – 63 %   

Regulacja mienia komunalnego - podziały działek pod drogi gminne – 45.340,00 zł  w tym:  

- z budżetu – 31.400 zł  
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- wiejskie Gnojnik - 9.940,- zł  

- wiejskie Uszew – 4.000,- zł  

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Domu Strażaka w Gosprzydowej -10 000,00 zł , 

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lewniowej – 3.165,17 zł – wiejskie  

 

Modernizacja budynków mienia komunalnego 48.770,52 zł  w tym :  

– modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Uszwi dostawa i montaż hydrantów –  

6.831,90 zł  

-    stolarka okienna  wewnętrzna –  4.432,45 zł ( w tym wiejskie Uszew 2.000)    

- modernizacja kiosku handlowego  Gnojniku  – sklep – 3.754,92 zł     

- modernizacja DS. w Gnojniku – pomieszczenia wynajmowane – 5.944,32 zł +3.936 

wiejskie Gnojnik ( dokumentacja i kosztorys przebudowy co) =9.880,32 zł      

- modernizacja starej plebani – Gnojnik – 2.047,98 zł  

- modernizacja DS. w Gosprzydowej – 4.102,41 zł  

- modernizacja lokalu handlowego w Gnojniku – 2.000,- zł   

- modernizacja pomieszczeń LKS w Gnojniku – przyłącz wodociągowy – 2.199,38 zł  

- modernizacja mieszkania komunalnego w Gnojniku – 10.821,16 zł  

- modernizacja sali spotkań i toalety w Gnojniku – Betania- wiejskie – 3.000,- zł     

 

Rozliczenie nakładów na sklep – przeniesienie własności – sklep w Gnojniku – 52.000,- zł   

 

Nie wykonano zdania Budowa budynku wielofunkcyjnego w Uszwi.  

 

Rozdział 75022 – 98 % 

Zakupiono komputer na potrzeby  obsługi rady gminy – 3.861,00 zł  

 

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji 100 %  

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji – przez fundusz wsparcia policji 11.000,- zł  

   

Rozdział 75412 -88 %  

Modernizacja garażu OSP Lewniowa w ramach „ Małopolskich Remiz 2014 ”. Modernizacja 

dwóch pomieszczeń garaży, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie, remont instalacji 

elektrycznej, wykonanie posadzek z wylewek żywicznych epoksydowych, montaż dwóch bram 

wjazdowych z napędem elektrycznym. Modernizacja pomieszczeń socjalnych w tym: 

wykonanie posadzek z płytek, modernizacja instalacji C.O., kanalizacji sanitarnej oraz ciepłej 

wody, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie ścian, remont instalacji elektrycznej – 

86.578,24 zł  

 

Rozdział 75421 –  92 %  

Dotacja dla OSP Gnojnik na dofinansowanie do zakupu rozpieracza kolumnowego oraz 

poduszek wysokociśnieniowych  3.800 zł 

-Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego Gminy Gnojnik 3.579,-

zł  

 

Rozdział 80101 - 75 %  

- budowa sali gimnastycznej w Biesiadkach - dostosowanie projektu budowlanego budowy 

sali gimnastycznej w Biesiadkach do wymogów budynku  pasywnego – 59.899,50 zł  

- modernizacja PSP Gnojnik – modernizacja schodów wejściowych do PSP Gnojnik, 

wykonanie inwentaryzacji kompleksu budynków PSP i PG wraz z halą gimnastyczną, 

wykonanie ekspertyzy rozwiązań przeciwpożarowych dla PSP Gnojnik, modernizacja 

pomieszczenia socjalnego przy głównym wejściu do PSP Gnojnik – 77.752,50 zł  



 138   

- modernizacja ZSP Biesiadki – Modernizacja sanitariatów na parterze – posadzki, ściany, 

armatura, drzwi, pomieszczeń Przedszkola – gładzie, malowanie, sanitariatu dla nauczycieli na 

I piętrze – roboty rozbiórkowe, równanie ścian, modernizacja instalacji wod-kan. – 28.800 zł  

-  modernizacja ZSP Lewniowa -modernizacja tarasu nad wejściem głównym w PSP 

Lewniowa,  roboty rozbiórkowe, izolacja pozioma na tarasie, wylewka żywiczna epoksydowa 

antypoślizgowa, obróbki blacharskie, rynny, modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia 

nocnego szkoły, ułożenie płytek na filarach – 31.560,15 zł  

- modernizacja ogrodzenia przy PSP i PG w miejscowości Uszew. Roboty rozbiórkowe, 

wykonanie ogrodzenia panelowego o łącznej długości 256 mb w tym 2 szt. bram wjazdowych 

rozsuwanych wraz z furtkami –99.609,08 zł  

 

Rozdział 80103  Równajmy do najlepszych 100%  

 

  ZSP Lewniowa   18 704,00  

6067/6069 zakupy inwestycyjne   18 704,00   

  labirynt na plac zabaw 1 3 659,00   

  zmywarka do kuchni 1 4 570,00   

  tablica interaktywna 1 6 585,00   

  kserokopiarka 1 3 890,00   

  ZSP Biesiadki   19.025,00   

6057/6059 inwestycje   5 000,00   

  modernizacja toalety dla personelu   5 000,00   

6067/6069 zakupy inwestycyjne   14 025,00   

  szafy na naczynia 1 3 550,00   

  tablica interaktywna 1 6 585,00   

  kserokopiarka 1 3 890,00   

  PSP Gosprzydowa   10 475,00  

6067/6069 zakupy inwestycyjne   10 475,00   

  tablica interaktywna 1 6 585,00   

  kserokopiarka 1 3 890,00   

  razem:   48.204,00   

 

Rozdział 80104 -100 %  

Zakup telewizora dla PP Gnojnik 3.738,99 w tym ze środków wiejskich 3.000,-z ł  

 

Rozdział 80110 – 100 %  

Modernizacja PG Uszew 2.598,99 zł 

 

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 100 %         

Pomoc finansowa dla powiatu – dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób 

niepełnosprawnych 3.000,- zł      

 

Rozdział 90001 - 4  %  

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – z uwagi na wystąpienie problemów po 

stronie wykonawcy odstąpiono od umowy, kontynuacja zadania w 2015 r.  – wykonanie 0 

zł  

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w Zawadzie Uszewskiej o długości 460 mb. Odcinek 

wykonany w ramach odnowy wsi Gnojnik i Zawada Uszewska – koszt własny gminy – 

124.787,88 zł  
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- na programy z udziałem środków unijnych budowa sieci kanalizacji sanitarnej  -4.082,93 zł 

mapy, przedmiar i kosztorys    
 

Rozdział 90002 – 0 %  

Nie wydatkowano środków na utworzenie miejsca selektywnej zbiórki odpadów komunalnych .  

 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 89  %  

-Budowa oświetlenia chodnika przy drodze krajowej w stronę nowego kościoła w miejscowości 

Gnojnik na długości 150 mb – wiejskie Gnojnik 15.000,- zł + 11.734,05 budżet  

-Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Złota przez wieś w miejscowości 

Żerków na żerdziach betonowych w stronę wschodnią o długości 230 mb – 4 lampy oraz 

zabudowa oświetlenia ulicznego w stronę zachodnią na istniejących żerdziach na długości 190 

mb 4 lampy. – 12.636,60 FS wsi Żerków.  

- mapa do celów projektowych, projekt budowlany oświetlenia ulicznego Uszew Kąty – 

4.100,- zł 

 

Rozdział 90095 –  92 % 

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego –wykonanie  200.000,- zł .  

- Odnowa wsi Żerków – 300,00 aktualizacja kosztorysu  

- Odnowa wsi Gnojnik – wykonania inwentaryzacji dendrologicznej oraz opracowania 

projektu gospodarki istniejącym drzewostanem na działce nr 138 w miejscowości Gnojnik. 

Nadzór inwestorski branży dendrologicznej dla kompleksowej odnowy wsi Gnojnik i 

Zawada Uszewska – Gnojnik park. Opinia dendrologiczna projektów budowlanych branży 

elektrycznej oraz placów i chodników – Gnojnik park – 29.743,00 zł   

- w ramach zagospodarowania ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Gosprzydowej 

wykonano roboty dodatkowe - 37.125,77 zł 

- w ramach budowy altany turystycznej wykonano roboty dodatkowe -  4.120,50 zł  

- Odnowa wsi Zawada Uszewska – rejestracja dziennika budowy 6,40 zł     

Zadania realizowane z udziałem środków unijnych:  

1) Kompleksowa odnowa wsi Gnojnik i Zawada Uszewska. W ramach zadania wykonano: w 

miejscowości Gnojnik. Budowa placu po altanę turystyczną, alejek o nawierzchni z kostki 

brukowej o łącznej powierzchni 1700 m
2
, budowa altany drewnianej, tablicy informacyjnej 

wraz z budową oświetlenia parkowego w ilości 7 szt. W miejscowości Zawada Uszewska. 

Budowa chodnika z kanalizacją deszczową na długości 245 mb o łącznej powierzchni 440 m
2
. 

Budowa 460 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami po ok. 3 mb do 

indywidualnych przyłączy domowych. Budowa kanalizacji sanitarnej to koszt 

niekwalifikowany nieujęty we wniosku pokryty ze środków budżetu gminy. – 680.256,25 zł  

2) Kompleksowa odnowa wsi Zawada Uszewska. W ramach zadania wykonano: budowę 

chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej od drogi krajowej do mostu na rzece 

Uszwica po stronie lewej na długości 200 mb o łącznej powierzchni 330 m
2
 wraz z 

odtworzeniem, poszerzeniem drogi z masy asfaltowej o powierzchni 274 m
2
 oraz wykonano 

budowę chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej Zawada Uszewska – Uszew po 

stronie prawej na długości 210 mb o łącznej powierzchni 300 m
2
. -353.017,85 zł  

 

Rozdział 92109 100 %  

Dotacja celowa dla Centrum Kultury – modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w 

Lewniowej 10.158,00 zł  

 

Rozdział 92195 – 95 % 

- budowa kącika rekreacyjno turystycznego w Uszwi. W ramach zadania wykonano: budowę 

placu z kostki brukowej o łącznej powierzchni 145 m
2
, budowę ogrodzenia stalowego z 

elementów panelowych na murku betonowym wraz z bramą wjazdową oraz furtką o łącznej 

długości 55 mb. Montaż urządzeń zabawowych, systemu monitoringu wraz z kamerami w 
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ilości 2 szt., oświetleniem placu w postaci 2 szt. lamp typu LED, nasadzenie zieleni i 

plantowaniem terenu oraz montaż tablic informacyjnych.-  88.332,66 zł w tym wiejskie Uszew 

10.000,- zł  

-  zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Lewniowej” , w ramach zadania 

wykonano: plac o nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 875 m
2
, dostawę i montaż 4 

szt. ławek parkowych, 2 szt. koszy na śmieci, gazonu betonowego oraz 2 szt. tablic 

informacyjnych – 66.377,47 zł  w tym wiejskie Lewniowa 9.000,-zł   

 

Rozdział 92601 72 %  

- doprowadzenie prądu do boiska sportowego w Gosprzydowej – 7.220,10 zł. - montaż 

stanowiska słupowego wirowego, montaż skrzynki licznikowej nasłupowej, montaż 30 mb 

kabla wraz z zabudową złącza kablowego oraz skrzynki rozdzielczej. 

- Wykonanie placu przy boisku sportowym w Gnojniku – 3.029,64 zł  

- Zakup traktorka – kosiarki  dla LKS Lewniowa – 8.300,- 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 oraz ustawy o gospodarce  nieruchomościami .  

 

 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gnojnik oraz sprawozdanie roczne z 

wykonania planu finansowego CK w Gnojniku za 2014 rok otrzymują: 

1) Rada Gminy w Gnojniku, 

2) Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Odział Zamiejscowy w Tarnowie. 

 

 

 

 

Sprawozdanie sporządził:  

Skarbnik            

Paulina Brzyk                                                                                

 

                                            Wójt Gminy 

 

                                                 Sławomir Paterek 
Gnojnik, dnia 31 marca 2015 r.  


