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1. Wstęp. 

 

 

Budżet Gminy Gnojnik na 2020 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy 

Gnojnik Nr XIV/126/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku. 

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych           

(Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.), Wójt Gminy Gnojnik sprawozdanie roczne                                  

z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok, w szczegółowości 

nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.       

 

Sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną, zawierającą rozliczenie dochodów 

i wydatków, przychodów i rozchodów, informacje dotyczące funkcjonowania 

samorządowych osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Gmina Gnojnik. 

 

Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania według 

stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów                 

z dnia  9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019r.          

poz. 1393), tj.: 

 

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., 

2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t., 

3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t., 

4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań, 

5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności, 

6. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań               

z zakresu administracji rządowej, 

7. Sprawozdania Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, 

- przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. 
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2. Zmiany w budżecie Gminy Gnojnik dokonane w 2020 roku. 

 

W Uchwale Budżetowej na 2020 rok podjętej 24.01.2020r. ustalono: 

1) Dochody budżetu w kwocie:   59 343 967,00 zł, 

2) Wydatki budżetu w kwocie:    64 139 101,40 zł, 

3) Deficyt budżetu w kwocie:        4 795 134,40 zł. 

 

W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi: 

- ze zmianą kwot subwencji (oświatowej), 

- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa, 

- z dotacjami otrzymanymi z funduszy celowych, 

- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków 

unijnych, 

- z dokonywanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę 

przeznaczenia zaplanowanych kwot,  

- ze zmianą dochodów własnych, itp. 

 

W wyniku zmian na dzień 31 grudnia 2020 roku ustalono: 

1) Plan dochodów na kwotę: 65 597 223,83 zł  (wzrost o  10,54%), 

2) Plan wydatków na kwotę: 68 750 659,54 zł  (wzrost o  7,19%), 

3) Deficyt budżetu  na kwotę:   3 153 435,71 zł  (spadek o  34,24%). 

 

 

Budżet Gminy Gnojnik uchwalony przez Radę Gminy Gnojnik w dniu 24 stycznia 2020 roku 

Uchwałą nr XIV/126/2020 do dnia 31.12.2020 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy 

Gnojnik i zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik, w następujący sposób: 

 

Treść 
Plany 

Dochody Wydatki Wynik Przychody Rozchody 

Uchwała Budżetowa na 2020 
rok nr XIV/126/2020 

59 343 967,00    64 139 101,40    -4 795 134,40    5 724 484,40    929 350,00    

Treść 
Zwiększenia 

Zmniejszenia (-) 
Zwiększenia 

Zmniejszenia (-) 
Zwiększenia (-) 

Zmniejszenia (+) 
Zwiększenia 

Zmniejszenia (-) 
Zwiększenia 

Zmniejszenia (-) 

Zmiany budżetu Gminy Gnojnik wprowadzone Uchwałami Rady Gminy na 2020 rok 

Uchwała Nr XV/142/2020                                               
z 30 kwietnia 2020r. 

3 236 870,00    1 779 164,00    
561 865,00    

0,00    0,00    

-1 021 044,00    -125 203,00    -561 865,00    0,00    

Uchwała Nr XVII/145/2020                      
z 26 czerwca 2020r. 

1 065 419,00    3 662 413,61    
108 120,15    

12 515,11    0,00    

-828 604,00    -3 533 718,76    -120 635,26    0,00    

Uchwała Nr XVIII/152/2020                      
z 27 lipca 2020 roku 

0,00    0,00    
0,00    

8 100 000,00    8 100 000,00    

0,00    0,00    0,00    0,00    

Uchwała Nr XIX/164/2020                      
z 21 sierpnia 2020 roku 

16 836,00    85 702,30    
-18 300,00    

18 300,00    0,00    

0,00    -50 566,30    0,00    0,00    
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Uchwała Nr XXI/179/2020                      
z 20 października 2020 roku 

1 327 233,58    854 264,32    
50 000,00    

0,00    50 000,00    

-1 132 790,56    -709 821,30    0,00    0,00    

Uchwała Nr XXII/193/2020                      
z 4 grudnia 2020 roku 

0,00    39 868,46    
-25 979,00    

1 025 979,00    1 000 000,00    

0,00    -13 889,46    0,00    0,00    

Uchwała Nr XXIII/205/2020                      
z 29 grudnia 2020 roku 

1 486 284,53    75 000,00    
965 992,54    

473 878,13    366 217,00    

-2 635 810,19    -2 190 518,20    -1 123 653,67    -50 000,00    

Ogółem zmiany  
wprowadzone uchwałami 

1 514 394,36    -127 304,33    1 641 698,69    7 824 518,31    9 466 217,00    

Treść 

Dochody Wydatki Wynik Przychody Rozchody 

Zwiększenia 
Zmniejszenia (-) 

Zwiększenia 
Zmniejszenia (-) 

Zwiększenia 
deficytu (-) 

Zwiększenia 
Zmniejszenia (-) 

Zwiększenia 
Zmniejszenia (-) 

Zmiany wynikające z zarządzeń Wójta Gminy Gnojnik 

Zarządzenie nr 5/B/2020                              
z 28 stycznia 2020r. 

3 289 272,00    29 568,00    
0,00    

0,00    0,00    

-3 289 272,00    -29 568,00    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 7/B/2020                              
z 20 lutego 2020r. 

0,00    234 930,54    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -234 930,54    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 9/B/2020                              
z 25 lutego 2020r. 

0,00    43 515,14    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -43 515,14    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 11/B/2020                              
z 5 marca 2020r. 

0,00    65 920,04    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -65 920,04    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 13/B/2020                              
z 10 marca 2020r. 

12 038,00    12 038,00    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    0,00    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 15/B/2020                              
z 16 marca 2020r. 

0,00    7 360,01    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -7 360,01    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 17/B/2020                              
z 20 marca 2020r. 

5 018,08    12 848,08    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -7 830,00    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 20/B/2020                              
z 24 marca 2020r. 

0,00    161 446,00    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -161 446,00    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 22/B/2020                              
z 3 kwietnia 2020r. 

55 000,00    123 600,00    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -68 600,00    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 24/B/2020                              
z 3 kwietnia 2020r. 

0,00    46 750,00    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -46 750,00    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 26/B/2020                              
z 14 kwietnia 2020r. 

0,00    -46 000,00    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    46 000,00    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 28/B/2020                              
z 16 kwietnia 2020r. 

180,46    180,46    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    0,00    0,00    0,00    
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Zarządzenie nr 30/B/2020                              
z 21 kwietnia 2020r. 

55 924,92    65 924,92    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -10 000,00    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 33/B/2020                              
z 7 maja 2020r. 

12 758,04    39 922,37    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -27 164,33    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 36/B/2020                              
z 8 maja 2020r. 

60 000,00    60 000,00    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    0,00    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 38/B/2020                              
z 20 maja 2020r. 

0,00    69 104,32    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -69 104,32    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 40/B/2020                              
z 26 maja 2020r. 

0,00    33 835,00    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -33 835,00    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 42/B/2020                              
z 4 czerwca 2020r. 

3 703,58    16 655,72    
0,00    

0,00    0,00    

-12,10    -12 964,24    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 46/B/2020                              
z 26 czerwca 2020r. 

19 774,00    22 726,16    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -2 952,16    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 46A/B/2020                              
z 26 czerwca 2020r. 

0,00    185 588,26    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -185 588,26    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 48/B/2020                              
z 29 czerwca 2020r. 

0,00    53 314,63    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -53 314,63    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 50/B/2020                              
z 30 czerwca 2020r. 

22 717,05    22 717,05    
0,00    

0,00    0,00    

-90 236,00    -90 236,00    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 52/B/2020                              
z 1 lipca 2020r. 

36 787,00    45 424,61    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -8 637,61    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 54/B/2020                              
z 8 lipca 2020r. 

16 914,00    16 914,00    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    0,00    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 57/B/2020                              
z  10 lipca 2020r. 

0,00    4 903,40    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -4 903,40    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 60/B/2020                              
z  28 lipca 2020r. 

134 796,44    181 160,24    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -46 363,80    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 62/B/2020                              
z 4  sierpnia 2020r. 

11 761,40    347 119,65    
0,00    

0,00    0,00    

-0,58    -335 358,83    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 64/B/2020                              
z 4  sierpnia 2020r. 

0,00    0,22    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -0,22    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 64A/B/2020                              
z 4  sierpnia 2020r. 

0,00    1 742,37    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -1 742,37    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 66/B/2020                              
z 11  sierpnia 2020r. 

0,00    26 600,40    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -26 600,40    0,00    0,00    
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Zarządzenie nr 69/B/2020                              
z 21  sierpnia 2020r. 

92 628,70    92 628,70    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    0,00    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 69A/B/2020                              
z 21  sierpnia 2020r. 

0,00    16 506,00    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -16 506,00    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 71/B/2020                              
z 24  sierpnia 2020r. 

31 445,00    144 454,60    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -113 009,60    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 73/B/2020                              
z 31  sierpnia 2020r. 

1 986 350,55    1 986 350,55    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    0,00    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 75/B/2020                              
z 1 września 2020r. 

553 386,93    596 055,93    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -42 669,00    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 78/B/2020                              
z 17 września 2020r. 

36 019,00    111 690,51    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -75 671,51    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 80/B/2020                              
z 28 września 2020r. 

36 835,00    83 935,00    
0,00    

0,00    0,00    

-31 083,00    -78 183,00    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 84/B/2020                              
z 21 października 2020r. 

1 044,41    58 669,39    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -57 624,98    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 86/B/2020                              
z 29 października 2020r. 

650 733,89    650 733,89    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    0,00    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 88/B/2020                              
z 2 listopada 2020r. 

0,00    29 027,55    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -29 027,55    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 90/B/2020                              
z 13 listopada 2020r. 

900 635,00    975 634,58    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -74 999,58    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 93/B/2020                              
z 24 listopada 2020r. 

103 424,13    114 265,35    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -10 841,22    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 95/B/2020                              
z 30 listopada 2020r. 

71 031,60    79 044,56    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -8 012,96    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 98/B/2020                              
z 7 grudnia 2020r. 

16 670,00    355 748,36    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -339 078,36    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 100/B/2020                              
z 22 grudnia 2020r. 

2 649,00    29 314,00    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -26 665,00    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 102/B/2020                              
z 26 grudnia 2020r. 

0,00    7 600,00    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -7 600,00    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 105/B/2020                              
z 29 grudnia 2020r. 

0,00    74 374,50    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -74 374,50    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 107/B/2020                              
z 30 grudnia 2020r. 

0,00    8 288,00    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -8 288,00    0,00    0,00    
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Zarządzenie nr 109/B/2020                              
z 31 grudnia 2020r. 

0,00    11 400,00    
0,00    

0,00    0,00    

-70 032,03    -81 432,03    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 111/B/2020                              
z 31 grudnia 2020r. 

0,00    50 000,00    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -50 000,00    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 114/B/2020                              
z 31 grudnia 2020r. 

0,00    135 000,00    
0,00    

0,00    0,00    

0,00    -135 000,00    0,00    0,00    

Zarządzenie nr 116/B/2020                              
z 31 grudnia 2020r. 

850,00    0,00    
0,00    

0,00    0,00    

-850,00    0,00    0,00    0,00    

Ogółem zmiany 
wprowadzone zarządzeniami 

4 738 862,47    4 738 862,47    0,00    0,00    0,00    

Budżet po zmianach  65 597 223,83    68 750 659,54    -3 153 435,71    13 549 002,71    10 395 567,00    

 

 

Zakres zmian uchwały budżetowej na 2020r. wprowadzony Uchwałami Rady Gminy Gnojnik 

dotyczył: 

 

▪ SESJA z 30.04.2020r.  

 

- zmiany po stronie przychodów:  

1) zmniejszenie wolnych środków o kwotę 81 782,60 złotych,  

 

- zmiany po stronie dochodów:  

1) 325 610,00 zł – zwiększenie z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, 

zgodnie z załącznikiem do pisma ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów z dnia  

10 kwietnia 2020r.  

2) 813 581,23 zł – zwiększenie z tytułu planowanej do podpisania umowy 

dotacyjnej w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn: „Stworzenie 

infrastruktury rekreacyjno-sportowej w podobszarze rewitalizacji                             

w Biesiadkach”.  

3) 739 939,00 zł – zwiększenie z tytułu rozpoczynającej się w 2020r. realizacji 

projektu partnerskiego pn: „OZE - Partnerski projekt budowy instalacji 

odnawialnych źródeł energii”, po otrzymaniu stosownej informacji od gminy 

lidera Kocmyrzów-Luborzyca, o wysokości ostatecznych kwot, jakie należy 

zabezpieczyć w budżetach gmin partnerskich do dnia 30 kwietnia 2020r. 

Doszacowanie obejmuje zarówno zwiększenie po stronie dotacji,                                        

jak i utworzenie planu na wpłaty mieszkańców na realizację tego projektu. 

4) 1 151 775,00 zł – zwiększenie z tytułu dotacji oraz środków z PFRON na 

realizację zadania pn: „Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną                                 

i przedszkolną w Uszwi”. 

5) 1 498,00 zł – zmniejszenie z tytułu  udziału gminy w podatku dochodowym od 

osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem do pisma ST3.4750.1.2020 Ministra 

Finansów z dnia 10 kwietnia 2020r. 
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- zmiany po stronie wydatków:  

1) 36 500,00 zł – zwiększenie planu w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, z tytułu 

zapożyczenia zarządzeniem Wójta z dnia 3 kwietnia 2020r. planów 

niezbędnych, by móc podpisać umowę z wykonawcą, na zadaniu „Budowa 

rurociągu wodociągowego wraz ze zbiornikiem wodociągowym - łącznik                        

z Brzeskiem”, realizowanym w tym dziale klasyfikacji budżetowej. 

2) 325 610,00 zł – zwiększenie wydatków oświatowych na wynagrodzenia                             

i pochodne od wynagrodzeń, oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych 

3) 1 075 163,63 zł – wprowadzenie planu wydatków z tytułu inwestycji                              

pn: „Stworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w podobszarze 

rewitalizacji w Biesiadkach”, planowanej do realizacji  w ramach 

dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego.  

4) 43 738,00 zł – uzupełnienie planu wydatków z tytułu inwestycji pn: „OZE - 

Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii”.  

5) 10 000,00 zł – wprowadzenie planu na wykonanie punktowych zmian w planie 

zagospodarowania przestrzennego 

6) 68 500,00 zł – zwiększenie planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 

na odpis na ZFŚS, w związku z zatrudnieniem dodatkowego pracownika                         

w Referacie Oświaty 

7) 5 000,00 zł – wprowadzenie planu na dokonywanie wpłaty na Fundusz Wsparcia 

Policji tytułem dofinansowania zakupu samochodu osobowego wersji 

oznakowanej dla KPP w Brzesku 

8) 1 340 000,00 zł – zwiększenie planu na realizację zadania pn: „Budowa obiektu 

łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi” 

9) 113,00 zł - zwiększenie planu na odpis na ZFŚS, dotyczący pracowników 

świetlic szkolnych 

10) 100 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących na Urzędzie Gminy 

Gnojnik, zgodnie z powziętymi wcześniej ustaleniami  

11) 7 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących na promocję gminy, 

zgodnie z powziętymi wcześniej ustaleniami 

 

 

▪ SESJA z 26.06.2020r.  

 

- zmiany po stronie przychodów:  

1) zmniejszenie wolnych środków o kwotę 120 635,26 złotych,  

2) zwiększenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki dochodów                               

z korkowego za lata 2017-2019 o kwotę 12 515,11 złotych. 

 

- zmiany po stronie dochodów:  

1) 60 274,00 zł. - zwiększenie na podstawie Informacji z Departamentu Rolnictwa 

i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego, mówiącej, że Uchwałą Nr 659/20 z dnia 7 maja 2020r. Zarząd 

Województwa przyznał środki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych.  
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2) 813 582,00 zł. - zwiększenie z tytułu planowanej do podpisania umowy 

dotacyjnej w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn: „Stworzenie 

infrastruktury rekreacyjno-sportowej w podobszarze rewitalizacji                                      

w Biesiadkach”. 

3) 111 033,00 zł. - zwiększenie z tytułu dotacji na realizację projektu partnerskiego 

pn: „OZE - Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii”, 

po otrzymaniu kolejnej aktualizacji informacji o wysokości ostatecznych kwot, 

jakie należy zabezpieczyć w budżetach gmin partnerskich. 

4) 80 530,00 zł. – zwiększenie z tytułu wpłat mieszkańców na realizację projektu 

partnerskiego pn: „OZE - Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych 

źródeł energii”, po otrzymaniu kolejnej aktualizacji informacji o wysokości 

ostatecznych kwot, jakie należy zabezpieczyć w budżetach gmin partnerskich.   

5) 828 604,00 zł. - przesunięcie planu z roku 2020 na rok 2021 w związku                              

z pozytywną akceptacją wydłużenia realizacji zadania pn: „Budowa obiektu 

łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi” na rok 2021. 

 

- zmiany po stronie wydatków:  

1) 200 000,00 zł. – zwiększenie z tytułu dokapitalizowanie spółki poprzez 

wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie nowo utworzonych 

udziałów.  

2) 226 190,00 zł. – zwiększenie z tytułu wypłat ekwiwalentów za niewykorzystany 

urlop, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zawarcia umów na 

zastępstwo, 

3) 131 193,50 zł. – zwiększenie z tytułu modernizacji dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych (wydatki na pokrycie kosztów wykonawstwa, inspektora 

nadzoru, geodezji i opracowania przedmiarów i kosztorysów)  

4) 67 492,76 zł. - zmniejszenie z tytułu przesunięcia środków wiejskich na 

REKULTYWACJE 

5) 13 000,00 zł. – zwiększenie z tytułu wznowienia licencji na dwa stanowiska 

DISTRIKTUS - Dochody budżetu + prace wdrożeniowe, scalanie bazy 

kadrowej z modułem księgi głównej; 

6) 12 515,11 zł. - zwiększenie z tytułu realizacji zadań ujętych w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii; 

7) 981 365,00 zł. – zwiększenie z tytułu realizacji zadania pn.: „Stworzenie 

infrastruktury rekreacyjno-sportowej w podobszarze rewitalizacji                                     

w Biesiadkach” (roboty budowlane - budowa boiska wielofunkcyjnego, plac 

zabaw, Instalacje zewnętrzne oraz plac utwardzony, nadzór inwestorski, inne 

koszty pośrednie/promocja)  

8) 355 263,00 zł. – zwiększenie planu z tytułu realizacji zadania pn.: „OZE - 

Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii”, po kolejnej 

aktualizacji informacji od gminy lidera Kocmyrzów-Luborzyca, o wysokości 

ostatecznych kwot, jakie należy zabezpieczyć w budżetach gmin partnerskich. 

9) 1 723 339,00 zł. – zmniejszenie z tytułu Przesunięcie planu wydatków z roku 

2020 na rok 2021 w związku z pozytywną akceptacją wydłużenia realizacji 

zadania pn: „Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną                     

w Uszwi” na rok 2021. 
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▪ SESJA z 27.07.2020r.  

 

- zmiany po stronie przychodów:  

1) zwiększenie wolnych środków o kwotę 18 300,00 złotych, z tytułu pożyczki 

długoterminowej, zaciąganej z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę 

zobowiązań, która przypadałaby po roku budżetowym, na który uchwalono 

budżet, tj. na wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2019 roku 

 

- zmiany po stronie rozchodów:  

1) zwiększenie rozchodów o kwotę 8 100 000,00 złotych, z tytułu wcześniejszej 

spłaty zadłużenia gminy, tj. wcześniejszego wykupu obligacji serii A, C i E, tj. 

wszystkich obligacji wyemitowanych w 2019 roku 

 

- brak zmian po stronie dochodów 

- brak zmian po stronie wydatków 

 

 

 

▪ SESJA z 21.08.2020r.  

 

- zmiany po stronie przychodów:  

1) zwiększenie wolnych środków o kwotę 18 300,00 złotych,  

 

- zmiany po stronie dochodów:  

1) 8 536,00 zł. - zwiększenie z tyt. środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Gnojniku na finansowanie kształcenia pracowników; 

2) 8 300,00 zł. – zwiększenie z tyt. wpływu darowizny przekazanej na Gminę przez 

komitet rodzicielski PP w Gnojniku, celem zakupu monitora. 

 

- zmiany po stronie wydatków:  

1) 8 536,00 zł. – zwiększenie planu na wydatki na finansowanie dokształcania 

pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku; 

2) 2 000,00 zł – zwiększenie planu na dofinansowanie remontu remizy OSP                         

w Żerkowie (dokończenie pomieszczenia sanitarnego, odnowienie elewacji oraz 

oszyldowanie budynku) 

3) 24 600,00 – zwiększenie planu na wykonanie analizy prawno-ekoniomicznej 

przekazania do spółki Eco Gnojnik Sp. z o.o. majątku wodno-kanalizacyjnego 

4) 5 000,00 zł – przesunięcia w ramach środków wiejskich wsi Gnojnik; 

5) 41 048,97 zł – przesunięcia w ramach środków wiejskich wsi Uszew; 

6) 43 893,60 zł – przesunięcia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Uszew; 
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▪ SESJA z 20.10.2020r.  

 

- zmiany po stronie rozchodów:  

1) 50 000,00 zł - zwiększenie rozchodów z tytułu planowanej do udzielenia spółce 

Eco Gnojnik Sp. z o.o.  pożyczki długoterminowej w celu umożliwienia spółce 

kredytowania mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej.  

 

- zmiany po stronie dochodów:  

1) 2 182 383,00 zł. - zwiększenie z tyt. środków na dofinansowanie własnych 

inwestycji, otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), 

utworzonego na potrzeby przeciwdziałania COVID19 UCHWAŁĄ Nr 102 

RADY MINISTRÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację 

zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego; 

2) 61 533,34 zł – zwiększenie planu z tyt. dotacji zwrot wydatków poniesionych w 

ramach funduszu sołeckiego w 2019r., zgodnie z Zawiadomieniem Wojewody 

Małopolskiego z dnia 20.08.2020r., w sprawie zwiększonego planu dotacji; 

3) 14 682,80 zł - zwiększenie planu dotacji, z tytułu refundacji wydatków jakie 

zostały poniesione w 2019r. podczas realizacji projektu wymiany pieców 4.4.3. 

(pliwa stałe), a zrefundowane w roku bieżącym; 

4) 14 800,00 zł - zwiększenie planu z tytułu udziału finansowego netto rodziców 

dzieci uczestniczących w projekcie pn "Odkrywam Małopolskę" w ramach 

programu wsparcia turystyki szkolnej, który przewiduje zorganizowanie ośmiu 

wycieczek szkolnych, przedmiotowych, bądź krajoznawczo-turystycznych; 

5) 50 000,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu planowanej podwyżki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

6) 579403,63 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT; 

7) 553 386,93 zł - zmniejszenie planu wprowadzonego Zarządzeniem Wójta z dnia 

01.09.2020 roku, celem skorygowania planu do podziałki klasyfikacji 

budżetowej zgodnej z przesłanymi wytycznymi 

 

- zmiany po stronie wydatków:  

1) 1 628 996,07 zł. – zwiększenie planu wydatków finansowanych środkami na 

dofinansowanie własnych inwestycji gmin, otrzymanymi z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL); 

2) 61 533,32 zł – zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji - zwrot 

wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.; 

3) 360,00 zł – zwiększenie planu na zabezpieczenie środków tyt. opłaty za 

prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-

Pożyczkowej Pracowników Oświaty dla strony partycypującej, tj. Urzędu 

Gminy Gnojnik; 

4) 64 865,00 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację projektu wymiany 

pieców 4.4.3. (paliwa stałe); 

5) 18 218,00 zł – zwiększenie planu na zadania komunalne, z tytułu zapożyczenia 

planu w formie rozdysponowania rezerwy ogólnej Wójta na wkład własny 

brutto do projektu wycieczek szkolnych "Odkrywam Małopolskę"; 

6) 3 000,00 zł – zwiększenie planu na zakup foteli/krzeseł biurowych dla 

pracowników Urzędu, w ramach zapewnienia odpowiednich, bezpiecznych i 

komfortowych warunków pracy; 
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7) 41 450,00 zł – zwiększenie planów na mieniu komunalnym; 

8) 300 000,00 zł – zwiększenie planów na funkcjonowaniu gospodarki ściekowej 

w gminie; 

9) 240 559,00 zł - zwiększenie planów na funkcjonowaniu gospodarki odpadami 

komunalnymi w gminie; 

10) 55 006,00 zł – zwiększenie planów na drogownictwie; 

11) 55 006,00 – zmniejszenia planów z tytułu aneksowania terminów wynikających 

z już umów na rok 2021 i tym samym przeniesienia skutku finansowego na 

kolejny rok budżetowy; 

12) 57 155,37 zł – zmniejszenie planu finansowania środkami własnymi zadania 

budowy budynku wielofunkcyjnego, poprzez zastąpienie go środkami własnymi 

pochodzącymi ze środków wiejskich wsi Uszew;   

13) 1 161 217,44 zł – zmniejszenie planu wydatków, w związku z korektą planów 

związanych z zastąpieniem wkładu własnego finansującego zadania 

inwestycyjne środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL); 

14) 1 000,00 zł – przesunięcia w ramach środków wiejskich wsi Zawada Uszewska; 

15) 16 106,40 zł – przesunięcia w ramach środków wiejskich wsi Uszew; 

16) 12 078,48 zł – przesunięcia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Żerków; 

17) 19 000,00 zł – przesunięcia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lewniowa; 

18) 1 500 zł – przesunięcia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Gnojnik. 

 

 

▪ SESJA z 04.12.2020r.  

 

- zmiany po stronie przychodów:  

1) zwiększenie wolnych środków o kwotę 1 025 979,00 złotych,  

 

- zmiany po stronie rozchodów:  

1) 1 000 000,00 zł - zwiększenie rozchodów na nadpłacenie kredytów 

długoterminowych, których raty przypadają do spłaty w latach: 2022 - 300 

000,00zł, 2023 - 600 000,00zł i 2024 - 100 000,00zł 

 

- zmiany po stronie wydatków:  

1) 5 979,00 zł. – zwiększenie planu na realizację projektu "Małopolskie Talenty" 

w PSP w Uszwi, przesuwając te środki z limitu wydatków zaplanowanego na 

rok 2021; 

2) 20 000,00 zł - zwiększenie planu wydatków na zakup energii, gazu, mediów na 

mieniu komunalnym; 

3) 4 189,26 zł – przesunięcia w ramach środków wiejskich wsi Uszew; 

4) 9 700,20 zł – przesunięcia w ramach środków wiejskich wsi Gosprzydowa; 

 

 

 

▪ SESJA z 29.12.2020r.  

 

- zmiany po stronie przychodów:  

1) zwiększenie wolnych środków o kwotę 473 878,13 złotych; 

2) zmniejszenie planu na zaciągnięcie pożyczki ze środków MARR na 

finansowanie budynku wielofunkcyjnego o kwotę 1 006 764,67 złotych; 
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3) zmniejszenie przychodów z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 

Gminy Gnojnik, o kwotę 116 889,00 złotych. 

 

- zmiany po stronie rozchodów:  

1) 368 717,00 zł – zwiększenie rozchodów na potrzeby nadpłaty części pożyczki 

długoterminowej z NFOŚIGW uruchomionej w 2017r. oraz całości pozostałej 

do spłaty kwoty pożyczki długoterminowej z NFOŚIGW uruchomionej                          

w 2014r. 

2) 2 500,00 zł – zmniejszenie planu przewidzianego na spłatę nieuruchomionej 

części pożyczki z MARR 

3) 50 000,00 zł – zmniejszenie planu przewidzianego na udzielenie pożyczki Eco 

Gnojnik Sp. z o.o. 

 

- zmiany po stronie dochodów:  

1) 264 572,00 zł. – zwiększenie z tyt. podziału rezerwy subwencji ogólnej na 

2020r., jako uzupełnienie dochodów gmin, zgodnie z pismem Ministra 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 grudnia 2020r.; 

2) 50 000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji 

ogólnej na 2020r., związane z wprowadzeniem na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jednorazowego dofinansowania 

dla nauczycieli świadczących naukę zdalną; 

3) 254 614,87 zł – zwiększenie dochodów w różnych rozdziałach i paragrafach 

klasyfikacji budżetowej co związane jest z doszacowaniem planów do poziomu 

wykonania; 

4) 100 000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania ze środków PFRON 

dofinansowania do budowy budynku wielofunkcyjnego we wsi Uszew; 

5) 178 182,53 zł – zmniejszenie planowanego dofinansowania projektu budowy 

budynku wielofunkcyjnego we wsi Uszew w związku ze zmianą zakresu 

zrealizowanego w 2020r., jak i uzyskaniem większego niż planowano 

dofinansowania ze środków PFRON 

6) 264 572,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu odzyskiwania podatku VAT; 

7) 72 676,00 zł – zmniejszenie planowanego dofinansowania pr.: "Zintegrowana 

infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie 

tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik"; 

8) 813 582,00 zł – zmniejszenie planowanego dofinansowania pr: "Stworzenie 

infrastruktury rekreacyjno-sportowej w podobszarze rewitalizacji w 

Biesiadkach"; 

9) 489 700,00 zł – zmniejszenie dochodów w różnych rozdziałach i paragrafach 

klasyfikacji budżetowej co związane jest z przeszacowaniem planów do 

poziomu wykonania; 

10) 103 154,13 zł – przesunięcie z tyt. zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej                  

z 2051 na 2701, planu wprowadzonego Zarządzeniem Wójta z 24 listopada 

2020r. na realizację w ZSP w Biesiadkach programu Erasmus + Akcja 2 - 

Partnerstwa współpracy szkół 
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11) 700 120,00 zł - przesunięcie planu pomiędzy zadaniami dochodowymi 

dotyczącymi małego i dużego projektu wodno-kanalizacyjnego, 

 

- zmiany po stronie wydatków:  

1) 50 000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu rządowego wsparcia dla 

nauczycieli, w formie jednorazowego świadczenia 500zł na zakup usługi do 

internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć; 

2) 85 397,00 zł – zmniejszenie planowanych wydatków na pr: "Zintegrowana 

infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie 

tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik", w związku z przesunięciem terminu 

rozpoczęcia realizacji zadania na rok 2021; 

3) 981 380,60 zł – zmniejszenie planowanych wydatków na pr: "Stworzenie 

infrastruktury rekreacyjno-sportowej w podobszarze rewitalizacji w 

Biesiadkach", w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji 

zadania na rok 2021; 

4) 126 228,10 zł – zmniejszenie planowanych wydatków na obsługę długu; 

5) 972 512,50 zł – zmniejszenie planów wydatków w różnych rozdziałach i 

paragrafach klasyfikacji budżetowej, w związku z korygowaniem planów o 

poziom oszczędności 

6) 5 000,00 zł – przesunięcia w ramach środków wiejskich wsi Lewniowa; 

 

 

Zakres zmian uchwały budżetowej na 2020r. wprowadzony Zarządzeniami Wójta Gminy 

Gnojnik w 2020r. dotyczył: 

▪ zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w zakresie uprawnień Wójta 

wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych  

▪ zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przekazanego Wójtowi, przez organ 

stanowiący, upoważnienia do dokonywania zmian w obrębie działu.   

▪ zmian wynikających z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w zakresie 

podziału rezerwy ogólnej budżetu i rezerw celowych. 

 

 

Podział rezerwy ogólnej budżetu w toku wykonywania budżetu wyglądał następująco:  

 

Podział rezerwy ogólnej budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik do dnia 31 grudnia 2020 roku 

Plan wyjściowy 103 350,00 zł   

Zarządzenie  
Kwota 

rozdysponowana 
Kwota i cel przeznaczenia rezerwy 

Zarządzenie nr 7/B/2020                  
z 20 luty 2020r. 

16 203,00 zł 16 203,00 zł. - dotacje dla LKS-ów na sport 

Zarządzenie nr 17/B/2020                  
z 20 marzec 2020r. 

6 730,00 zł 
6 730,00 zł. - pomoc finansowa dla powiatu brzeskiego na realizację zadania pn:  
"Konserwacja kamiennej figury Św. Jana    Nepomucena położonej w centrum  
Gnojnika przy drodze krajowej 75 Brzesko - Nowy Sącz" 
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Zarządzenie nr 78/B/2020                  
z 17 września 2020r. 

18 218,00 zł 
18 218,00 zł. - wkład własny do projektu pn. "Odkrywam Małopolskę" realizowanego   
w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej, w ramach którego zorganizowano  
8 wycieczek szkolnych  

Zarządzenie nr 99/B/2020                  
z 7 grudnia 2020r. 

5 000,00 zł 5 000,00 zł. - dotacja dla niepublicznego przedszkola Delfinek    

Zarządzenie nr 105/B/2020                  
z 29 grudnia 2020r. 

39 520,00 zł 

25 000,00 zł. - wykonanie dolnego i górnego parkingu w miejscowości Gosprzydowa –  
etap I                                                                            
20,00 zł. - opłata za odpis postanowienia o nabyciu spadku w ramach projektu"  
Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego ...."                                                                                                                                                   
14 500,00 zł. - odprowadzenie VAT należnego z Urzędu Gminy Gnojnik na konto  
organu Gminy Gnojnik, rozliczenie całorocznych rozrachunków pomiędzy deklaracjami  
cząstkowymi a deklaracją VAT-7 scentralizowaną                    

Kwota rozdysponowana 85 671,00 zł   

Plan po zmianach  17 679,00 zł   

 

 

Podział rezerw celowych budżetu w toku wykonywania budżetu wyglądał następująco: 

 

Podział rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dział 801) 
i edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854)                                                                                                                  

Zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik do dnia 31 grudnia 2020 roku 

Plan wyjściowy 100 000,00 zł   

Zarządzenie  
Kwota 

rozdysponowana 
Kwota i cel przeznaczenia rezerwy 

Zarządzenie nr 20/B/2020                  
z 24 marzec 2020r. 

15 720,00 zł 
15 720,00 zł. – na montaż zmiękczacza wody i podgrzewacza elektrycznego 140L z 

grzałką elektryczną w PSP w Gnojniku oraz montaż zmiękczacza wody dla potrzeb CWU w 
PP w Gnojniku - (usługa instalacyjna z materiałem) 

Zarządzenie nr 42/B/2020                  
z 4 czerwca 2020r. 

7 550,00 zł 

3 050,00 zł - awaryjne wykonanie siłowego podłączenia prądu w modernizowanej  
stołówce szkolnej w PSP w Gnojniku                                                                                                                                                                                                                
4 500,00 zł - awaryjne zabezpieczenie pokrycia dachu w miejscu montowania paneli  
fotowoltaicznych 

Zarządzenie nr 52/B/2020                  
z 1 lipca 2020r. 

5 000,00 zł 
5 000,00 zł. - wkład własny na realizacje zadania publicznego polegającego na zakupie  
książek do bibliotek szkolnych (PSP Uszew, ZSP Biesiadki, ZSP Lewniowa) 

Zarządzenie nr 60/B/2020                  
z 28 lipca 2020r. 

8 300,00 zł 8 300,00 zł. - na zakup monitora dla Publicznego Przedszkola w Gnojniku 

Zarządzenie nr 84/B/2020                  
z 21 października 2020r. 

2 800,00 zł 2 800,00 zł. - na prowadzenie zajęć ze SZKRABAMI w PSP w Gnojniku 
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Zarządzenie nr 98/B/2020                  
z 7 grudnia 2020r. 

60 630,00 zł 
20 630,00 zł. - dotacja dla niepublicznego przedszkola Delfinek                                                                                                                
40 000,00 zł. - dotacje dla publicznych przedszkoli w innych gminach za dzieci  
uczęszczające do tych przedszkoli a zamieszkujące gminę Gnojnik 

Kwota rozdysponowana 100 000,00 zł   

Plan po zmianach  0,00 zł   

 

 

Podział rezerwy celowej na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego (dział 921)  
i kultury fizycznej (dział 926)                                                                                                                  

Zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik do dnia 31 grudnia 2030 roku 

Plan wyjściowy 30 000,00 zł   

Zarządzenie  
Kwota 

rozdysponowana 
Kwota i cel przeznaczenia rezerwy 

Zarządzenie nr 48/B/2020                  
z 29 czerwca 2020r. 

1 700,00 zł 1 700,00 zł. - na obróbkę okien w Domu Ludowym w Zawadzie Uszewskiej 

Zarządzenie nr 52/B/2020                  
z 1 lipca 2020r. 

15,60 zł 
15,60 zł. - wydanie i zarejestrowanie dziennika budowy dla inwestycji pn. "Stworzenie  
infrastruktury sportowej w podobszarze w Biesiadkach" 

Zarządzenie nr 60/B/2020                  
z 28 lipca 2020r. 

3 520,00 zł 3 520,00 zł. - dotacja dla LKS Wulkan Biesiadki 

Zarządzenie nr 71/B/2020                  
z 24 sierpnia 2020r. 

15 000,00 zł 
15 000,00 zł. - na przygotowanie gminnej ewidencji zabytków i planu ochrony nad  
zabytkami 

Zarządzenie nr 106/B/2020                  
z 29 grudnia 2020r. 

5 601,30 zł 
4 101,30 zł. - usługa przygotowania gazety "Wieści Gminne" - 2100 egzemplarzy                                                                                  
1 000,00 zł. - rozwiezienie gazet "Wieści Gminne" do mieszkańców gminy Gnojnik                                                                                   
500,00 zł. - na nagrody w konkursie świątecznym  

Kwota rozdysponowana 25 836,90 zł   

Plan po zmianach  4 163,10 zł   

          

Podział rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                                                                                                                                                                                             
Zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik do dnia 31 grudnia 2030 roku 

Plan wyjściowy 106 650,00 zł   

Zarządzenie  
Kwota 

rozdysponowana 
Kwota i cel przeznaczenia rezerwy 

Zarządzenie nr 15/B/2020                  
z 16 marca 2020r. 

5 000,00 zł 5 000,00 zł. - na zakupy środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej  

Zarządzenie nr 24/B/2020                  
z 3 kwietnia 2020r. 

20 000,00 zł 20 000,00 zł. - na zakupy środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej  

Zarządzenie nr 30/B/2020                  
z 21 kwietnia 2020r. 

10 000,00 zł 
10 000,00 zł. - na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania: "Zakup  
mobilnego urządzenia do dekontaminacji i utrzymania czystości powietrza w strefach  
ryzyka w szpitalach" 



Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik                                                                                    

z  wykonania budżetu  za 2020r .  
 

 

20 | S t r o n a  

 

Zarządzenie nr 48/B/2020                  
z 29 czerwca 2020r. 

20 000,00 zł 
20 000,00 zł. - na realizację zadania: "Zmiana aranżacji wnętrz hollu wejściowego na  
Biuro Obsługi Klienta wraz z dziennikiem podawczym usytuowanym na parterze  
budynku Urzędu Gminy" 

Zarządzenie nr 52/B/2020                  
z 1 lipca 2020r. 

1 746,60 zł 
1 746,60 zł. - zakup stojaka automatycznego dozowania płynów z zasilaniem  
akumulatorowo - sieciowym  

Zarządzenie nr 57/B/2020                  
z 10 lipca 2020r. 

4 903,40 zł 
4 903,40 zł. - zakup wyposażenia, oprogramowania, akcesoriów w związku ze  
świadczeniem pracy zdalnej i innych materiałów związanych z przeciwdziałaniem  
COVID -19 i innym sytuacją kryzysowym 

Zarządzenie nr 62/B/2020                  
z 4 sierpnia 2020r. 

5 000,00 zł 
5 000,00 zł. - na realizację zadania: "Zmiana aranżacji wnętrz hollu wejściowego na  
Biuro Obsługi Klienta wraz z dziennikiem podawczym usytuowanym na parterze  
budynku Urzędu Gminy" 

Zarządzenie nr 88/B/2020                  
z 2 listopada 2020r. 

15 000,00 zł 

9 532,50 zł. - licencja na VPN, możliwość pracy zdalnej                                                                                                                            
1 700,00 zł. - prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadania zmiany aranżacji  
wnętrz hollu                                                                        
2 257,05 zł. - wykonanie herbu, godła, tablic magnetycznych, tablicy z mapą oraz  
naklejek z godzinami otwarcia Urzędu na BOK                                                                                                                                                                    
1 116,85 zł. - na wypadek innych wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                        

Kwota rozdysponowana 81 650,00 zł   

Plan po zmianach  25 000,00 zł   
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Podział rezerwy celowej do dyspozycji jednostek pomocniczych - wsi tzw. Środki wiejskie                                                                                                                                                                                                   
Zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik do dnia 31.12.2020 roku 

Plan wyjściowy  299 437,00 zł 37 478,00 zł 108 191,00 zł 54 458,00 zł 26 868,00 zł 40 647,00 zł 23 224,00 zł 8 571,00 zł 

Zarządzenie  
Kwota 

rozdysponowana 

Kwota i cel przeznaczenia rezerwy 

Biesiadki Gnojnik Gosprzydowa  Lewniowa  Uszew Zawada Uszewska Żerków 

Zarządzenie nr 7/B/2020                 
z 20 lutego 2020r. 

206 521,40 zł 

32 000,00 zł 103 191,00 zł 

  

15 000,00 zł 33 106,40 zł 23 224,00 zł 

  Uchwała Zebrania 
Wiejskiego  

Uchwała Zebrania 
Wiejskiego  

Uchwała Zebranie 
Wiejskiego  

Uchwała Zebranie 
Wiejskiego  

Uchwała Zebranie 
Wiejskiego  

Zarządzenie nr 9/B/2020                 
z 25 lutego 2020r. 

3 648,00 zł       

3 648,00 zł 

      na przystanki i 
wycinkę drzew 

Zarządzenie nr 11/B/2020                 
z 5 marca 2020r. 

59 150,04 zł 

2 000,00 zł 

  

49 200,00 zł 350,04 zł 

    

7 600,00 zł 

na bieżącą 
działalność klubu 

sportowego 

Uchwała Zebrania 
Wiejskiego   

na poczęstunek 
podczas szkolenia 
dla mieszkańców 

sołectwa 

Uchwała Zebrania 
Wiejskiego   

Zarządzenie nr 22/B/2020                 
z 3 kwietnia 2020r. 

2 000,00 zł       

2 000,00 zł 

      na utrzymanie 
stadionu 

sportowego 

Zarządzenie nr 38/B/2020                 
z 20 maja 2020r. 

950,51 zł       

950,51 zł 

      utrzymanie DS w 
Lewniowej 
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Zarządzenie nr 42/B/2020                 
z 4 czerwca 2020r. 

5 000,00 zł 

3 000,00 zł 

      

2 000,00 zł 

    

wkład własny do 
projektu 

dotyczącego 
rewitalizacji 

Biesiadek 

naprawa 
oświetlenia, zakup 

wentylatora i 
wykonanie drzwi w 

altanie 
turystycznej 

Zarządzenie nr 48/B/2020                 
z 29 czerwca 2020r. 

350,00 zł         

350,00 zł 

    części do kosy 
spalinowej 

Zarządzenie nr 60/B/2020                 
z 28 lipca 2020r. 

1 000,00 zł         

1 000,00 zł 

    
na zakup kruszywa 
na drogę gminną w 

Rynku  

Zarządzenie nr 62/B/2020                 
z 4 sierpnia 2020r. 

2 800,00 zł     

2 800,00 zł 

        na naprawę drogi w 
Gosprzydowej 

Zarządzenie nr 84/B/2020                 
z 21 październik 2020r. 

6 648,60 zł     

2 458,00 zł 

  

4 190,60 zł 

    

na remont 
nawierzchni drogi 
gminnej  w stronę 

Malagi we wsi 
Gosprzydowa 

na zadanie: 
"Budowa 

Oświetlenia 
ulicznego Przesna 

na Okocim" 
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Zarządzenie nr 98/B/2020                 
z 7 grudnia 2020r. 

10 890,45 zł   

5 000,00 zł 

  

4 919,45 zł 

    

971,00 zł 

na drogownictwo - 
bieżące utrzymanie 

dróg 

na remont drogi 
"W stronę 

Zbiornika" we wsi 
Lewniowa 

na  monitoring 
wizyjny Domu 
Wiejskiego w 

Żerkowie 

Kwota rozdysponowana 298 959,00 zł 37 000,00 zł 108 191,00 zł 54 458,00 zł 26 868,00 zł 40 647,00 zł 23 224,00 zł 8 571,00 zł 

Plan po zmianach  478,00 zł 478,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
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Podsumowując zakres zmian w planie przychodów i rozchodów Gminy Gnojnik w 2020 roku, 

należy zauważyć iż: 

 

▪ uchwalono zmiany w planie przychodów, zwiększające go o łączną kwotę                     

7 824 518,31 złotych, w tym: 

- z tytułu zwiększenia przychodów wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 835 656,87 zł.; 

- z tytułu zwiększenia przychodów środkami z tytułu skumulowanej nadwyżki, za lata 

2017-2019, dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych nad wydatkami na realizacje zadań ujętych w programie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, o kwotę 12 515,11 złotych. 

- z tytułu zwiększenia przychodów środkami planowanej do zaciągnięcia pożyczki na 

wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2019r. o kwotę 8 100 000,00 zł.; 

- z tytułu zmniejszenia przychodów środkami planowanej do zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej, na sfinansowanie zadania inwestycyjnego budowy budynku 

łączącego funkcje kulturalno-przedszkolna w Uszwi, o kwotę  1 006 764,67  złotych; 

- z tytułu zmniejszenia przychodów środkami planowanej spłaty pożyczki udzielonej w 

latach poprzednich z budżetu Gminy Gnojnik, o kwotę  116 889,00  złotych; 

 

▪ uchwalono zmiany w planie rozchodów, zwiększające go o łączną kwotę 

9 466 217,00 złotych, w tym: 

- z tytułu zwiększenia planu o środki przeznaczone na wcześniejszy wykup obligacji 

serii A, C, E wyemitowanych w 2019r. o kwotę 8 100 000,00 zł.  

(kwota zwiększenia stanowiła ustawowe wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań,                         

z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań środkami nowego zobowiązania, określonej 

w art. 243 ust. 3b ufp) 

- z tytułu zwiększenia planu o środki przeznaczone na wcześniejszą spłatę rat kredytów 

i pożyczek długoterminowych o kwotę 1 368 717,00 zł.  

(kwota zwiększenia stanowiła ustawowe wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań,                         

z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań wolnymi środkami, określonej w art. 243 ust. 

3b ufp) 

- z tytułu zmniejszenia planu o środki przeznaczone na spłatę planowanej do 

zaciągnięcia w 2020r. rat pożyczki długoterminowej o kwotę 2 500,00 zł.  
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3. Wynik wykonania budżetu Gminy Gnojnik na 31 grudnia 2020r., na podstawie 

sprawozdania Rb-NDS. 

 

Realizacja budżetu na dzień 31.12.2020r. przedstawia się następująco: 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan                                     

(po zmianach) 
Wykonanie Udział 

1 2 3 3 3 

A DOCHODY  65 597 223,83 zł 62 333 402,48 zł 95,02% 

A1 Dochody bieżące 43 662 760,09 zł 42 894 049,97 zł 98,24% 

A2 Dochody majątkowe 21 934 463,74 zł 19 439 352,51 zł 88,62% 

B WYDATKI  68 750 659,54 zł 56 296 325,02 zł 81,88% 

B1 Wydatki bieżące 43 121 590,60 zł 40 115 939,10 zł 93,03% 

B2 Wydatki majątkowe 25 629 068,94 zł 16 180 385,92 zł 63,13% 

C NADWYŻKA/DEFICYT (ze znakiem minus) -3 153 435,71 zł 6 037 077,46 zł -191,44% 

D FINANSOWANIE (E-F) 3 153 435,71 zł 0,00 zł   

E 
PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                                    
z tego: 

13 549 002,71 zł 13 538 880,04 zł 99,93% 

E1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 11 128 623,33 zł 11 128 623,33 zł 100,00% 

  w tym:       

  z tytułu emisji obligacji komunalnych (par. 931) 0,00 zł 0,00 zł 0,00% 

  z tytułu kredytów 0,00 zł 0,00 zł 0,00% 

  z tytułu pożyczek 11 128 623,33 zł 11 128 623,33 zł 100,00% 

E2 
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6  
ustawy o finansach publicznych 

2 117 602,89 zł 2 117 602,89 zł 100,00% 

E3 
przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych  
ze środków publicznych 

14 350,00 zł 4 227,33 zł 29,46% 

E4 

niewykorzystane środki pieniężne na rachunku  
bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2  
pkt 8 ustawy o finansach publicznych 
w tym: 

288 426,49 zł 288 426,49 zł 100,00% 

E4a  

wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi  
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami  
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych  
ustawach 

23 456,11 zł 23 456,11 zł 100,00% 

 E4b 

    wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5  
ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu  
lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 

264 970,38 zł 264 970,38 zł 100,00% 

  
▪ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżet, z tyt. 

dotacji na realizację projektu "Małopolskie Talenty" 
237 259,38 zł 237 259,38 zł 100,00% 

  
▪ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżet, z tyt. 

dotacji na realizację projektu "Extra kompetentni" 
27 711,00 zł 27 711,00 zł 100,00% 
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F 
ROZCHODY OGÓŁEM 
z tego: 

10 395 567,00 zł 10 395 567,00 zł 100,00% 

F1 spłaty otrzymanych krajowych kredytów  1 747 874,00 zł 1 747 874,00 zł 100,00% 

  
Kredyt z 2010 - ING Bank Śląski - Umowa 676/2010/00003433/00 z  
dnia 27.10.2010r. 

270 830,00 270 830,00 100,00% 

  
Kredyt z 2011 - ING Bank Śląski - Umowa nr 676/2011/00005000/00 z  
dnia 15.09.2011r. 

320 000,00 320 000,00 100,00% 

  
Kredyt z 2014 - Bank Spółdzielczy Rzemiosła - Umowa nr  
0004/14/108O z dnia 01.10.2014r. 

157 044,00 157 044,00 100,00% 

  
Kredyt z 2014 - Bank Spółdzielczy Rzemiosła - Umowa nr  
0004/14/108O z dnia 01.10.2014r.                                                                                                                                                                  
(raty przypadające do spłaty w 2022r. i 2023r.) 

500 000,00 500 000,00 100,00% 

  
Kredyt z 2016 - Bank Spółdzielczy w Brzesku - Umowa nr 158/2016 z  
dnia 10.11.2016r.                                                                       
(raty przypadające do spłaty w 2023r.) 

100 000,00 100 000,00 100,00% 

  
Kredyt z 2018 - PKO Bank Polski SA - Umowa nr 47 1020 2892 0000  
5796 0178 9353 z dnia 17.10.2018r.                                                                                                                                                                                                                         
(raty przypadające do spłaty w 2023r. i 2024r.) 

400 000,00 400 000,00 100,00% 

F2 spłaty otrzymanych krajowych  pożyczek 547 693,00 zł 547 693,00 zł 100,00% 

  
Pożyczka z 2014 - NFOŚiGW - Umowa nr 126/2014/Wn06/OW-OC/P z  
dnia 25.04.2014r. 

372 902,00 zł 372 902,00 zł 100,00% 

  
Pożyczka z 2017 - NFOŚiGW - Umowa nr 108/2017/Wn06/OA-tr-ku/P z  
dnia 28.07.2017r. 

167 291,00 zł 167 291,00 zł 100,00% 

  Pożyczka z 2020 - MARR 7 500,00    7 500,00    100,00% 

F3 wcześniejsza spłata istniejącego długu  8 100 000,00 zł 8 100 000,00 zł 100,00% 

  wcześniejszy wykup obligacji serii A, C , E  wyemitowanych w 2019r. 8 100 000,00 zł 8 100 000,00 zł 100,00% 

F4 udzielone pożyczki i kredyty  0,00 zł 0,00 zł 0,00% 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia Budżet Gminy Gnojnik na dzień 31 grudnia 2020 roku 

zamknął się nadwyżką w wysokości 6 037 077,46 złotych, przy planowanym deficycie                  

na poziomie 3 153 435,71 złotych.  

 

Ponadto Budżet Gminy wygenerował nadwyżkę operacyjną, tj. różnicę pomiędzy dochodami 

bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 2 778 110,87 złotych, przy planowanym jej 

poziomie 541 169,49 złotych.  
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4. Zadłużenie Gminy Gnojnik na dzień 31 grudnia 2020r. 

 

W roku 2020 nie planowano i nie uruchomiono żadnego kredytu długoterminowego, nie 

podpisano żadnej umowy w tym zakresie i nie rozpoczęto także procedury przetargowej.  

 

Umowy zawarte i uruchomione w 2020 roku to: 

 

▪ Umowa pożyczki długoterminowej na kwotę 2 993 235,33 złotych, z Konsorcjum 

Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Stowarzyszenia Samorządowego 

Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej w ramach instrumentu 

finansowego – „Pożyczka na rewitalizację”. 

Zaciągnięta w celu sfinansowania w pewnym zakresie wydatków niekwalifikowalnych 

zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną                         

i przedszkolną w Uszwi”. Zawarta w dniu 16 marca 2020r.  

Niewątpliwymi zaletami tej pożyczki jest jej niskie oprocentowanie na warunkach 

korzystniejszych niż rynkowe, tj. w wysokości 0,75%. Oprocentowanie to jest stałe                    

w całym okresie pożyczkowym.  

 

▪ Umowa pożyczki długoterminowej na kwotę 8 100 000,00 złotych, z Bankiem 

Spółdzielczym w Sztumie. Zawarta w dniu 8 września 2020r.  

Zaciągnięta w celu wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych w 2019r., inaczej 

mówiąc pożyczka zastąpiła dotychczasowy dług nowym zobowiązaniem. Obligacje 

zostały w całości wykupione w dniu 11 września 2020 roku. 

 

Lista nadpłaconych w 2020r. kredytów i pożyczek, na łączną kwotę 1 368 717,00 zł: 
 

Raty kapitałowe nadpłacone w grudniu 2020 roku 

  Plan nadpłat 
Nadpłacone 
raty z 2021r. 

Nadpłacone 
raty z 2022r. 

Nadpłacone 
raty z 2023r. 

Nadpłacone 
raty z 2024r. 

SUMA 

1 
Kredyt z 2016 - Bank Spółdzielczy w Brzesku - 
Umowa nr 158/2016 z dnia 10.11.2016r.                                                  

0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 

2 

Kredyt z 2018 - PKO Bank Polski SA - Umowa nr 
47 1020 2892 0000 5796 0178 9353 z dnia 
17.10.2018r.                  

0,00 0,00 300 000,00 100 000,00 400 000,00 

3 

Kredyt z 2014 - - Bank Spółdzielczy Rzemiosła w 
Krakowie - Umowa nr 004/14/108O z dnia 
01.10.2014r.                                                 

0,00 300 000,00 200 000,00 0,00 500 000,00 

4 
Pożyczka nr 126/2014/Wn06/OW-OC/P z dnia 
25.04.2014r. NFOŚiGW 

120 000,00 132 902,00 0,00 0,00 252 902,00 

5 
Pożyczka nr 108/2017/Wn06/OA-tr-ku/P z dnia 
28.07.2017r. NFOŚiGW 

0,00 51 475,00 51 472,00 12 868,00 115 815,00 

  SUMA: 120 000,00 484 377,00 651 472,00 112 868,00 1 368 717,00 
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Wymierne korzyści, w formie oszczędności na przestrzeni kolejnych lat po  

przeprowadzeniu restrukturyzacji obligacji 

 

Wyliczenie korzyści po przeprowadzeniu restrukturyzacji 

Wysokość odsetek liczona przy wysokości stałej marży, zgodnej z zawartymi umowami                                                          
(przy pominięciu stawki WIBOR),                                                                                                                                                          

liczona od dnia 08.09.2020r. (tj. dnia podpisania umowy pożyczki)  

 

Rok 
prognozy 

Seria A Seria C Seria E Obligacje 
łącznie 

Pożyczka  BS w 
SZTUMIE Oszczędności 

3,40% 3,60% 3,60% 1,99% 

Rok 2020 9 557,26 20 238,90 60 716,71 90 512,88 50 344,27 40 168,60 

Rok 2021 30 600,00 64 800,00 194 400,00 289 800,00 161 064,60 128 735,40 

Rok 2022 30 600,00 64 800,00 194 400,00 289 800,00 159 443,98 130 356,02 

Rok 2023 30 600,00 64 800,00 194 400,00 289 800,00 157 453,98 132 346,02 

Rok 2024 30 683,84 64 977,53 194 932,60 290 593,97 155 891,97 134 702,01 

Rok 2025 30 013,15 64 800,00 194 400,00 289 213,15 150 920,51 138 292,64 

Rok 2026 14 713,15 64 800,00 194 400,00 273 913,15 142 164,51 131 748,64 

Rok 2027 0,00 64 800,00 194 400,00 259 200,00 133 408,51 125 791,49 

Rok 2028 0,00 64 977,53 194 932,60 259 910,14 125 003,08 134 907,06 

Rok 2029 0,00 63 557,26 194 400,00 257 957,26 115 896,51 142 060,75 

Rok 2030 0,00 31 157,26 194 400,00 225 557,26 107 140,51 118 416,75 

Rok 2031 0,00 0,00 194 400,00 194 400,00 98 384,51 96 015,49 

Rok 2032 0,00 0,00 194 932,60 194 932,60 88 381,08 106 551,52 

Rok 2033 0,00 0,00 190 671,78 190 671,78 70 133,32 120 538,46 

Rok 2034 0,00 0,00 93 471,78 93 471,78 43 467,32 50 004,46 

Rok 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 16 726,22 -16 726,22 

Rok 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rok 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rok 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rok 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rok 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUMA 176 767,40 633 708,49 2 679 258,08 3 489 733,97 1 775 824,89 1 713 909,09 
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Zadłużenie pozostające do spłaty na dzień 31.12.2020 roku 

 

Zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty i pożyczki spłacono nie tylko zgodnie                               

z zawartymi umowami, ale nadpłacono część długu zaciągniętego w latach poprzednich. 

Łącznie spłacono kwotę 10 395 567,00 złotych co stanowi 100% zaplanowanych rozchodów                

z tego tytułu. Poniższa tabela przedstawia wykaz umów kredytowych, wartość spłaconego 

kapitału i wysokość zadłużenia pozostającego do spłaty na dzień 31.12.2020 roku. 

 
GMINA GNOJNIK 

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW PRZEZ GMINĘ GNOJNIK 

STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 R. 

       

Nazwa zobowiązania Umowa kredytowa 

 Kwota 

zaciągniętego 

długu 

Kwota pozostała do 

spłaty na dzień 

31.12.2019r.                   

Kwota spłacona               

w                   

2020r. 

Kwota 

pozostała do 

spłaty na dzień 

31.12.2020r.                   

Termin 

spłaty 

ostatniej 

raty 

wynikaj.                

z umowy 

Sfinansowanie 

planowanego deficytu 

budżetowego. Kredyt 

zaciągnięty w 2010 roku 

ING Bank Śląski - 

Umowa nr 

676/2010/00003433/00 

z dnia 27.10.2010r. 

2 790 830,00 zł 270 830,00 zł 270 830,00 zł 0,00 zł 31.12.2020 

Sfinansowanie 

planowanego deficytu 

budżetowego oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek. 

Kredyt zaciągnięty w 

2011 roku 

ING Bank Śląski - 

Umowa nr 

676/2011/00005000/00 

z dnia 15.09.2011r. 

2 700 000,00 zł 460 000,00 zł 320 000,00 zł 140 000,00 zł 30.06.2021 

Sfinansowanie 

planowanego deficytu 

budżetowego oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek. 

Kredyt zaciągnięty w 

2014 roku 

Bank Spółdzielczy 

Rzemiosła - Umowa nr 

0004/14/108O z dnia 

01.10.2014r 

3 000 672,00 zł 2 700 672,00 zł 657 044,00 zł 2 043 628,00 zł 31.12.2023 

Sfinansowanie 

planowanego deficytu 

budżetowego oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek. 

Kredyt zaciągnięty w 

2016 roku 

Bank Spółdzielczy w 

Brzesku - Umowa nr 

158/2016 z dnia 

10.11.2016r. 

2 041 191,00 zł 1 641 191,00 zł 100 000,00 zł 1 541 191,00 zł 31.12.2028 

Sfinansowanie 

planowanego deficytu 

budżetowego oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek. 

Kredyt zaciągnięty w 

2017 roku 

Bank Spółdzielczy 

Rzemiosła - Umowa nr 

004/17/72/I z dnia 

14.12.2017r. 

2 502 578,00 zł 2 502 578,00 zł 0,00 zł 2 502 578,00 zł 31.12.2032 

Sfinansowanie 

planowanego deficytu 

budżetowego oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek. 

Kredyt zaciągnięty w 

2018 roku 

PKO Bank Polski S.A. 

- Umowa nr 47 1020 

2892 0000 5796 0178 

9353 z dnia 

17.10.2018r. 

10 319 037,00 zł 9 419 037,00 zł 400 000,00 zł 9 019 037,00 zł 31.12.2032 

Ogółem kredyty   16 994 308,00 zł 1 747 874,00 zł 15 246 434,00 zł   
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Pożyczka zaciągnięta na 

zadania budowy 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

NFOŚiGW - Umowa 

nr 126/2014/Wn06/ 

OW-OC/P z dnia 

25.04.2014r. 

862 902,00 zł 372 902,00 zł 372 902,00 zł 0,00 zł 20.12.2022 

Pożyczka zaciągnięta w 

2017 roku na budowę 

Sali gimnastycznej w 

Biesiadkach 

NFOŚiGW - Umowa 

nr 108/2017/Wn06/ 

OA-tr-ku/P z dnia 

28.07.2017r. 

707 760,00 zł 556 551,00 zł 167 291,00 zł 424 648,00 zł 20.12.2030 

Pożyczka zaciągnięta w 

2020 roku na Budowę 

obiektu łączącego 

funkcje kulturalną i 

przedszkolną w Uszwi 

Stowarzyszenie 

"Samorządowe 

Centrum 

Przedsiębiorczości i 

Rozwoju" w Suchej 

Beskidzkiej  - MARR - 

Umowa nr 

36/REW/SSCPiR/2020 

z dnia 16.03.2020r. 

2 993 235,33 zł 0,00 zł 7 500,00 zł 2 985 735,33 zł 31.12.2039 

Pożyczka zaciągnięta w 

2020 roku na 

wcześniejszy wykup 

obligacji serii A, C, E 

wyemitowanych w 2019 

roku  

Bank Spółdzielczy                

w Sztumie – Umowa                  

z dnia 08.09.2020r. 

zarejestrowana pod               

nr wew. 89/2020 

8 100 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8 100 000,00 zł 31.12.2035 

Ogółem pożyczki   929 453,00 zł 547 693,00 zł 11 510 383,33 zł   

Obligacje serii A19 

wyemitowane w 2019 

roku, na sfinansowanie 

planowanego deficytu 

budżetowego oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek 

BDM S.A - Agent 

Emisji i agent 

płatniczy; Umowa z 

dnia 9.12.2019r.                                                          

BFF Polska S.A. - 

Inwestor - 

Oświadczenia o 

przyjęciu propozycji 

nabycia obligacji serii 

A19 oraz Dyspozycje 

deponowania obligacji 

serii A19                             

z dnia 17.12.2019r. 

900 000,00 zł 900 000,00 zł 900 000,00 zł 0,00 zł 17.12.2026 

Obligacje serii C19 

wyemitowane w 2019 

roku, na sfinansowanie 

planowanego deficytu 

budżetowego oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek 

 

BDM S.A - Agent 

Emisji i agent 

płatniczy; Umowa z 

dnia 9.12.2019r.                                                          

BFF Polska S.A. - 

Inwestor - 

Oświadczenia o 

przyjęciu propozycji 

nabycia obligacji serii 

C19 oraz Dyspozycje 

deponowania obligacji 

serii C19                                        

z dnia 17.12.2019r.  

1 800 000,00 zł 1 800 000,00 zł 1 800 000,00 zł 0,00 zł 17.12.2030 
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Obligacje serii E19 

wyemitowane w 2019 

roku, na sfinansowanie 

planowanego deficytu 

budżetowego oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek 

BDM S.A - Agent 

Emisji i agent 

płatniczy; Umowa z 

dnia 9.12.2019r.                                                          

BFF Polska S.A. - 

Inwestor - 

Oświadczenia o 

przyjęciu propozycji 

nabycia obligacji serii 

E19 oraz Dyspozycje 

deponowania obligacji 

serii E19                                  

z dnia 17.12.2019r. 

5 400 000,00 zł 5 400 000,00 zł 5 400 000,00 zł 0,00 zł 17.12.2034 

Ogółem obligacje   8 100 000,00 zł 8 100 000,00 zł 0,00 zł   

Ogółem kredyty/pożyczki/obligacje   26 023 761,00 zł 10 395 567,00 zł 26 756 817,33 zł   

 

Kwota długu zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 

26 756 817,33 złotych, w tym: 

• 15 246 434,00 złotych  stan zadłużenia w bankach komercyjnych z tytułu  

zaciągniętych kredytów długoterminowych; 

• 11 510 383,33 złotych  stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych  

pożyczek długoterminowych; 

 

Z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego Gmina 

Gnojnik nie posiadała zobowiązań wymagalnych (czyli takich, których termin zapłaty dawno 

minął). Gmina terminowo dokonuje spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz                            

z odsetkami. Wskaźniki zadłużenia mieszczą się w granicach dopuszczalnego indywidulanego 

wskaźnika zadłużenia Gminy Gnojnik.  

 

 

5. Poręczenia i gwarancje. 

 

W roku 2020 nie planowano, ani też nie udzielano żadnych poręczeń i gwarancji innym 

jednostkom. 
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6. Dochody budżetu Gminy Gnojnik za 2020 roku. 

 

Plan dochodów  na 2020 rok ustalony w uchwale budżetowej Rady Gminy Gnojnik                        

Nr XIV/126/2020 z 24 stycznia 2020 roku: 

▪ wynoszący        59 343 967,00 złotych 

▪ zwiększono w ciągu roku o kwotę      6 253 256,83 złotych 

▪ do poziomu        65 597 223,83 złotych 

▪ został on wykonany w  95,02% na kwotę   62 333 402,48 złotych  

 

dochody bieżące zrealizowano w kwocie:        42 894 049,97 złotych,  

dochody majątkowe zrealizowano w kwocie:        19 439 352,51 złotych. 

 

Na dzień 31.12.2020 roku wykonanie dochodów przedstawia się następująco: 

 

Lp. Dochody Plan Wykonanie % 

1. Dochody bieżące 43 662 760,09 42 894 049,97 98,24% 

2. Dochody majątkowe 21 934 463,74 19 439 352,99 88,62% 

Ogółem 65 597 223,83 62 333 402,96 95,02% 

 

 

6.1. Struktura dochodów Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2020r. 

 

Lp. RODZAJ DOCHODU PLAN WYKONANIE % 

1. DOCHODY WŁASNE GMINY 12 280 148,62 11 982 389,18 97,58% 

  w tym:        

1a.      - UDZIAŁY W PODATKACH PAŃSTWOWYCH 4 486 659,00 4 318 423,06 96,25% 

2. SUBWENCJE 14 727 486,00 14 727 486,00 100,00% 

3. 
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 
ZADAŃ ZLECONYCH 

14 749 753,43 14 738 235,11 99,92% 

4. 
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 
BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH 

1 000 379,11 964 087,58 96,37% 

5. 
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻACE W RAMACH 
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM 
ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

794 772,93 403 855,15 50,81% 

6. DOTACJE Z BUDŻETÓW JST NA WYDATKI BIEŻĄCE 42 220,00 42 214,66 99,99% 

7. DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH 68 000,00 35 782,29 52,62% 

8. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU 39 196,62 47 298,58 120,67% 

9. 
DOTACJE/ŚRODKI NA WYDATKI I ZAKUPY 
INWESTYCYJNE 

21 895 267,12 19 392 053,93 88,57% 

  w tym:        

9a. 
DOTACJE W RAMACH PROGRAMÓW 
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW 
EUROPEJSKICH 

20 353 893,47 12 804 563,27 62,91% 

  DOCHODY OGÓŁEM 65 597 223,83 62 333 402,48 95,02% 
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Udział wykonanych dochodów własnych w strukturze dochodów wykonanych wyniósł:  19,22%.  

Udział wykonanych subwencji w strukturze dochodów wykonanych wyniósł:   23,63%.  

Udział wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych w strukturze  

dochodów wykonanych wyniósł:           6,93%.  

 

 

1) Dochody własne Gminy Gnojnik planowane w wysokości 12 280 148,62 złotych zostały 

wykonane w 2020r. w 97,58% w kwocie 11 982 389,18 złotych. 

 

Do dochodów własnych wykonanych zaliczono: 

 

- wpływy z podatków i opłat:    8 690 306,47 zł 

 w tym:  

 wpływy z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków  

transportowych 
2 547 374,49 zł 

 wpływy z opłaty śmieciowej:  1 273 847,08 zł 

 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 140 464,74 zł 

 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w  

formie karty podatkowej 
3 742,81 zł 

 wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 807,00 zł 

 wpływy z opłaty skarbowej 28 720,00 zł 

 wpływy z innych opłat, np. za zajęcie pasa drogowego 28 811,81 zł 

 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 199 462,58 zł 

 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,  

zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 
80,00 zł 

 udziały w podatkach państwowych 4 318 423,06 zł 

 wpływy z opłat za pobyt w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych i wpływy za  

korzystanie z wyżywienia w jedn. oświatowych:    
118 572,90 zł 

- dochody z majątku Gminy (najem, dzierżawa):    438 261,06 zł 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 164,14 zł 

- odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych:  6 896,18 zł 

- pozostałe odsetki:  5 568,40 zł 

- 
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i 

innych jednostek organizacyjnych 
36 588,00 zł 

- wpływy z tytułu kosztów upomnień: 6 024,24 zł 
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- wpływ darowizny: 23 300,00 zł 

- 
wpływy ze sprzedaży usług (dostarczanie wody, odprowadzanie 

ścieków, dożywianie, usługi opiekuńcze i inne):  
461 978,04 zł 

- 
pozostałe dochody związane z realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:  
20 909,71 zł 

- wpływy z różnych dochodów: 464 383,45 zł 

- 
wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT z Urzędu 

Skarbowego 
1 777 960,00 zł 

- wpływy nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych:  19 756,59 zł 

- wpływy ze sprzedaży wyrobów: 4 906,90 zł 

- środki otrzymane na zadania bieżące, w tym Fundusz Pracy 9 386,00 zł 

- 
wpływ ze zwrotu dotacji lub odsetek od dotacji oraz płatności: 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur:  

0,00 zł 

 ŁĄCZNIE 11 982 389,18 zł 

 

 

 

2) Subwencje ogólne zostały wykonane w 2020 roku w kwocie 14 727 486,00 złotych, co 

stanowi 100,00% planu. Są one przekazywane w transzach, ich realizacja przebiega 

prawidłowo. 

 

 

3) Dotacje planowane na realizację zadań własnych i zleconych w wysokości 15 750 132,54 

złotych, wpłynęły w kwocie 15 702 322,69 złotych, co stanowi  99,70% założonego dla nich 

planu. 

 

Do wykonanych środków w tym zakresie zalicza się środki przekazane na: 

 

- 
zwrot producentom rolnym  podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego  
87 466,81 zł 

- 
obsługę zadań z zakresu działalność USC, ewidencji ludności, szkoleń 

obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców 
63 511,00 zł 

- prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców,  1 500,00 zł 

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 56 680,00 zł 
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- wybory do Rady Gminy 3 219,00 zł 

- Powszechny Spis Rolny 2020  25 055,00 zł 

- Narodowy Spis Powszechny 2021 270,00 zł 

- dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 20 000,00 zł 

- realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego  357 697,71 zł 

- realizacja zadań zleconych z zakresu opieki społecznej  28 026,24 zł 

- realizacja zadań zleconych z zakresu wspierania rodziny  14 380 602,93 zł 

 w tym:  

 realizacja Programu Rodzina 500 Plus 10 694 601,14 zł 

- realizacja zadań własnych z zakresu opieki społecznej  491 335,84 zł 

- wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne    90 284,13 zł 

- zwrot części wydatków poniesionych w ramach FS 25 651,13 zł 

- szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców 1 120,00 zł 

- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej 500,00 zł 

- 
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Gnojnik 
69 402,90 zł 

 ŁĄCZNIE 15 702 322,69 zł 

 

 

 

4) Dochody bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   

planowane w wysokości 794 772,93 złotych, wykonano w 50,81%, na łączną kwotę 

403 855,15 złotych. 

 

Kwota wykonanych dochodów w tym zakresie objęła: 

 

▪ Środki europejskie wykonane w kwocie 60 000,00 złotych  w ramach umowy                                 

o powierzenie grantu nr 2668/2020, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do 

szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic                                  

w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 

przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – 

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 

 

 



Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik                                                                                    

z  wykonania budżetu  za 2020r .  
 

 

36 | S t r o n a  

 

▪ Środki europejskie wykonane w kwocie 94 999,28 złotych w ramach umowy                                

o powierzenie grantu nr 869-11-86-447, realizowanej w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny 

dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic 

w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 

przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła Plus 

– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 

 

▪ Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w łącznej 

kwocie 2 016,19 złotych, jako refundacja wydatków poniesionych  na realizację 

projektu: „Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Wpływ dotacji 

nastąpił z podziałem na: 

- dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 1 904,18 złotych,  

- dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 112,01 złotych,  

 

▪ Środki otrzymane z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w łącznej 

kwocie 6 240,00 złotych, na realizację programu „POWER2014-2020 - Kooperacje 

przeciw COVID - Poprawa bezpieczeństwa pracowników OPS-ów”. Wpływ dotacji 

nastąpił z podziałem na: 

- dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 5 259,07 złotych,  

- dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 980,93 złotych,  

 

▪ Środki europejskie otrzymane z Ministerstwa Finansów w łącznej kwocie 58 626,70 zł. 

na realizację projektu wymiany kotłów w ramach poddziałania dotyczącego obniżenia 

poziomu niskiej emisji, tj. 4.4.2 – Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na 

nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą  

 

▪ Środki europejskie otrzymane z Ministerstwa Finansów w łącznej kwocie 77 311,84 zł. 

na realizację projektu wymiany kotłów w ramach poddziałania dotyczącego obniżenia 

poziomu niskiej emisji, tj. 4.4.3 – Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) 

 

▪ Środki europejskie otrzymane od Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (Gmina Lider) w 

łącznej kwocie 1 507,01  zł. na realizację projektu pn. „OZE - Partnerski projekt 

budowy instalacji odnawialnych źródeł energii”, za koszty pośrednie nadzoru 

inwestorskiego. 

 

▪ Środki europejskie otrzymane od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w łącznej 

kwocie 103 154,13 zł. na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesiadkach, 

projektu wieloletniego pn. „Erasmus+ Akcja 2 - Partnerstwa współpracy szkół”.  

 

 

5) W ramach dotacji z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Gnojnik zadań bieżących 

otrzymano: 

 

▪ dotację w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP w kwocie 3 

800,00 złotych. W dniu 30 czerwca 2020 roku zwrócono niewykorzystane środki w 

kwocie 5,34 złote. Wykonano dochód na kwotę 3 794,66 złotych. 
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▪ dotację z państwowego funduszu celowego, tj Funduszu Sprawiedliwości (Funduszu 

Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) na nabycie wyposażenia 

i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz jednostek OSP, w kwocie 

38 000,00 złotych. W dniu 30 grudnia 2020 roku zwrócono niewykorzystane środki 

w kwocie 2 217,71 złotych. Wykonano dochód na kwotę 35 782,29 złotych.  

 

▪ dotację w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostce OSP w Biesiadkach w 

kwocie 15 820,00 złotych. Środki wykorzystano w całości na zakup węży i złączek 

do urządzenia hydraulicznego wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.  

 

▪ dotację w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego na realizację projektu pn. „Odkrywam Małopolskę - Program 

wsparcia turystyki szkolnej” w kwocie 22 600,00 złotych. Środki wykorzystano w 

całości na zorganizowanie ośmiu wycieczek szkolnych.   

 

 

6) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 21 934 463,74 złotych, zostały wykonane                    

w 2020 roku w 88,62% w stosunku do założonego planu. Wykonanie objęło następujące 

wpływy:  

 

▪ Dochody ze sprzedaży składników majątkowych na łączną kwotę 47 298,58 złotych, 

w tym: 

- z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego (OSP w Zawadzie Uszewskiej), 

wykonano w kwocie 23 680,00 złotych; 

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności działek nr 1005, 1109/1 i 941/6 

położonych w Gojniku, w kwocie 23 618,58 złotych (wartość sprzedaży netto).  

 

Oznaczenie i powierzchnia 

nieruchomości 

Położenie  

nieruchomości 

Forma przekazania 

(przetarg, 

bezprzetargowa) 

data 

Kwota zbycia 

nieruchomości 

brutto 

Działka nr 1109/1 o pow. 

0,0012 ha. 
Gnojniku 

Sprzedaż 

bezprzetargowa 
07.08.2020 r. 500,00 zł 

Działka nr 1005 o pow.                

0,53 ha. 
Gnojniku 

Przetarg  

nieograniczony 
13.10.2020 r. 15 150,00 zł 

Działka nr 941/6 o pow. 

0,0274 ha. 
Gnojniku 

Sprzedaż 

bezprzetargowa 
28.12.2020 r. 9 000,00 zł 

 

 

▪ Otrzymano z tytułu wpłat za przyłącz do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej kwotę 

296 813,15 złotych. 

 

▪ Dotacje na zadania inwestycyjne ze środków budżetu województwa małopolskiego 

otrzymane w roku 2020, obejmują: 

- współfinansowania zadań związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, 

tj. z modernizacją dróg dojazdowych do pół (kwota 60 274,00 złotych) 
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- dofinansowanie w kwocie10 000,00 złotych,  z przeznaczeniem dla jednostek 

OSP z terenu woj. małopolskiego na prace budowlano-remontowe w remizach 

strażackich w 2020 r. Wsparcie finansowe konkretnie przeznaczono na zadanie pn: 

„Adaptacja budynku mienia komunalnego Gminy Gnojnik na potrzeby remizy OSP 

w Żerkowie - Etap II” 

 

▪ Ze środków budżetu państwa w 2020 roku otrzymano następujące dotacje: 

- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego                            

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, w kwocie 35 882,21 złotych 

 

▪ Otrzymano z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej 

dotację w kwocie 2 138,30 z tytułu refundacji w ramach programu LEMUR „Sala 

gimnastyczna w Biesiadkach”, w związku z jej ostatecznym rozliczeniem, do umowy 

nr 106/2017/Wn06/OA-tr-ku/D z dnia 28 lipca 2017r. z późn. aneksami nr 1/220 z 

dnia 18.04.2018 r. oraz nr 2/278 z dnia 05.07.2019r. 

 

▪ Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19, jako wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych,                

w 2020 roku otrzymano łącznie 6 128 383,00 złotych, w tym: 

 

- w ramach  I naboru na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, otrzymano 

kwotę 2 182 3283,00 złotych 

 

- w ramach II naboru otrzymano kwotę 4 000 000,00 złotych, na dwa zadania 

inwestycyjne o następującym przedmiocie i krótkim opisie inwestycji (po 

2 000 000,00 złotych na każde): 

1) „Rozbudowa sieci wodociągowej na obszarze gminy Gnojnik” 

Inwestycja polega na wybudowaniu sieci wodociągowej wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą w miejscowościach: Uszew, Gnojnik, Gosprzydowa, 

Biesiadki, Żerków” 

2) „Modernizacja  oczyszczalni ścieków wraz z pompownią ścieków”  

Inwestycja obejmuje ona zakup nowej prasy do osadu, remont układu 

sterowania oczyszczalnią ścieków, modernizację sito-piaskownika z 

montażem odtłuszczacza, remont krat, wymianę uszkodzonych pomp i  

mieszadeł ,zakup rezerwowych pomp, mieszadeł, czwartej dmuchawy do 

napowietrzania ścieków, gruntowny remont pozostałych dmuchaw na 

oczyszczalni, remont instalacji pneumatycznej oczyszczalni, modernizację  

przepompowni ścieków, remont czujnika poziomu rzeki i instalacji 

elektrycznej. 

 

▪ Dotacje i środki otrzymane w związku z realizacją zadań/projektów 

współfinansowanych ze środków unijnych obejmowały: 

 

- dotacja z Ministerstwa Finansów wykonana w kwocie 2 383 782,50 złotych na 

realizację projektu wymiany kotłów w ramach poddziałania dotyczącego obniżenia 

poziomu niskiej emisji. Wpływ dotacji nastąpił na działanie tj. 4.4.3 – Obniżenie 

poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) 
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- dotacja od Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (Gmina Lider), wykonana w kwocie 

239 446,86 złotych, wypłacona w formie zaliczki na częściową realizację projektu 

pn. „OZE - Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii”,  

 

- wpłaty mieszkańców na realizację projektu OZE – „Partnerski projekt budowy 

instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”, 

wykonano w kwocie 660 333,45 złotych.   

 

- dotacja wykonana w kwocie 1 462 553,00 złotych, w ramach umowy z UMWM 

nr 00020-65150-UM0600105/1, wypłacona gminie w formie refundacji za wydatki 

zrealizowane w 2019 roku w ramach PROW w ramach zadania pn: „Rozbudowa 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowości 

Gnojnik, Gosprzydowa i Lewniowa” (tzw.: mały wod-kan) – zadanie to zakończono 

i rozliczono w całości. 

 

- dotacja wykonana w kwocie 6 738 673,98 złotych wypłacana gminie w transzach, 

zarówno w formie zaliczek bądź refundacji, w ramach RPO Województwa 

Małopolskiego, na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej                      

i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze 

gminy Gnojnik” (tzw.: duży wod-kan) 

 

- dotacja z RPOWM oraz środki PFRON, na wydatki poniesione w 2020r. na 

realizację projektu: „Budowa obiektu łączącego funkcję kulturalną i przedszkolną 

w Uszwi” 

Wpływ dotacji nastąpił z podziałem na: 

a) dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 673 851,95 złotych,  

b) dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 45 921,53 złotych,  

c) środki PFRON w kwocie 600 000,00 złotych. 
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6.2. Odchylenia od planu dochodów.  

 

Opisowe wykonanie planu dochodów wraz z uzasadnieniem odchyleń w układzie 

poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: 

 

Dział 
Plan według 

uchwały 
budżetowej 

Zmiany planu 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

% 
wykonania 

planu 

Odchylanie 
wykonania od 

planu 

ROLNICTWO I 
ŁOWIECTWO 

010 13 567 041,00 -644 130,20 12 922 910,80 10 664 884,22 82,53% -2 258 026,58  

LEŚNICTWO 020 900,00 0,00 900,00 712,44 79,16% -187,56  

WYTWARZANIE I 
ZAOPATRYWANIE W 
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 
GAZ I WODĘ 

400 81 000,00 86 500,00 167 500,00 165 736,61 98,95% -1 763,39  

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 72 676,00 -72 676,00 0,00 0,00 0,00% 0,00  

TURYSTYKA 630 0,00 37 400,00 37 400,00 34 181,31 91,39% -3 218,69  

GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 

700 1 778 785,00 -170 111,53 1 608 673,47 1 588 774,30 98,76% -19 899,17  

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 1 000,00 3 500,00 4 500,00 4 586,64 101,93% 86,64  

ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA 

750 86 118,00 67 913,25 154 031,25 145 904,64 94,72% -8 126,61  

URZĘDY NACZELNYCH 
ORGANÓW          WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI                        
I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA 

751 1 500,00 60 249,00 61 749,00 61 399,00 99,43% -350,00  

OBRONA NARODOWA 752 1 120,00 0,00 1 120,00 1 120,00 100,00% 0,00  

BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE                                 
I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

754 500,00 121 300,00 121 800,00 90 095,31 73,97% -31 704,69  

DOCHODY OD OSÓB 
PRAWNYCH,                                                  
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 
INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIDAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ                                               
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE 
Z ICH POBOREM 

756 7 451 657,00 17 502,00 7 469 159,00 7 310 149,84 97,87% -159 009,16  

RÓŻNE ROZLICZENIA 758 14 097 304,00 1 880 932,78 15 978 236,78 20 997 623,07 131,41% 5 019 386,29  

OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 1 058 688,00 355 113,76 1 413 801,76 1 183 933,91 83,74% -229 867,85  

POMOC SPOŁECZNA 852 612 917,00 -60 073,78 552 843,22 534 177,72 96,62% -18 665,50  

POZOSTAŁE ZADANIA W 
ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

853 17 000,00 6 240,00 23 240,00 8 256,19 35,53% -14 983,81  

EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 

854 0,00 86 445,00 86 445,00 69 402,90 80,29% -17 042,10  

RODZINA 855 10 979 969,00 3 471 667,75 14 451 636,75 14 425 458,71 99,82% -26 178,04  

GOSPODARKA 
KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

900 9 512 792,00 1 025 484,80 10 538 276,80 5 042 063,03 47,85% -5 496 213,77  

KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

921 3 000,00 0,00 3 000,00 4 908,85 163,63% 1 908,85  

KULTURA FIZYCZNA 926 20 000,00 -20 000,00 0,00 33,79 - 33,79  

RAZEM 59 343 967,00 6 253 256,83 65 597 223,83 62 333 402,48 95,02% -3 263 821,35  
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Przyczyny odchyleń od planu dochodów: 

 

▪ Dział 010 – odchylenie ujemne w wysokości 2 258 026,58 złotych, wynika                                        

z następujących faktów: 

- Rozdział 01010 – kwotę 9 141 544,00 złotych zaplanowaną z tytułu realizacji zadania 

pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją 

oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Gnojnik”, wykonano w wysokości                               

6 738 673,98 złotych, co stanowi odchylenie ujemne w wysokości 2 402 870,02 złotych. 

Przyczyną niepełnego wykonania planu było, powstałe m.in. w skutek wprowadzenia 

w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stanu epidemii, opóźnienie 

w realizacji ostatnich etapów inwestycji, przesunięcie się terminu otrzymania końcowej 

faktury za odcinek kanalizacji sanitarnej, a co za tym idzie, złożenie ostatniego wniosku 

o płatność końcową już w 2021 roku.  W między czasie składano uzupełnienia                               

i oczekiwano na pozytywną weryfikację złożonych pod koniec 2020 roku wniosków                   

o refundację poniesionych wcześniej wydatków.  

- Rozdział 01010 – kwotę 1 869 968,37 złotych zaplanowaną z tytułu zwrotu podatku 

VAT za realizowane inwestycje wodno-kanalizacyjne, wykonano w wysokości 

1 962 489,35 złotych, co stanowi odchylenie dodatnie w wysokości 92 520,98 złotych.  

Przyczyną takiego odchylenia było głównie rozliczenie salda rozrachunków z tytułu 

deklaracji cząstkowych Urzędu za lata poprzednie, jak i za rok 2020.  

- Rozdział 01010 – kwotę 249 000,00 złotych zaplanowaną z tytułu przyłączy do sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej, wykonano w wysokości 296 813,15 złotych, co stanowi 

odchylenie dodatnie w wysokości 47 813,15 złotych.  

Przyczyną takiego odchylenia był większy zakres robót niż wstępnie szacowano. 

- Rozdział 01022 – wykonano nieplanowane dochody w wysokości 732,82 złotych, co 

stanowi w całości odchylenie dodatnie. 

Przyczyną takiego odchylenia był wpływy z tytułu refakturowania na właścicieli psów 

kosztów ich odłowienia i leczenia. 

- Rozdział 01095 – kwotę 15 516,62 złotych zaplanowaną z tytułu sprzedaży działki, 

wykonano w wysokości 19 134,13 złotych, co stanowi odchylenie dodatnie w 

wysokości 3 617,51 złotych.  

Przyczyną takiego odchylenia był wpływ tej kwoty za działkę 941/6 w Gnojniku, 

zrealizowany w ostatnich dniach grudnia 2020r. 

▪ Dział 020 – kwotę 900,00 złotych zaplanowaną z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, 

wykonano w wysokości 712,44 złote, co stanowi odchylenie ujemne w wysokości 187,56 

złotych, wynika z otrzymania mniejszego niż zakładano czynszu. 

▪ Dział 040 – kwotę 167 500,00 złotych zaplanowaną głównie z tytułu fakturowania w I 

kwartale 2020r. sprzedaż wody za IV kwartał 2019r., a także z tytułu refakturowania 

zakupu wody na spółkę Eco Gnojnik, wykonano w wysokości 165 236,37 złotych, co 

stanowi odchylenie ujemne w wysokości 1 763,39 złotych. 

Przyczyną takiego odchylenia było mniejsze zużycie wody niż wstępnie szacowano. 

▪ Dział 630 – kwotę 14 800,00 złotych zaplanowaną z tytułu wpłat rodziców na realizację 

projektu „Odkrywam Małopolskę (…)”, wykonano w wysokości 11 581,31 złotych, co 

stanowi odchylenie ujemne w kwocie 3 218,69 złotych, wynikające z podatku VAT jaki 

był wkalkulowany w kwotę planu, a stanowiący dochód budżetu państwa.  

▪ Dział 700 – odchylenie ujemne w wysokości 19 899,17 złotych jest wynikiem mniejszego 

niż planowano wykonania dochodów z najmu/dzierżawy i innych dochodów 

otrzymywanych z mienia gminy. 
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▪ Dział 710 – przekroczenie planowanych dochodów o kwotę 86,64 złotych wynika z 

wykonania nieplanowanego dochodu z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę opłat za 

rozgraniczenie działek. 

▪ Dział 750 – odchylenie ujemne w wysokości 8 126,61 złotych jest w głównej mierze 

spowodowane niższym niż planowano wykonaniem dotacji celowej na zadanie zlecone z 

zakresu Powszechnego Spisu Rolnego. 

▪ Dział 751 – odchylenie ujemne w wysokości 350,00 złotych, wynika z niewykorzystania 

w pełni dotacji na zorganizowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

▪ Dział 752 – odchylenie nie występuje. 

▪ Dział 754 – odchylenie ujemne w wysokości 31 704,69 złotych, wynika głównie z 

niewykonania planu założonego na dodatkowo składany wniosek o środki z Funduszu 

Sprawiedliwości. 

▪ Dział 756 – odchylenie ujemne w wysokości 159 009,16 złotych wynika w pierwszej 

kolejności z niższego poziomu wykonania udziału w podatkach państwowych PIT i CIT, 

a także z niższych niż planowane wpływów z poboru podatków od osób fizycznych i 

prawnych, oraz z wyższych wpływów z tytułu poboru innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.  

▪ Dział 758 – przekroczenie planowanych dochodów o kwotę 5 019 386,29 złotych, wynika 

w pierwszej kolejności z wpływu niezaplanowanych kwot ze środków RFIL-u 

(Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), a także z wyższego niż  planowany wpływu 

odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy. 

▪ Dział 801 – odchylenie ujemne w wysokości 229 867,85 złotych wynika: 

-  w pierwszej kolejności z mniejszego niż planowano: 

a) wpływu za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, 

b) wpływu opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym powyżej 5-ciu godzin 

ustawowych 

c) wpływu za żywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych 

d) wykonania dotacji na wychowanie przedszkolne, na zakup podręczników 

szkolnych 

-  w drugiej kolejności z większego niż planowano wpływu z tytułu zwrotu kosztów jakie 

Gmina Gnojnik ponosi na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie 

Gminy Gnojnik, a zamieszkujących poza terenem Gminy. 

-  w trzeciej kolejności z nieplanowanego wykonania dotacji z programu LEMUR – Sala 

gimnastyczna w Biesiadkach  

▪ Dział 852 – odchylenie ujemne w wysokości 18 665,50 złotych, wynika                                            

m.in. ze zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej, 

utrzymania ośrodka pomocy społecznej, a także z niskiego poziomu wykonania planu na 

opłaty za zwrot części kosztów poniesionych za umieszczonych w domach pomocy 

społecznej . 

▪ Dział 853 – odchylenie ujemne w wysokości 14 983,81 złotych, wynika mniejszego niż 

planowano wykonania dotacji za projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w 

Małopolsce II” 

▪ Dział 854 – odchylenie ujemne w wysokości 17 042,10 złotych, wynika ze zwrotu 

niewykorzystanej kwoty dotacji, na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o 

charakterze socjalnym  

▪ Dział 855 – odchylenie ujemne w wysokości 26 178,04 złotych, wynika                                

głównie ze zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji, a także z wykonania w wartościach 

niższych niż planowane dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz 

z odsetkami.  
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▪ Dział 900 – odchylenie ujemne w wysokości 5 496 213,77  złotych, wynika głównie                 

z mniejszych niż planowane wpływy na realizację partnerskich programów unijnych,            

tj. wymiany pieców i OZE, głównie w związku z przesunięciem części realizacji tych zadań 

na lata kolejne.  

▪ Dział 921 – przekroczenie planowanych dochodów o kwotę 1 908,85 złotych wynika 

głównie z wyższych niż planowane wpływy z tytułu najmu i sprzedaży usług 

▪ Dział 926 – przekroczenie planowanych dochodów o kwotę 33,79  złotych wynika głównie 

z wyższych niż planowane wpływy z różnych dochodów, a dokładnie zwrotu nadpłat za 

gaz na obiektach sportowych. 
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6.3. Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej – część 

tabelaryczna: 

 
Wykonanie dochodów budżetu gminy Gnojnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

za 2020 rok, według działów klasyfikacji budżetowej 

Dział Treść Plan Wykonanie % 

Razem dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12 922 910,80 10 664 884,22 82,53% 

Razem dział 020 LEŚNICTWO 900,00 712,44 79,16% 

Razem dział 400 
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE  
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 

167 500,00 165 736,61 98,95% 

Razem dział 630 TURYSTYKA 37 400,00 34 181,31 91,39% 

Razem dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 608 673,47 1 588 774,30 98,76% 

Razem dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 500,00 4 586,64 101,93% 

Razem dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 154 031,25 145 904,64 94,72% 

Razem dział 751 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI                                                            
I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA 

61 749,00 61 399,00 99,43% 

Razem dział 752 OBRONA NARODOWA 1 120,00 1 120,00 100,00% 

Razem dział 754 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I  
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

121 800,00 90 095,31 73,97% 

Razem dział 756 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD  
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH  
JEDNOSTEK NIEPOSIDAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH  
POBOREM 

7 469 159,00 7 310 149,84 97,87% 

Razem dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 15 978 236,78 20 997 623,07 131,41% 

Razem dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 413 801,76 1 183 933,91 83,74% 

Razem dział 852 POMOC SPOŁECZNA 552 843,22 534 177,72 96,62% 

Razem dział 853 
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ 

23 240,00 8 256,19 35,53% 

Razem dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 86 445,00 69 402,90 80,29% 

Razem dział 855 RODZINA 14 451 636,75 14 425 458,71 99,82% 

Razem dział 900 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  
ŚRODOWISKA 

10 538 276,80 5 042 063,03 47,85% 

Razem dział 921 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO 

3 000,00 4 908,85 163,63% 

Razem dział 926 KULTURA FIZYCZNA 0,00 33,79 - 

RAZEM   65 597 223,83 62 333 402,48 95,02% 
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Wykonanie dochodów budżetu gminy Gnojnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
za 2020 rok 

 W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚĆI 

       

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %* 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12 922 910,80 10 664 884,22 82,53% 

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 12 759 653,37 10 497 276,46 82,27% 

0580 
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych  

36 588,00 36 588,00 0,00% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 158,98 0,00% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 869 968,37 1 962 489,35 104,95% 

6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

10 604 097,00 8 201 226,98 77,34% 

6290 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

249 000,00 296 813,15 119,20% 

01022 
        Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 
pochodzenia zwierzęcego 

0,00 732,82 0,00% 

0830 Wpływy z usług 0,00 718,68 0,00% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 14,14 0,00% 

01095 Pozostała działalność 163 257,43 166 874,94 102,22% 

0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 

15 516,62 19 134,13 123,31% 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

87 466,81 87 466,81 100,00% 

6630 

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

60 274,00 60 274,00 100,00% 

    

020 LEŚNICTWO 900,00 712,44 79,16% 

02001 Gospodarka leśna 900,00 712,44 79,16% 

0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze 

900,00 712,44 79,16% 

    

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 167 500,00 165 736,61 98,95% 

40002 Dostarczanie wody 167 500,00 165 736,61 98,95% 

0830 Wpływy z usług 166 500,00 165 236,37 99,24% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 200,24 20,02% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 300,00 0,00% 

              

              

630 TURYSTYKA 37 400,00 34 181,31 91,39% 

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 37 400,00 34 181,31 91,39% 

0970 Wpływy z różnych dochodów  14 800,00 11 581,31 78,25% 
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2710 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących  

22 600,00 22 600,00 100,00% 

              

              

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 608 673,47 1 588 774,30 98,76% 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 608 673,47 1 588 774,30 98,76% 

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze 

200 000,00 181 702,72 90,85% 

0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 

0,00 4 484,45 - 

0830 Wpływy z usług 80 000,00 73 149,20 91,44% 

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 4 900,00 4 906,90 0,00% 

0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 295,61 29,56% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 4 461,94 148,73% 

6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

673 851,94 673 851,95 100,00% 

6259 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

45 921,53 45 921,53 100,00% 

6269 
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 

600 000,00 600 000,00 100,00% 

    

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 500,00 4 586,64 101,93% 

71095 Pozostała działalność 4 500,00 4 586,64 101,93% 

0690 Wpływy z różnych opłat 4 500,00 4 493,33 99,85% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 93,31 0,00% 

              

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 154 031,25 145 904,64 94,72% 

75011 Urzędy wojewódzkie 63 511,00 63 514,10 100,00% 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

63 511,00 63 511,00 100,00% 

2360 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami 

0,00 3,10 0,00% 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 59 195,25 57 065,54 96,40% 

0830 Wpływy z usług 5 000,00 3 841,31 76,83% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,33 - 

0960 
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 
pieniężnej 

23 300,00 23 300,00 0,00% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 30 895,25 29 923,90 96,86% 

75056 Spis powszechny i inne 31 325,00 25 325,00 80,85% 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

31 325,00 25 325,00 80,85% 
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751 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI                                                           
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

61 749,00 61 399,00 99,43% 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa 1 500,00 1 500,00 100,00% 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

1 500,00 1 500,00 100,00% 

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 57 030,00 56 680,00 99,39% 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

57 030,00 56 680,00 99,39% 

75109 
Wybory do rad Gmin, Powiatów i Sejmików województw, wybory Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie  

3 219,00 3 219,00 100,00% 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

3 219,00 3 219,00 100,00% 

            
  

752 OBRONA NARODOWA 1 120,00 1 120,00 100,00% 

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 120,00 1 120,00 100,00% 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

1 120,00 1 120,00 100,00% 

  
  

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 121 800,00 90 095,31 73,97% 

75412 Ochotnicze straże pożarne 121 300,00 89 595,31 73,86% 

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 23 680,00 23 680,00 100,00% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 518,36 0,00% 

2440 
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na 
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 
publicznych 

68 000,00 35 782,29 52,62% 

2710 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 

19 620,00 19 614,66 99,97% 

6630 

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

10 000,00 10 000,00 100,00% 

75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 100,00% 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

500,00 500,00 100,00% 

    

756 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

7 469 159,00 7 310 149,84 97,87% 

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 3 754,00 75,08% 

0350 
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 
w formie karty podatkowej 

5 000,00 3 742,81 74,86% 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 11,19 0,00% 
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75615 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

995 500,00 1 050 612,27 105,54% 

0310 Podatek od nieruchomości 860 000,00 904 173,98 105,14% 

0320 Podatek rolny 9 500,00 8 292,73 87,29% 

0330 Podatek leśny 17 000,00 17 276,00 101,62% 

0340 Podatek od środków transportowych 80 000,00 83 589,21 104,49% 

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 25 000,00 29 427,00 117,71% 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 7 853,35 196,33% 

75616 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i 
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 
lokalnych od osób fizycznych 

1 797 000,00 1 745 875,48 97,16% 

0310 Podatek od nieruchomości 800 000,00 707 503,20 88,44% 

0320 Podatek rolny 620 000,00 619 018,71 99,84% 

0330 Podatek leśny 24 000,00 24 022,02 100,09% 

0340 Podatek od środków transportowych 188 500,00 183 498,64 97,35% 

0360 Podatek od spadków i darowizn 15 000,00 30 807,00 205,38% 

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 140 000,00 170 035,58 121,45% 

    0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 
kosztów upomnień 

2 500,00 2 999,13 119,97% 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000,00 7 991,20 114,16% 

75618 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 

185 000,00 191 485,03 103,51% 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 28 000,00 28 720,00 102,57% 

0480 
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

134 000,00 140 464,74 104,82% 

0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

23 000,00 22 289,47 96,91% 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 10,82 0,00% 

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 486 659,00 4 318 423,06 96,25% 

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 376 659,00 4 251 910,00 97,15% 

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 110 000,00 66 513,06 60,47% 

    

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 15 978 236,78 20 997 623,07 131,41% 

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 002 063,00 9 002 063,00 100,00% 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 002 063,00 9 002 063,00 100,00% 

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 264 572,00 264 572,00 100,00% 

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 264 572,00 264 572,00 100,00% 

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 131 948,00 5 131 948,00 100,00% 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 131 948,00 5 131 948,00 100,00% 

75814 Różne rozliczenia finansowe 64 533,34 87 754,07 135,98% 

0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 6 896,18 229,87% 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 19 324,55 - 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

25 651,13 25 651,13 100,00% 

6330 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych) 

35 882,21 35 882,21 100,00% 

75816 Wpływy do rozliczenia 1 186 217,44 6 182 383,00 521,18% 

6290 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

1 186 217,44 6 182 383,00 521,18% 

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 328 903,00 328 903,00 100,00% 
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2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 328 903,00 328 903,00 100,00% 

    

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 413 801,76 1 183 933,91 83,74% 

80101 Szkoły podstawowe 290 154,13 293 481,05 101,15% 

0610 
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 
duplikatów 

0,00 80,00 0,00% 

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze 

12 000,00 12 954,09 107,95% 

0920 Pozostałe odsetki 0,00 155,25 0,00% 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

20 000,00 20 000,00 100,00% 

2057 

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

155 000,00 154 999,28 100,00% 

2701 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł 

103 154,13 103 154,13 100,00% 

6280 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

0,00 2 138,30 #DZIEL/0! 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7 173,00 7 173,00 100,00% 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

7 173,00 7 173,00 100,00% 

80104 Przedszkola 727 076,00 681 320,23 93,71% 

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 41 000,00 28 395,00 69,26% 

0670 
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 

125 000,00 90 177,90 72,14% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 47,28 0,00% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 200 997,00 212 175,34 105,56% 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

360 079,00 350 524,71 97,35% 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 296 130,00 111 675,50 37,71% 

0830 Wpływy z usług 296 130,00 111 675,50 37,71% 

80153 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 
szkołach artystycznych 

93 268,63 90 284,13 96,80% 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

93 268,63 90 284,13 96,80% 

              

              

852 POMOC SPOŁECZNA 552 843,22 534 177,72 96,62% 

85202 Domy pomocy społecznej 12 000,00 1 000,00 8,33% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 1 000,00 8,33% 

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 

12 643,60 12 643,60 100,00% 
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2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

12 643,60 12 643,60 100,00% 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 61 103,76 61 103,76 100,00% 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

61 103,76 61 103,76 100,00% 

85216 Zasiłki stałe 145 085,00 144 913,76 99,88% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 87,62 0,00% 

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 750,00 491,14 65,49% 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

144 335,00 144 335,00 100,00% 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 105 617,24 105 945,15 100,31% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 421,65 0,00% 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

28 026,24 28 026,24 100,00% 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

69 055,00 68 961,26 99,86% 

    2460 
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

8 536,00 8 536,00 100,00% 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 500,00 4 279,23 171,17% 

0830 Wpływy z usług 2 500,00 4 279,23 171,17% 

85230  Pomoc w zakresie dożywiania 197 258,62 197 258,62 100,00% 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

197 258,62 197 258,62 100,00% 

85295 Pozostała działalność 16 635,00 7 033,60 42,28% 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

16 635,00 7 033,60 42,28% 

              

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 23 240,00 8 256,19 35,53% 

85395 Pozostała działalność 23 240,00 8 256,19 35,53% 

2057 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

22 259,07 7 163,25 32,18% 

2059 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

980,93 1 092,94 0,00% 

              

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 86 445,00 69 402,90 80,29% 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 86 445,00 69 402,90 80,29% 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

86 445,00 69 402,90 80,29% 

    

855 RODZINA 14 451 636,75 14 425 458,71 99,82% 

85501 Świadczenie wychowawcze 10 714 601,14 10 698 698,01 99,85% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 1 096,87 21,94% 

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 15 000,00 3 000,00 20,00% 
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2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z 
zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci 

10 694 601,14 10 694 601,14 100,00% 

85502 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

3 327 250,00 3 317 244,22 99,70% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 2 736,85 54,74% 

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 15 000,00 16 265,45 108,44% 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

3 279 250,00 3 277 336,72 99,94% 

2360 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami 

28 000,00 20 905,20 74,66% 

85503 Karta Dużej Rodziny 661,38 531,24 80,32% 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

661,38 529,83 80,11% 

2360 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami 

0,00 1,41 0,00% 

85504 Wspieranie rodziny 386 780,00 386 752,61 99,99% 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

385 930,00 385 902,61 99,99% 

2690 
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań 
wynikających z odrębnych ustaw 

850,00 850,00 100,00% 

85513 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

22 344,23 22 232,63 99,50% 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

22 344,23 22 232,63 99,50% 

              

              

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10 538 276,80 5 042 063,03 47,85% 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 101 300,00 102 180,81 100,87% 

0830 Wpływy z usług 101 000,00 101 458,60 100,45% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 240,58 80,19% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 481,63 0,00% 

90002 Gospodarka odpadami 1 251 300,00 1 277 169,77 102,07% 

0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

1 250 000,00 1 273 847,08 101,91% 

0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 
kosztów upomnień 

1 000,00 3 025,11 302,51% 

0910 
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 
opłat 

300,00 297,58 99,19% 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 8 943 401,80 3 421 008,36 38,25% 

2057 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

507 297,80 135 938,54 26,80% 

2317 
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

6 081,00 1 507,01 24,78% 
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6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

7 624 720,00 2 623 229,36 34,40% 

6299 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

805 303,00 660 333,45 82,00% 

90019 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 

2 500,00 2 029,01 81,16% 

0690 Wpływ z różnych opłat 2 500,00 2 029,01 81,16% 

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 100,00 0,00 0,00% 

0400 Wpływy z opłaty produktowej 100,00 0,00 0,00% 

90095 Pozostała działalność 239 675,00 239 675,08 100,00% 

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze 

239 675,00 239 675,08 100,00% 

    

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 000,00 4 908,85 163,63% 

92195 Pozostała działalność 3 000,00 4 908,85 163,63% 

0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze 

2 000,00 3 216,73 160,84% 

0830 Wpływy z usług 1 000,00 1 619,15 161,92% 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 19,69 0,00% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 53,28 0,00% 

              

926 KULTURA FIZYCZNA 0,00 33,79 - 

92601 Obiekty sportowe 0,00 33,79 - 

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 33,79 - 

OGÓŁEM DOCHODY 
65 597 223,83 62 333 402,48 95,02% 

Plan Wykonanie % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 * kolumna przedstawia procentowy udział kwot wykonanych dochodów do planu dochodów na dzień 30.06.2020r., w przypadku wykonania 

dochodu bez założonego planu komórka pozostaje pusta. 
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6.4. Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej – część opisowa: 

 

 

DZIAŁ 010 -  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 82,53% 

 

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (82,27%) ujęto: 

- wykonanie dochodów w kwocie 10 497 276,46 złotych (1,33%) zaplanowanych ogółem na 

kwotę 12 759 653,37 złotych, a w szczególności: 

 

▪ wykonano kwotę 6 738 673,98 zł. planu dotacji założonego w kwocie 9 141 544,00 zł., 

na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz 

z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik” – wykonana kwota 

dotyczyła zarówno refundacji wydatków poniesionych na roboty budowlane w roku 

poprzednim, jak i części wydatków poniesionych w roku bieżącym,  

 

▪ wykonano w całości zaplanowaną w kwocie 1 462 553,00 złotych, dotacje w ramach 

umowy z UMWM nr 00020-65150-UM0600105/1, wypłacona gminie w formie 

refundacji za wydatki zrealizowane w 2019 roku w ramach PROW w ramach zadania 

pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w 

miejscowości Gnojnik, Gosprzydowa i Lewniowa” (tzw.: mały wod-kan) – zadanie to 

zakończono i rozliczono w całości. 

 

▪ wykonano kwotę 1 962 489,35 zł. planu założonego w kwocie 1 869 968,37 złotych w 

zakresie zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy, a także z tyt. VAT naliczonego  

wynikającego z salda pozostającego do rozliczenia za cząstkowe deklaracje VAT-7 

Urzędu Gminy Gnojnik.  

 

▪ wykonano kwotę 296 813,15 zł. planu założonego w kwocie 249 000,00 złotych, na 

dochody z tytułu przyłączy do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej, oraz bez planu 

odnotowano wpływ 158,98 złotych tyt. odsetek od nieterminowego regulowania 

należności za przyłącza. 

 

▪ wykonano w całości zaplanowaną w kwocie 36 588 zł. pozycję planu odpowiadającą 

karze pieniężnej za niewywiązanie się przez wykonawcę z zapisów zawartej umowy.  

 

 

W rozdziale 01022 –Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 

pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia 

zwierzęcego ujęto: 

- wykonanie bez planu w kwocie 732,82 złotych z tytułu sprzedaży usług, tj. przeniesienia 

kosztów wyłapania/odłowienia i leczenia psa na osobę fizyczną/właściciela psa. 

 

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność (102,22%) ujęto: 

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa – 87 466,81 zł (w stosunku do założonego planu  

wykonanie stanowi 100,00%), na wypłatę świadczenia dla rolników z tytułu zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.  

- wykonanie w zakresie sprzedaży działek rolnych na kwotę 19 134,13 złotych, dotyczy to 

działek nr 1005, 1109/1 i 941/6  w Gnojniku. 
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DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 79,16% 

 

Dochody w tym dziale dotyczą w całości rozdziału 02001 – Gospodarka leśna i obejmują 

czynsz dzierżawny obwodów łowieckich opłacany w 2020 roku. Uzyskano z tego tytułu kwotę 

712,44 złotych przy założonym planie na poziomie 900,00 złotych. 

 

 

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 98,95% 

 

Dochody w tym dziale dotyczą w całości rozdziału 040002 – Dostarczanie wody i obejmują: 

- wpływy ze sprzedaży wody w kwocie 165 236,37 złotych przy planowanym poziomie                  

166 500,00 złotych  

- odsetki od nieterminowych wpłat  w kwocie 200,24 złotych przy planie założonym na kwotę 

1 000,00 złotych 

- nieplanowane dochody z tytułu wpłaty za wodomierz, w łącznej kwocie 300,00 złotych 

 

 

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 91,39% 

 

W rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wykonane dochody 

dotyczą realizacji projektu pn. "Odkrywam Małopolskę" realizowanego w ramach programu 

wsparcia turystyki szkolnej, w ramach którego zorganizowano 8 wycieczek szkolnych. 

Dochody te obejmują: 

- wpływy z wpłat rodziców w kwocie 11 581,31 złotych  

- wpływ dofinansowania w kwocie 22 600,00 złotych 

 

 

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 98,76% 

 

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (98,76%) ujęto następujące 

wpływy: 

- z tyt. czynszu, dzierżawy i najmu mienia komunalnego –    181 702,72 zł.  

- z tyt. odsetek za nieterminowe uregulowanie należności –               295,61 zł.  

- z tyt. usług za zużyte media          73 149,20 zł. 

- z tyt. sprzedaży drewna z gminnych działek –          4 906,90 zł.  

- z tyt. sprzedaży działek gminnych –          4 484,45 zł. 

- z tyt. zwrotu za nadpłacone media –           3 817,75 zł. 

- z tyt. podatku VAT wpłaconego przez kontrahentów  

po terminie sporządzania deklaracji –           4 461,94 zł. 

       

Ponadto wykonano w całości dochody zaplanowane z tyt. dotacji/środków na realizację zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektu łączącego funkcję kulturalną i przedszkolną w Uszwi”, 

w kwotach: 

a) 673 851,95 złotych (środki unijne)  

b)   45 921,53 złotych (środki budżetu państwa)  

c) 600 000,00 złotych (środki PFRON)  
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DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA – 101,93%  

 

Dochody w tym dziale dotyczą w całości rozdziału 71095 – Pozostała działalność i obejmują 

wpływy z tytułu opłaty za koszty postępowania w sprawie wydania decyzji o rozgraniczeniu 

działek wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat, w łącznej kwocie 4 586,64 złotych, przy 

planowanym, poziomie dochodów w kwocie 4 500,00zł. 

 

 

DZIAŁ 750 – ADMINISTACJA PUBLICZNA – 94,72%  

 

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie (100,00%) wykonano dochody z tyt. dotacji celowej 

z budżetu państwa w wysokości 63 511,00 złotych, przekazanej na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej. Ponadto odnotowano wpływ w kwocie 3,10 złotych tytułem 

dochodów własnych z tytułu wykonywania zadań zleconych gminie, tj. z tytułu opłat za 

udostępnienie danych.  

 

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast  i miast na prawach powiatu) (96,40%) wykonano 

następujące dochody: 

- wpływy z usług (ksero, druk, fax) – 92,11 zł.; 

- wpływy z usług i inne (udostępnienie oprogramowania spółce Eco Gnojni) – 3 749,00 zł. 

- wpływy z tytułu zwrotu przez pracowników Urzędu nienależnie pobranych dodatków 

(funkcyjnego i specjalnego) – 13 961,53 zł.; 

- wpływy ze zwrotu kosztu dodatków do wynagrodzenia opiekuna stażystów i praktykantów – 

5 424,34 zł. 

-  wpływ odszkodowania dot. szkody w PP Uszew – 10 398,17 zł. 

- wpływ zwrotu nadpłaconej kwoty z Międzyzakładowej KZP – 48,00 zł. 

- wpływy zwrotu nadpłat z Tauron za energię na podst. korekt – 91,86 zł. 

- wpływ darowizn w postaci pieniężnej – 23 300,00 zł.; 

- odsetki od nieterminowych płatności (wpłacone przez pracowników) – 0,33 złotych; 

 

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne (80,85%) wykonano dochody z tyt. dotacji celowej 

z budżetu państwa w łącznej wysokości 25 325,00 złotych, na realizację następujących zadań 

zleconych: 

- Powszechny Spis Rolny 2020 – kwota 25 055,00 złotych (80,68% planu) 

- Narodowy Spis Powszechny 2021 – kwota 270,00 złotych (100,00% planu) 

Na zadanie w zakresie PSR 2020, Główny Urząd Statystyczny przekazał Gminie środki                        

w wysokości 31 055,00 złotych, następnie poinformował Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów 

o blokadzie wydatków na nagrody dla gminnego komisarza, w związku z czym Gmina w dniu 

23 grudnia 2020r. zwróciła niewykorzystana część dotacji w kwocie 6 000,00 złotych.   

 

 

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA – 99,43% 

 

Dochody bieżące w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa (100,00%), obejmują środki dotacji przyznanej na wydatki związane                            

z aktualizacją stałego rejestru wyborców wysokości równej 1 500,00 złotych.  
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Dochody bieżące w rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  (99,39%), 

obejmują środki dotacji przyznanej na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na 

Prezydenta Polski, wykonane w kwocie 56 680,00 złotych.  

Krajowe Biuro Wyborcze przekazało Gminie na ten cel kwotę 57 030,00 złotych, w dniu 30 

października 2020r. Gmina zwróciła niewykorzystane środki w kwocie 350,00 złotych, z puli 

przeznaczonej na diety dla członków komisji wyborczej. 

 

Dochody bieżące w rozdziale 75109 - Wybory (100,00%), obejmują środki dotacji przyznanej 

na wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Gnojniku w kwocie                   

3 219,00 złotych.  

 

 

DZIAL 752 –OBRONA NARODOWA – 100,00% 

 

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, w 2020r. odnotowano wpływu dotacji celowej 

z budżetu państwa zaplanowanej w kwocie 1 120,00 złotych na zadania obronne, tj. 

przeprowadzenie szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców. 

 

 

 

DZIAL 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE                                                                          

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 73,97% 

 

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w 2020r. wykonano następujące dochody: 

- bez założonego planu, w kwocie 518,36 złotych z tytułu wpływu zwrotu nadpłat z tytułu 

sprzedaży samochodu pożarniczego, w przedmiocie składek NNW i polisy ubezpieczeniowej, 

a także zwrot nadpłaconych kwot za energię elektryczną i gaz.   

- zgodnie z planem, wykonano kwotę 23 680,00 złotych z tytułu sprzedaży samochodu 

pożarniczego (OSP Zawada Uszewska).  

- zgodnie z planem, wykonano w kwocie 10 000,00 złotych, dotację z przeznaczeniem dla 

jednostek OSP z terenu woj. małopolskiego na prace budowlano-remontowe w remizach 

strażackich w 2020 r., konkretnie na zadanie pn.: „Adaptacja budynku mienia komunalnego 

Gminy Gnojnik na potrzeby remizy OSP w Żerkowie - Etap II”. 

- odnotowano dotację w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostce OSP w Biesiadkach w kwocie 

15 820,00 złotych. Środki wykorzystano w całości na zakup węży i złączek do urządzenia 

hydraulicznego wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.  

- odnotowano wykonanie dotacji na kwotę 3 794,66 złotych, zaplanowanej w kwocie 3 800,00 

złotych, z tytułu dotacji udzielanej gminie w formie pomocy finansowej z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej 

jednostkom OSP z terenu dotkniętego skutkami powodzi, z przeznaczeniem na zakup butów i 

ubrań. W dniu 30 czerwca 2020r. zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 5,34 zł. 

- odnotowano dotację z państwowego funduszu celowego, tj Funduszu Sprawiedliwości 

(Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) na nabycie wyposażenia 

i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz jednostek OSP, w kwocie 38 000,00 złotych. 

W dniu 30 grudnia 2020 roku zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 2 217,71 złotych. 

Wykonano dochód na kwotę 35 782,29 złotych.  
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W rozdziale 75414 – Obrona cywilna, w 2020r. odnotowano wpływu dotacji celowej z budżetu 

państwa zaplanowanej w kwocie 500,00 złotych na zadania  z zakresu obrony cywilnej. 

 

 

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,                                                                  

OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK                                                        

NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – 97,87% 

 

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75,08%) 

Wpływy w 2020 roku z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, który jest 

rozliczany na podstawie karty podatkowej, wyniosły 3 754,00 złotych  (w tym odsetki od 

nieterminowych wpłat w kwocie 11,19 złotych), przy planowanym poziomie 5 000,00 złotych. 

 

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od 

środków transportu, podatku od czynności cywilno–prawnych pobieranego od osób 

prawnych. (105,54%) 

Dochody z tytułu podatków i opłat  od osób prawnych w 2020 roku wyniosły 1 050 612,27 

złotych (105,54%), przy założonym planie na poziomie 995 500,00 złotych.  

 

Realizacja podatku rolnego, podatku leśnego, od nieruchomości oraz od środków 

transportowych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: 

 

Podatki od osób prawnych wpłynęły w wysokości 88,90% łącznego przypisu na 2020 rok, to 

jest zaległości początkowych oraz przypisu bieżącego. Zaległości na 31.12.2020 roku wyniosły 

126 755,41 zł, w tym zaległości wymagalne równe 126 755,41 zł, kwoty nadpłaconych 

podatków wyniosły zaś 228,93 zł. Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się 

następująco: 

− Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w 105,14%, co stanowi kwotę 

równą 904 173,98 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2020 roku osiągnęły 

wartość 67 669,51 zł, w tym wymagalne 67 669,51 złotych. 

− Podatek rolny od osób prawnych wykonano w 87,29%, co stanowi kwotę równą 8 292,73 

złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2020 roku osiągnęły wartość 386,00 

złotych, w tym 386,00 zł jako zaległości wymagalne. 

Rodzaj podatku Plan Należności Wykonanie Zaległości 
Zaległości 

wymagalne 
Nadpłaty 

Podatek od 
nieruchomości 

860 000,00 971 826,56 904 173,98 67 669,51 67 669,51 16,93 

Podatek rolny 9 500,00 8 669,73 8 292,73 386,00 386,00 9,00 

Podatek leśny 17 000,00 17 276,00 17 276,00 0,00 0,00 0,00 

Podatek od środków 
transportowych 

80 000 142 086,11 83 589,21 58 699,90 58 699,90 203,00 

Ogółem 966 500,00 1 139 858,40 1 013 331,92 126 755,41 126 755,41 228,93 
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− Podatek leśny od osób prawnych wykonano w 101,62%, co stanowi kwotę równą 17 276,00 

złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2020 roku osiągnęły wartość 0,00 

złotych, w tym 0,00 zł jako zaległości wymagalne.  

− Podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano 104,49%, co stanowi 

kwotę równą 83 589,21 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2020 roku 

osiągnęły wartość 58 699,90 zł, w tym 58 699,90 zł jako zaległości wymagalne. 

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych był dochodem planowanym na 

poziomie 25 000,00 złotych, jednak jego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 

wartość 29 427,00 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2020r. roku wyniosły 

135,00 złotych. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest przekazywany za pośrednictwem 

Urzędu Skarbowego na rachunek budżetu Gminy. 

 

Rodzaj podatku Plan Należności Wykonanie Zaległości 
Zaległości 

wymagalne 
Nadpłaty 

Podatek od czynności 
cywilnoprawnych 

25 000,00 29 562,00 29 427,00 135,00 135,00 0,00 

Ogółem 25 000,00 29 562,00 29 427,00 135,00 135,00 0,00 

 

Wpływy z tytułu odsetek pobranych od nieterminowych płatności podatków od osób prawnych 

wyniosły 7 853,35 złotych przy kwocie należności równej 25 099,97 złotych. Należności 

pozostałe z tego tytułu do uregulowania wyniosły 17 246,62 złotych. Wykonanie planu 

założonego w tym zakresie na poziomie 4 000,00 złotych stanowi 196,33%. 

 

 

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilno–prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. 

(97,16%) 

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w 2020 roku wyniosły                 

1 745 875,48 złotych, przy założonym planie na poziomie 1 797 000,00 złotych.  

 

Realizacja podatku rolnego, podatku leśnego, od nieruchomości oraz od środków 

transportowych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: 
 

Rodzaj podatku Plan Należności Wykonanie Zaległości 
Zaległości 

wymagalne 
Nadpłaty 

Podatek od 
nieruchomości 

800 000,00 785 682,38 707 503,20 83 554,24 82 958,24 5 375,06 

Podatek rolny 620 000,00 666 626,91 619 018,71 51 433,84 51 433,84 3 825,64 

Podatek leśny 24 000,00 25 872,59 24 022,02 2 054,63 2 054,63 204,06 

Podatek od śr.  
transportowych 

188 500,00 207 065,04 183 498,64 25 356,40 25 356,40 1 790,00 

Ogółem 1 632 500,00 1 685 246,92 1 534 042,57 162 399,11 161 803,11 11 194,76 
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Podatki od osób fizycznych według danych zawartych w powyższej tabeli, wpłynęły do 

budżetu Gminy Gnojnik w wysokości 91,03% łącznego przypisu na 31.12.2020 rok, to jest 

zaległości początkowych oraz przypisu bieżącego. Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku 

wyniosły 162 399,11 złotych, w tym zaległości wymagalne równe 161 803,11 złotych. Kwoty 

nadpłaconych podatków wyniosły zaś 11 194,76 złotych. Wykonanie poszczególnych 

podatków przedstawia się następująco: 

− Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w 88,44%, co stanowi kwotę 

równą 707 503,20. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2020 roku osiągnęły wartość 

83 554,24 zł, w tym 82 958,24 zł jako zaległości wymagalne. 

− Podatek rolny od osób fizycznych wykonano w 99,84%, co stanowi kwotę równą 

619 018,71złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2020 roku osiągnęły 

wartość 51 433,84 złotych, w tym 51 433,84 zł jako zaległości wymagalne. 

− Podatek leśny od osób fizycznych wykonano w 100,09%, co stanowi kwotę równą 

24 022,02 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2020 roku osiągnęły wartość 

2 054,63 złotych, w tym 2 054,63 zł stanowi zaległości wymagalne. 

− Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano 97,35%, co stanowi 

kwotę równą 183 498,64 złotych. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2020 roku 

osiągnęły wartość 25 356,40zł, w tym 25 356,40 zł jako zaległości wymagalne. 

 

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 

140 000,00 złotych, jego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło wartość 170 035,58 

złotych co stanowi 121,45%. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2020r. roku wystąpiły 

w kwocie 1 611,68 złotych, w tym zaległości wymagalne 273,68 zł. Podatek od czynności 

cywilnoprawnych jest przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego na rachunek 

budżetu Gminy. 

 

Rodzaj podatku Plan Należności Wykonanie Zaległości 
Zaległości 

wymagalne 
Nadpłaty 

Podatek od czynności 
cywilnoprawnych 

140 000,00 171 647,26 170 035,58 1 611,68 273,68 0,00 

Ogółem 140 000,00 171 647,26 170 035,58 1 611,68 273,68 0,00 

 

Podatek od spadków i darowizn opłacany przez osoby fizyczne zaplanowano w kwocie 

15 000,00 złotych, jego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło wartość 30 807,00 

złotych co stanowi 205,38%. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły. 

 

Rodzaj podatku Plan Należności Wykonanie Zaległości 
Zaległości 

wymagalne 
Nadpłaty 

Podatek od spadków i 
darowizn 

15 000,00 30 807,00 30 807,00 0,00 0,00 0,00 

Ogółem 15 000,00 30 807,00 30 807,00 0,00 0,00 0,00 

 

Wpływy z tytułu odsetek pobranych od nieterminowych płatności podatków od osób 

fizycznych wyniosły 7 991,20 złotych przy kwocie należności równej 31 152,74 złotych. 

Zaległości z tego tytułu pozostałe do uregulowania wyniosły 23 161,54 złotych. Wykonanie 

planu założonego w tym zakresie na poziomie 7 000,00 złotych stanowi 114 ,61%. 
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Wyegzekwowano w 2020r. roku koszty upomnień z tytułu nieterminowego regulowania 

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na kwotę 2 999,13 złotych z należności 

wynoszącej 6 871,86 złotych. Zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 3 872,73 zł. i nie są 

zaległościami wymagalnymi. Wykonanie planu założonego w tym zakresie na poziomie 

2 500,00 złotych stanowi 119,97%. 

 

 

Rozdział 75618 – Wpłaty z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustawy 

o finansach publicznych. (103,51%) 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy wyniosły 191 485,03 złotych,                     

przy założonym planie na poziomie 166 000,00 złotych, w tym z: 

▪ opłaty skarbowej (§ 0410) - pobrano 28 720,00 zł (102,57% planu).                                                                                                                                    

▪ opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - plan                   

w kwocie 134 000,00 złotych został wykonany w 104,82%, a zrealizowane wpływy 

wyniosły 140 464,74 złotych. Opłaty te są wnoszone w dwóch ratach: do 30 czerwca i do 

31 września.  

▪ opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

(§ 0490). W Gminie Gnojnik pobierana jest opłata za zajęcie pasa drogowego. W 2020 

roku wpłynęło do budżetu 22 289,47 zł z tego tytułu (co stanowi 96,91% planu założonego 

w tym zakresie). 

▪ odsetki od nieterminowych wpłat wykonano bez założonego planu na kwotę 10,82 złote. 

 

 

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (96,25%) 

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazano w kwocie 4 251 910,00 

złotych, co stanowi 97,15% założonego planu.  

Dochody w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w wysokości 66 513,06 

złotych, stanowiącej 60,47% zaplanowanej do wykonania kwoty.  

 

 

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 131,41% 

 

W dziale tym ujęto głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez 

Ministerstwo Finansów. 

 

L.p. Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 

1. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 9 002 063,00 9 002 063,00 100,00% 

2. 75802 
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 

264 572,00 264 572,00 100,00% 

3. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 131 948,00 5 131 948,00 100,00% 

4. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 328 903,00 328 903,00 100,00% 

Ogółem 14 727 486,00 14 727 486,00 100,00% 

 

Dochody z tytułu subwencji w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100,00%.  
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W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe (135,98%) ujęto: 

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§0920), 

zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 6 896,18zł., przy założonym planie 

na poziomie 3 000,00 złotych. 

- dotację zwrot części wydatków poniesionych w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego,  z 

przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 25 651,13 złotych  

- dotację zwrot części wydatków poniesionych w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego,  z 

przeznaczeniem na wydatki majątkowe w kwocie 35 882,21 złote; 

- bez założonego planu wykonano w kwocie 19 324,55 złotych dochody z tytułu zwrotu składek 

ZUS, otrzymane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku. 

 

W rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia, przy wprowadzonym planie na poziomie 

1 186 217,44 zł.  ujęto dochody w kwocie 6 182 383,00 zł., z tytułu otrzymanych środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), tj. Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19, jako wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: 

- w ramach  I naboru na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, otrzymano kwotę 

2 182 3283,00 złotych 

- w ramach II naboru otrzymano kwotę 4 000 000,00 złotych, na dwa zadania inwestycyjne o 

następującym przedmiocie i krótkim opisie inwestycji (po 2 000 000,00 złotych na każde): 

1) „Rozbudowa sieci wodociągowej na obszarze gminy Gnojnik” 

2) „Modernizacja  oczyszczalni ścieków wraz z pompownią ścieków”  

Wysokość wprowadzonego planu odpowiada wysokości środków jakie gmina planowała 

wydać na takie zadania inwestycyjne w 2020r. w ramach dofinansowania z I naboru wniosków. 

 

 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 83,74% 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie – obejmuje dochody realizowane przez jednostki 

oświatowe, z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z tytułu opłat 

pobieranych za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin, opłat za wynajem sali 

gimnastycznej, wydawanych duplikatów dokumentów  itp. W dziale tym ujęto także dotacje 

celowe przyznane Gminie na realizacje zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. 

Wykonanie dochodów w dziale 801 na dzień 31.12.2020 roku wyniosło 1 183 933,91 złotych. 

 

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe (101,15%) wykonano dochody w następujących 

paragrafach: 

 

Paragraf 0610 – wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji uczniowskich. Wykonano 80,00 

złotych (wykonanie bez planu), w tym: 

▪ PSP Gnojnik –  27,00 zł, 

▪ PSP Uszew –  35,00 zł, 

▪ ZSP Lewniowa – 18,00 zł. 

 

Paragraf  0750 – dochody z najmu. Wykonano 12 954,09 złotych (107,95% planu w wysokości 

12 000,00 złotych), w tym: 

▪ PSP Gnojnik –  10 380,69 zł, 

▪ PSP Uszew –     660,00 zł, 

▪ ZSP Lewniowa –    975,60 zł, 



Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik                                                                                    

z  wykonania budżetu  za 2020r .  
 

 

62 | S t r o n a  

 

▪ ZSP Biesiadki –      937,80 zł, 

 

Paragraf 0920 – odsetki za nieterminowe wpłaty  od zobowiązań. Wykonano 155,25 złotych 

(wykonanie bez planu), w tym: 

▪ PSP Gnojnik –   37,15 zł, 

▪ PSP Uszew –   30,17 zł, 

▪ PSP Gosprzydowa –  22,10 zł, 

▪ ZSP Lewniowa –  26,31 zł, 

▪ ZSP Biesiadki –   39,52 zł. 

 

Paragraf 2030 – W paragrafie tym zaplanowano i wykonano w 100%, w kwocie 20 000,00 

złotych dochody z tytułu dotacji celowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa, na zakup książek do bibliotek szkolnych. 

 

Paragraf 2057 – W paragrafie tym zaplanowano 155 000,00 i wykonano w 100%, w kwocie 

154 999,28 złotych dochody z tytułu dotacji w ramach następujących umów: 

▪ umowa o powierzenie grantu nr 2668/2020, realizowanej w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny 

dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w 

możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” 

dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Gmina ze środków tej dotacji 

zakupiła 30 komputerów – głównie laptopów, z których zdecydowana większość została 

wypożyczona uczniom.  

(kwota 60 000,00 złotych) 

▪ umowa o powierzenie grantu nr 869-11-86-447, realizowanej w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny 

dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w 

możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” 

dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła Plus – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 

(kwota 94 999,28 złotych) 

 

Paragraf 2701 – W paragrafie tym zaplanowano i wykonano w 100%, w kwocie 103 154,13 

złotych dochody z tytułu otrzymanych środków unijnych od Fundacji Rozwoju Systemu 

Edukacji na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesiadkach, projektu 

wieloletniego pn. „Erasmus+ Akcja 2 - Partnerstwa współpracy szkół”.  

 

Paragraf 6280 – W paragrafie tym bez planu wykonano w kwocie 2 138,30 złotych z tytułu 

refundacji w ramach programu LEMUR „Sala gimnastyczna w Biesiadkach”, w związku z jej 

ostatecznym rozliczeniem. Środki otrzymano z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 
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Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (100,00%) 

Paragraf 2030 – Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 

wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie Gminy Gnojnik, w 2020 roku 

wyniosła 7173,00 złotych, co stanowi 100,00% założonego planu. 

 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola (93,71%) 

Dochody bieżące tego rozdziału, planowane w wysokości 727 076,00 złotych zostały 

wykonane w badanym okresie w kwocie 681 320,23 zł.  

 

Paragraf  0660 – zrealizowane są dochody z tytułu: za świadczenie usług - opłaty za pobyt 

dzieci w oddziale przedszkolnym powyżej 5-ciu godzin ustawowych. Wykonano 28 395,00 

złotych (69,26%), w tym (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego): 

▪ PP Gnojnik –  22 742,00 zł, 

▪ PP Uszew –    5 653,00 zł. 

 

Paragraf 0670 – wpływy za świadczenia usług za żywienie dzieci w stołówkach 

przedszkolnych. Wykonano 90 177,90,00 złotych (72,14%), w tym: 

▪ PP Gnojnik –  61 203,40 zł, 

▪ PP Uszew –  28 974,50 zł. 

 

Paragraf 0920 – odsetki za nieterminowe wpłaty  od zobowiązań. Wykonano 47,28 złotych 

(wykonanie bez planu), w tym: 

▪ PP Gnojnik –  25,53 zł, 

▪ PP Uszew –  21,75 zł, 

 

Paragraf 0970 – w 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 212 175,34 złotych 

(105,56%), z tytułu zwrotu kosztów jakie Gmina Gnojnik ponosi na utrzymanie dzieci 

uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gnojnik, a zamieszkujących poza terenem 

Gminy. 

 

Paragraf 2030 – Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 

wychowania przedszkolnego w przedszkolach na terenie Gminy Gnojnik, w 2020 roku 

wyniosła 350 524,71 złotych, co stanowi 97,35% założonego planu. 

 

 

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (37,71%) 

Paragraf 0830 – wpływy za świadczenia usług przez rodziców za żywienie dzieci                             

w stołówkach szkolnych. Wykonano 111 675,50 złotych (37,71% planu), w tym: 

▪ PSP Gnojnik –  60 386,00 zł, 

▪ PSP Uszew –  51 289,50 zł. 

 

 



Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik                                                                                    

z  wykonania budżetu  za 2020r .  
 

 

64 | S t r o n a  

 

Rozdział 80153 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki               

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 

(96,80%) 

Wpływ dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 

w kwocie 90 248,13 złotych. 

 

 

 

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA –96,62% 

 

Dz.852 –  Pomoc społeczna – klasyfikuje dochody związane z działalnością Ośrodka Pomocy 

Społecznej, a więc w szczególności dotacje otrzymywane z budżetu państwa na wypłatę 

świadczeń socjalnych, zasiłków stałych, okresowych, dodatków pielęgnacyjnych itp. środki te 

są przekazywane Gminie według składanego co miesiąc zapotrzebowania. 

 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (8,33%) 

Dochody tego rozdziału planowane w wysokości 12 000,00 złotych zostały wykonane                 

w kwocie 1 000,00 złotych. Są to środki, które rodziny osób umieszczonych w domach pomocy 

społecznej wpłacają zgodnie z zawartymi umowami jako zwrot części kosztów poniesionych 

na utrzymanie podopiecznych w tychże placówkach.  

 

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (100,00%) 

W 2020 roku na składki ubezpieczenia zdrowotnego otrzymano dotacje celowe z budżetu 

państwa na zadania własne, w wysokości 12 643,60 złotych. 

 

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe (100,00%) 

Dochody tego rozdziału to dotacje otrzymane  na wypłatę zasiłków okresowych. W okresie 

sprawozdawczym  Gmina otrzymała kwotę 61 103,76 złotych.  

 

Rozdział 85216 – zasiłki stałe (99,88%) 

Na wypłatę zasiłków Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 144 335,00 złotych (100,00% 

planu). W rozdziale tym zaplanowano także dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego 

zasiłku stałego w kwocie 750,00 złotych, które w 2020 roku wykonano w kwocie 491,14 

złotych. Ponadto wykonano dochody w kwocie 87,62 złote z tytułu nieplanowanych wcześniej 

odsetek od nienależnie pobranych zasiłków. 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (100,31%)  

Źródłem dochodów tego rozdziału są: 

▪ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie pracy ośrodka pomocy 

społecznej  – 68 961,26 złotych (99,86% planu), 

▪ dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone, wypłatę wynagrodzeń opiekunom 

prawnym przyznanych przez sąd – 28 026,24 złotych (100,00% planu) 

▪ wpływ odsetek – 421,65 złotych (wykonanie bez planu) 

▪ środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Brzesku – 8 536,00 złotych (wykonanie bez planu) 
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Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (171,17%) 

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z usług opiekuńczych opiekunek środowiskowych. 

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 4 279,23 złotych.  

 

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (100,00%) 

Plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania gmin 

w zakresie dożywiania do końca 2020 roku został wykonany w kwocie równej 197 258,62 

złotych. 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (99,99%) 

Plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Senior +                           

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z „Utrzymaniem Domu Senior+/Klubu Senior 

+”, wykonany został w kwocie równej 7 033,60 złotych. Niewykorzystane środki w kwocie 

9 601,40 złotych zwrócono w styczniu 2021r. 

 

 

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA                                                                                 

Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ –35,53% 

 

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność zaklasyfikowano następujące wpływy: 

 

- dotacja celowa ze środków unijnych i ze środków budżetu państwa, na realizację projektu 

"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w kwocie równej 2 016,19 złotych, 

w tym: 

a) 1 904,18 zł. – ze środków unijnych 

b)    112,01 zł – ze środków budżetu państwa 

 

- dotacja celowa ze środków unijnych i ze środków budżetu państwa, na realizację projektu 

"Program POWER2014-2020 - Kooperacje przeciw COVID - Poprawa bezpieczeństwa 

pracowników OPS-ów" w kwocie równej 6 240,00 złotych, w tym: 

a) 5 259,07 zł. – ze środków unijnych 

b)    980,93 zł. – ze środków budżetu państwa 

 

 

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 80,29% 

 

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów ujęto dotację celową z budżetu państwa 

przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłaty stypendiów socjalnych              

w wysokości 69 402,90 zł., co stanowi 80,29% planu w wysokości 86 445,00 złotych. Gmina 

zwróciła w dniu 30.12.2020r. niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 17 042,10 złotych. 

 

 

DZIAŁ 855 – RODZINA – 99,82% 

  

Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze (99,85%)  

Obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 

związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa                            
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w wychowaniu dzieci – dotacje wykonano w 2020 roku w kwocie 10 694 601,14 złotych, co 

stanowi 100,00% założonego planu.  

Otrzymano także zwrot tytułem: 

▪ odsetek od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 1 096,87 złotych. 

(21,94% założonego planu w tym zakresie) 

▪ nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+, w kwocie 3 000,00 

złotych (20,00% założonego planu w tym ) 

 

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne (99,70%) 

Źródłem dochodów tego rozdziału jest głównie dotacja celowa z budżetu państwa  przyznane 

Gminie na zadanie zlecone gminie, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego – do końca 2020 roku Gmina otrzymała na ten cel środki w kwocie 

3 277 336,72 złotych (99,94% założonego planu).  

Ponadto z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych otrzymano 16 265,45 zł 

(108,44% planu), oraz z tytułu odsetek 2 736,85 zł (54,74% założonego planu). Środki te w 

całości są przekazywane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale tym ujmuje 

się także dochody Gminy z tytułu zwrotu świadczeń wypłacanych w ramach zaliczki i funduszu 

alimentacyjnego, które w 40% są dochodem  własnym jst, a pozostałe 60% stanowi dochód 

budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym otrzymano 20 905,20 złotych, co stanowi  

74,66% założonego planu.  

 

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (80,32%)  

Gmina Gnojnik otrzymała dotację na realizacje rządowego programu wspierania rodzin 

wielodzietnych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej 

Rodziny w wysokości 531,24 złotych (80,32% założonego planu).  

 

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (99,99%)  

Gmina Gnojnik otrzymała środki z funduszu pracy na zatrudnienie przez gminę asystenta 

rodziny w wysokości 850,00 złotych.  

W tym rozdziale również gmina wykonała dotację na zadanie zlecone, tj. na obsługę i wypłatę 

świadczenia DOBRY START w kwocie 385 902,61 złotych. 

 

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne (99,50%) 

W 2020 roku na składki ubezpieczenia zdrowotnego otrzymano dotacje celowe z budżetu 

państwa na zadanie zlecone gminie w tym zakresie, w wysokości  22 232,63 złotych. 

 

 

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA                                                                   

I OCHRONA ŚRODOWISKA – 47,85% 

 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (100,87%) 

Dochodem tego rozdziału są płatności wnoszone przez mieszkańców za odbiór ścieków,                  

w 2020 roku zostały one wykonane na kwotę 101 458,60 złotych (1000,45% planu).                        

Do budżetu również wpłynęły dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie 

zaległości w kwocie 240,58 zł (80,19% planu). Odnotowano również nieplanowane wpływy               

w wysokości 75,13 złotych z tytułu nadpłaty za energię elektryczną , a także 406,50 złotych z 

tytułu refaktury za naprawę przydomowej oczyszczalni ścieków.  

 



Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik                                                                                    

z  wykonania budżetu  za 2020r .  
  

 

67 | S t r o n a  

 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (102,07%) 

Dochodem tego rozdziału są opłaty wnoszone przez mieszkańców za utrzymanie porządku                     

i czystości na terenie Gminy Gnojnik. W 2020 roku pobrano opłatę w wysokości 1 273 847,08 

złotych, co stanowi 101,91% założonego planu. Tytułem zwrotu kosztów upomnień                        

i kosztów postępowania sądowego na konto budżetu wpłynęła kwota 3 025,11 złotych 

(302,51% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 297,58 złotych (99,19% 

planu). 

 

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (38,25%) 

Zaplanowane w tym rozdziale dochody dotyczą dotacji na realizację zadań partnerskich                  

tj. zadań w zakresie wymiany pieców i zadania instalacji odnawialnych źródeł energii, oraz 

projektu budowy instalacji OZE. 

Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczyła następujących zadań: 

a) zadania  4.4.2. - Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła 

zasilane gazem i biomasą  

- 58 626,70 złotych - dotacja z przeznaczeniem na pośrednie wydatki bieżące, 

stanowiąca 3% ryczałtu od rozliczonych wydatków bezpośrednich; 

b) zadanie 4.4.3 – Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) 

- 77 311,84 złotych - dotacja z przeznaczeniem na pośrednie wydatki bieżące, 

stanowiąca 3% ryczałtu od rozliczonych wydatków bezpośrednich; 

- 2 383 782,50 złotych - dotacja stanowiąca zarówno refundację poniesionych 

wydatków przez Gminę Gnojnik i gminy partnerskie na wymianę pieców oraz zaliczkę 

na mające się pojawić wydatki z tego tytułu. 

c) Zadanie OZE - „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla 

Gmin Województwa Małopolskiego”,  

- wykonano wpłaty mieszkańców w kwocie 660 333,45 złotych; 

- wykonano dotacje w kwocie 1 507,01 złotych za koszty pośrednie nadzoru 

inwestorskiego, 

- wykonano dotację w kwocie 239 446,86 złotych w formie zaliczki na częściową 

realizację projektu  

  

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

korzystanie ze środowiska (81,16%) 

Dochody planowanych w tym rozdziale to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, 

ponoszonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Gnojnik. 

Środki te są przekazywane Gminie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego                              

z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie Prawo o ochronie środowiska.  

Do dnia 31.12.2020 roku otrzymano 2 026,01 złotych, co stanowi 81,16% założonego planu.  

 

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

(0,00%) 

Dochody planowanych w tym rozdziale to wpływy z tytułu opłaty produktowej, zerowe 

wykonanie, przy założonym poziomie planu w kwocie 100,00 złotych. 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (100,00%) 

Dochody planowanych w tym rozdziale w kwocie 239 675,00 złotych, to wpływy z tytułu 

dzierżawy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla spółki Eco Gnojnik Sp z o.o. - w 2020r. 

odnotowano wykonanie w kwocie 239 675,08 złotych. 
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DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA  

DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 163,63% 

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (95,69%)  

Dochody wykonane w tym rozdziale dotyczą: 

- wynajmu Domów Ludowych: Biesiadki – 731,70 zł, Zawada Uszewska – 2 485,03 zł, łącznie 

3 216,73 złote (160,84% planu); 

 - zwrotu kosztów za zużyte media: Biesiadki 476,45 zł, Zawada Uszewska – 1 142,70 zł, 

łącznie 1 619,15 złotych (161,92% planu).  

- odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 19,69 złotych (wykonanie bez planu) 

- VAT-u za media czy wynajem, od należności naliczonych w 2019r. a uregulowanych w 2020r. 

– 53,28 złotych (wykonanie bez planu) 

 

 

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 0,00% 

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (wykonanie bez planu%)  

Dochody w kwocie 33,79 złotych z tytułu wpływów z nadpłaty za gaz od PGNIG.  
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7. Struktura należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020 roku. 

 

 

Stan na dzień 31.12.2020 roku  

Dział Rozdział § TYTUŁ Ogółem Wymagalne Pozostałe 

010 01010 0580 
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych  

52 038,40 zł 52 038,40 zł 0,00 zł 

010 01010 0920 Odsetki od zaległości  670,61 zł 670,61 zł 0,00 zł 

010 01010 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 482,93 zł 1 298,85 zł 184,08 zł 

010 01010 6290 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 
powiatów (…) 

20 108,71 zł 17 825,79 zł 2 282,92 zł 

010 01022 0830 Wpływy z usług 253,39 zł 58,96 zł 194,43 zł 

010 01022 0970 Wpływy z różnych dochodów 20,75 zł 5,18 zł 15,57 zł 

400 40002 0830 Wpływy z usług 143 392,95 zł 143 392,95 zł 0,00 zł 

400 40002 0920 Odsetki od zaległości  4 167,48 zł 4 167,48 zł 0,00 zł 

400 40002 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 468,74 zł 11 468,74 zł 0,00 zł 

700 70005 0750 Najem i dzierżawa składników majątkowych 127 392,19 zł 121 199,11 zł 6 193,08 zł 

700 70005 0830 Wpływy z usług 17 430,08 zł 10 742,89 zł 6 687,19 zł 

700 70005 0840 
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników 
majątkowych  

81,25 zł 81,25 zł 0,00 zł 

700 70005 0920 Odsetki od zaległości  26 278,27 zł 26 278,27 zł 0,00 zł 

700 70005 0970 Wpływy z różnych dochodów 33 482,11 zł 30 563,67 zł 2 918,44 zł 

710 71095 0690 
Koszty postępowania ws wydania decyzji o 
rozgraniczeniu działek 

1 540,01 zł 0,00 zł 1 540,01 zł 

750 75023 0830 Wpływy z usług 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł 

750 75023 0920 Odsetki od zaległości  24,80 zł 24,80 zł 0,00 zł 

750 75023 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 289,30 zł 384,00 zł 905,30 zł 

756 75601 0350 
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 
fizycznych (karta podatkowa) 

7 227,19 zł 7 227,19 zł 0,00 zł 

756 75615 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 67 669,51 zł 67 669,51 zł 0,00 zł 

756 75615 0320 Wpływy z podatku rolnego 386,00 zł 386,00 zł 0,00 zł 

756 75615 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 58 699,90 zł 58 699,90 zł 0,00 zł 

756 75615 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 135,00 zł 135,00 zł 0,00 zł 

756 75615 0910 
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatku i opłat 

17 246,62 zł 0,00 zł 17 246,62 zł 

756 75616 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 83 554,24 zł 82 958,24 zł 596,00 zł 

756 75616 0320 Wpływy z podatku rolnego 51 433,84 zł 51 433,84 zł 0,00 zł 

756 75616 0330 Wpływy z podatku leśnego 2 054,63 zł 2 054,63 zł 0,00 zł 

756 75616 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 25 356,40 zł 25 356,40 zł 0,00 zł 
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756 75616 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 1 611,68 zł 273,68 zł 1 338,00 zł 

756 75616 0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień 

3 872,73 zł 0,00 zł 3 872,73 zł 

756 75616 0910 
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatku i opłat 

23 161,54 zł 0,00 zł 23 161,54 zł 

756 75618 0490 Opłata za zajęcie pasa drogowego 19 738,94 zł 16 353,08 zł 3 385,86 zł 

756 75618 0910 
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatku i opłat 

2 402,03 zł 0,00 zł 2 402,03 zł 

801 80101 0920 Odsetki od zaległości  3,76 zł 3,76 zł 0,00 zł 

801 80104 0660 
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego 

33,00 zł 33,00 zł 0,00 zł 

801 80104 0670 
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 
jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego 

66,00 zł 66,00 zł 0,00 zł 

851 85154 0910 
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatku i opłat 

2,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 

851 85154 0970 Wpływy z różnych dochodów 495,58 zł 495,58 zł 0,00 zł 

852 85295 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 077,94 zł 0,00 zł 3 077,94 zł 

855 85501 0920 Odsetki od zaległości  281,69 zł 281,69 zł 0,00 zł 

855 85502 0920 Odsetki od zaległości  625,46 zł 625,46 zł 0,00 zł 

855 85502 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 417,62 zł 2 417,62 zł 0,00 zł 

855 85502 2360 
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej… 

498 511,28 zł 498 511,28 zł 0,00 zł 

900 90001 0690 Wpływy z różnych opłat 7 320,00 zł 7 320,00 zł 0,00 zł 

900 90001 0830 Wpływy z usług 7 367,60 zł 7 244,38 zł 123,22 zł 

900 90001 0920 Odsetki od zaległości  1 707,85 zł 1 707,85 zł 0,00 zł 

900 90001 0970 Wpływy z różnych dochodów 671,16 zł 661,30 zł 9,86 zł 

900 90002 0490 Opłata śmieciowa 33 215,49 zł 33 215,49 zł 0,00 zł 

900 90002 0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień 

1 429,29 zł 1 429,29 zł 0,00 zł 

900 90002 0910 
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatku i opłat 

1 731,92 zł 0,00 zł 1 731,92 zł 

921 92195 0920 Odsetki od zaległości  13,04 zł 13,04 zł 0,00 zł 

926 92605 0970 Wpływy z różnych dochodów 740,00 zł 0,00 zł 740,00 zł 

Ogółem 1 365 882,90 zł 1 286 774,16 zł 79 108,74 zł 

 

Należności pozostałe do zapłaty na rzecz Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2020 roku zgodnie                

z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb –27S za IV kwartał 2020r. wynosiły ogółem                              

1 365 882,90 złotych, w tym wymagalne (takie, których termin zapadalności minął)                                  

1 286 774,16 złotych, a pozostałe w kwocie 79 108,74 złotych.   

 

Największą grupę należności wymagalnych stanowią zaległości wymagalne z tytułu 

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Na koniec 
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grudnia 2020 roku osiągnęły one wartość 498 511,28 złotych. Drugą największą grupę stanowią 

zaległości z tyt. wpływu z usług w wysokości 143 392,95 złotych. W głównej mierze są to 

zaległości z tytułu refakturowania kosztów zakupu wody. Trzecią największą grupą zaległości 

wymagalnych były należności z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych, które na 

koniec roku 2020 wyniosły 121 199,11 złotych. 

 

Kwota należności wykazana w sprawozdaniu RB-N, wynosiła na koniec IV kwartału 2020r. 

kwotę 11 377 681,40 złotych, a w tym: 

1) należności wymagalne (termin ich zapłaty już minął) w wysokości 1 251 571,91 zł., 

2) pozostałe należności w wysokości 30 977,33 złotych, 

3) należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu gminy Gnojnik innym podmiotom 

w kwocie 231 000 złotych, 

4) stan należności z tytułu środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 roku 

wynosił  9 864 132,21 złotych, w tym: 

 

▪ Budżet Gminy:             9 864 128,71 złotych 

▪ Urząd Gminy Gnojnik:               3,50 złotych 

▪ GOPS:      0,00 złotych 

▪ PSP Gnojnik:     0,00 złotych 

▪ PSP Uszew:                 0,00 złotych 

▪ PSP Gosprzydowa:                0,00 złotych 

▪ ZSP Lewniowa:                0,00 złotych 

▪ ZSP Biesiadki:                0,00 złotych 

▪ PP Gnojnik:                 0,00 złotych 

▪ PP Uszew:                 0,00 złotych 

 

 

8. Informacja o umorzeniach należności pieniężnych Gminy Gnojnik w 2020 roku  

 

Do dnia 31.12.2020 roku do tut. organu podatkowego wpłynęło 13 wniosków w sprawie 

umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych oraz 4 wnioski                            

w sprawie umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

 Wydano 11 decyzji pozytywnych 

 

▪ 9 decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę             

20 199,00 złotych ze względu na ważny interes podatnika.  Wydane decyzje pozytywne 

dotyczą:  

-  osoby prawnej, spółka z o.o.   

-  osoby fizyczne, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą   

- osoby fizyczne, zaległość w podatku od nieruchomości za budynki oraz w 

podatku rolnym. 
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▪ 2 decyzje dotyczącą częściowego umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na łączną kwotę 147,00 złotych ze względu na ważny interes 

podatnika. 

 

Wydano 4 decyzje odmowne i 2 postanowienia: 

 

▪ 2 decyzje dot. odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku rolnym i od 

nieruchomości na kwotę 430,00 zł (osoby fizyczne). 

▪ 2 postanowienia:  

- o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia  

      - o odmowie wszczęcia postępowania. 

• 2 decyzje dot. odmowy umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

 

W celu poprawy ściągalności należności w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. zostały 

sporządzone i wysłane do osób fizycznych i osób prawnych upomnienia, a w niektórych 

przypadkach przekazano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze, w tym: 

 

▪ w zakresie zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami – sporządzono                              

i przesłano do Urzędu Skarbowego w Brzesku 114 tytułów wykonawczych na łączną 

kwotę 16 364,20 złotych.  

▪ w zakresie zaległości podatkowej – sporządzono   i przesłano do Urzędów Skarbowych 

52 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 22 217,20 złotych. Cztery z nich zostały wysłane 

do Urzędu Skarbowego w Bochni, pozostałe czterdzieści osiem, dotyczące osób 

fizycznych przekazane zostały do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku. 

 

Wysłane upomnienia: 

▪ w zakresie zaległości podatkowej – sporządzono i wysłano 270 upomnień na kwotę 

równą 81 518,42 złotych. W tabeli przedstawiono zestawienie wysłanych upomnień z 

podziałem na poszczególne miejscowości Gminy Gnojnik  

 
ZESTAWIENIE WYSŁANYCH UPOMNIEŃ w zakresie zaległości 

podatkowej  
na dzień 31.12.2020 r. 

Miejscowość Ilość Kwota główna 

Biesiadki 32 6 145,40 

Gnojnik 59 30 388,11 

Gosprzydowa 39 7 056,90 

Lewniowa 33 5 821,57 

Uszew 71 25 764,84 

Zawada Uszewska 22 4 626,60 

Żerków 14 1 715,00 

OGÓŁEM 270 81 518,42 
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▪ w zakresie zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami – sporządzono i 

wysłano 349 upomnień na kwotę zaległości równą 55 985,09 złotych. Upomnienia 

zostały wysłane do mieszkańców zamieszkujących poszczególne miejscowości w 

ilościach zaprezentowanych w poniższej tabeli.  

 

ZESTAWIENIE WYSŁANYCH UPOMNIEŃ w zakresie opłat za 
gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2020 r. 

Miejscowość Ilość Kwota główna 

Biesiadki 28 4 299,00 

Gnojnik 86 13 838,80 

Gosprzydowa 56 9 767,20 

Lewniowa 43 7 083,69 

Uszew 90 13 461,60 

Zawada Uszewska 28 4 440,00 

Żerków 18 3 094,80 

OGÓŁEM 349 55 985,09 
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9. Wydatki i zobowiązania budżetu Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2020 roku 

 

Plan wydatków na 2020 rok ustalony w uchwale budżetowej Rady Gminy Gnojnik                        

Nr XIV/126/2020 z 24 stycznia 2020 roku: 

▪ wynoszący        64 139 101,40 złotych 

▪ zwiększono w ciągu roku o kwotę      4 611 558,14 złotych 

▪ do kwoty        68 750 659,54 złotych 

▪ został wykonany w  wysokości    56 296 325,02 złotych 

▪ co stanowi          81,88% planu.  

 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Udział 

WYDATKI OGÓŁEM 68 750 659,54 56 296 325,02 81,88% 

Wydatki bieżące 43 121 590,60 40 115 939,10 93,03% 

Wydatki majątkowe 25 629 068,94 16 180 385,92 63,13% 

 

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 43 121 590,60 złotych zrealizowano w 93,03% 

na kwotę 40 115 939,10 złotych. 

Wydatki majątkowe zaplanowane  w wysokości 25 629 068,94 złotych zrealizowane zostały             

w 63,13%, na kwotę 16 180 385,92 złotych. 

 

W układzie wykonawczym budżetu Gminy Gnojnik wyodrębniono następujące jednostki 

realizujące wydatki według przyjętych planów finansowych: 

 

L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

1 Urząd Gminy Gnojnik 37 987 976,19 26 842 700,63 70,66% 

2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16 326 478,97 16 101 825,27 98,62% 

3 PSP Uszew 2 682 348,80 2 507 442,06 93,48% 

4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesiadkach 2 038 269,83 1 811 730,60 88,89% 

5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewniowej 1 832 469,96 1 744 655,62 95,21% 

6 Publiczne Przedszkole w Uszwi 882 325,00 776 169,03 87,97% 

7 PSP Gnojnik 4 063 262,29 3 854 427,69 94,86% 

8 PSP Gosprzydowa 1 521 241,50 1 391 914,88 91,50% 

9 Publiczne Przedszkole w Gnojniku 1 416 287,00 1 265 459,24 89,35% 

OGÓŁEM 68 750 659,54 56 296 325,02 81,88% 

 

W wyniku analizy powyższej tabeli należy zauważyć iż największy procent wykonania                   

na dzień 31.12.2020r. w stosunku do planu finansowego ma Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, następnie jednostki oświatowe.  
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9.1.   Wydatki budżetu Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2020 roku według działu 

klasyfikacji budżetowej 

 

Poniżej przedstawia się część tabelaryczną dotyczącą wykonania planu wydatków według 

działu klasyfikacji budżetowej: 

 

Dział Treść Plan Wykonanie % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 11 386 044,05 9 564 516,36 84,00% 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę 

407 937,50 290 701,79 71,26% 

600 Transport i łączność 854 148,93 677 206,17 79,28% 

630 Turystyka 41 818,00 34 160,00 81,69% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 5 160 391,51 3 350 392,60 64,93% 

710 Działalność usługowa 25 500,00 10 665,32 41,82% 

750 Administracja publiczna 4 036 802,00 3 809 909,48 94,38% 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

61 749,00 61 399,00 99,43% 

752 Obrona narodowa 1 120,00 1 120,00 100,00% 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 359 449,00 282 710,31 78,65% 

757 Obsługa długu publicznego 873 771,90 866 533,90 99,17% 

758 Różne rozliczenia 47 320,10 0,00 0,00% 

801 Oświata i wychowanie 15 582 103,51 14 457 718,04 92,78% 

851 Ochrona zdrowia 159 456,11 150 273,98 94,24% 

852 Pomoc społeczna 1 662 160,22 1 516 981,59 91,27% 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23 446,00 18 690,68 79,72% 

854 Edukacja opieka wychowawcza 380 888,00 322 247,90 84,60% 

855 Rodzina 14 618 597,75 14 540 968,64 99,47% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 090 428,54 5 453 748,88 45,11% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 784 210,82 751 398,40 95,82% 

926 Kultura fizyczna i sport 193 316,60 134 981,98 69,82% 

OGÓŁEM   68 750 659,54 56 296 325,02 81,88% 
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9.2.   Wydatki budżetu Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2020 roku według grup 

wydatków przyporządkowanych do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 

 

Poniżej przedstawia się część tabelaryczną dotyczącą wykonania planu wydatków według grup 

wydatków: 

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY GNOJNIK W 2020 ROKU 

DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - RODZAJ WYDATKU Plan Wykonanie % 

1 2 3 4 5 6 

010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11 386 044,05 zł 9 564 516,36 zł 84,00% 
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 096 573,00 zł 9 285 538,98 zł 83,68% 

  b) Wydatki majątkowe 11 096 573,00 zł 9 285 538,98 zł 83,68% 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 096 573,00 zł 9 285 538,98 zł 83,68% 

01022 

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 
monitoringowe pozostałości chemicznych i 
biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 
pochodzenia zwierzęcego 

31 000,00 zł 26 212,12 zł 84,56% 

  a) Wydatki bieżące 31 000,00 zł 26 212,12 zł 84,56% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 31 000,00 zł 26 212,12 zł 84,56% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

31 000,00 zł 26 212,12 zł 84,56% 

01030 Izby rolnicze 15 000,00 zł 12 361,77 zł 82,41% 
  W tym :       

a) Wydatki bieżące 15 000,00 zł 12 361,77 zł 82,41% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 000,00 zł 12 361,77 zł 82,41% 
  1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
15 000,00 zł 12 361,77 zł 82,41% 

01038 Rozwój obszarów wiejskich 9 000,00 zł 8 030,00 zł 89,22% 
  a) Wydatki bieżące 9 000,00 zł 8 030,00 zł 89,22% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 000,00 zł 8 030,00 zł 89,22% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

9 000,00 zł 8 030,00 zł 89,22% 

01095 Pozostała działalność 234 471,05 zł 232 373,49 zł 99,11% 
  a) Wydatki bieżące 87 466,81 zł 87 466,81 zł 100,00% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 87 466,81 zł 87 466,81 zł 100,00% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

87 466,81 zł 87 466,81 zł 100,00% 

b) Wydatki majątkowe 147 004,24 zł 144 906,68 zł 98,57% 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 147 004,24 zł 144 906,68 zł 98,57% 

400   
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ 
I WODĘ 

407 937,50 zł 290 701,79 zł 71,26% 

  40002 Dostarczanie wody 407 937,50 zł 290 701,79 zł 71,26% 
  a) Wydatki bieżące 407 937,50 zł 290 701,79 zł 71,26% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 407 937,50 zł 290 701,79 zł 71,26% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

407 937,50 zł 290 701,79 zł 71,26% 

600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 854 148,93 zł 677 206,17 zł 79,28% 
  60014 Drogi publiczne powiatowe 3 448,00 zł 0,00 zł 0,00% 
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  a) Wydatki bieżące 3 448,00 zł 0,00 zł 0,00% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 448,00 zł 0,00 zł 0,00% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

3 448,00 zł 0,00 zł 0,00% 

60016 Drogi publiczne gminne 587 251,62 zł 456 301,05 zł 77,70% 
  a) Wydatki bieżące 505 130,04 zł 392 179,48 zł 77,64% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 505 130,04 zł 392 179,48 zł 77,64% 

w tym :       

1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

4079,52 3938,52 96,54% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

501 050,52 zł 388 240,96 zł 77,49% 

b) Wydatki majątkowe 82 121,58 zł 64 121,57 zł 78,08% 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 82 121,58 zł 64 121,57 zł 78,08% 

60095 Pozostała działalność 263 449,31 zł 220 905,12 zł 83,85% 
  a) Wydatki bieżące 12 781,85 zł 12 781,85 zł 100,00% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 12 781,85 zł 12 781,85 zł 100,00% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

12 781,85 zł 12 781,85 zł 100,00% 

b) Wydatki majątkowe 250 667,46 zł 208 123,27 zł 83,03% 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 667,46 zł 208 123,27 zł 83,03% 

630   TURYSTYKA 41 818,00 zł 34 160,00 zł 81,69% 

  

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 40 818,00 zł 33 160,00 zł 81,24% 

  

a) Wydatki bieżące 40 818,00 zł 33 160,00 zł 81,24% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 40 818,00 zł 33 160,00 zł 81,24% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

40 818,00 zł 33 160,00 zł 81,24% 

63095 Pozostała działalność 1 000,00 zł 1 000,00 zł 100,00% 
  W tym :       

a) Wydatki bieżące 1 000,00 zł 1 000,00 zł 100,00% 

2. dotacje na zadania bieżące 1 000,00 zł 1 000,00 zł 100,00% 

700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 160 391,51 zł 3 350 392,60 zł 64,93% 
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 141 941,51 zł 3 350 392,60 zł 65,16% 

  a) Wydatki bieżące 365 482,51 zł 330 534,24 zł 90,44% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 365 482,51 zł 330 534,24 zł 90,44% 

w tym :       

1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

18 500,00 zł 15 762,86 zł 85,20% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

346 982,51 zł 314 771,38 zł 90,72% 

b) Wydatki majątkowe 4 776 459,00 zł 3 019 858,36 zł 63,22% 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 776 459,00 zł 3 019 858,36 zł 63,22% 
70095 Pozostała działalność 18 450,00 zł 0,00 zł 0,00% 

  a) Wydatki bieżące 18 450,00 zł 0,00 zł 0,00% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 18 450,00 zł 0,00 zł 0,00% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

18 450,00 zł 0,00 zł 0,00% 

710   DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 25 500,00 zł 10 665,32 zł 41,82% 
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 400,00 zł 5 565,32 zł 27,28% 

  a) Wydatki bieżące 19 900,00 zł 5 565,32 zł 27,97% 
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1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 19 900,00 zł 5 565,32 zł 27,97% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

19 900,00 zł 5 565,32 zł 27,97% 

b) Wydatki majątkowe 500,00 zł 0,00 zł 0,00% 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 500,00 zł 0,00 zł 0,00% 

71095 Pozostała działalność 5 100,00 zł 5 100,00 zł 100,00% 
  a) Wydatki bieżące 5 100,00 zł 5 100,00 zł 100,00% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 100,00 zł 5 100,00 zł 100,00% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

5 100,00 zł 5 100,00 zł 100,00% 

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 036 802,00 zł 3 809 909,48 zł 94,38% 
  75011 Urzędy Wojewódzkie 303 702,00 zł 288 366,44 zł 94,95% 

  a) Wydatki bieżące 303 702,00 zł 288 366,44 zł 94,95% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 302 202,00 zł 288 155,66 zł 95,35% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

255 876,99 zł 248 166,66 zł 96,99% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

46 325,01 zł 39 989,00 zł 86,32% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 zł 210,78 zł 14,05% 

75022 Rady gmin 97 100,00 zł 86 189,77 zł 88,76% 
  a) Wydatki bieżące 97 100,00 zł 86 189,77 zł 88,76% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 17 100,00 zł 9 139,77 zł 53,45% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

17 100,00 zł 9 139,77 zł 53,45% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000,00 zł 77 050,00 zł 96,31% 

75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)    2 801 143,49 zł 2 649 472,64 zł 94,59% 
  a) Wydatki bieżące 2 756 303,49 zł 2 604 853,18 zł 94,51% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 750 303,49 zł 2 599 442,87 zł 94,51% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

2 187 341,49 zł 2 114 692,55 zł 96,68% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

562 962,00 zł 484 750,32 zł 86,11% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł 5 410,31 zł 90,17% 

b) Wydatki majątkowe 44 840,00 zł 44 619,46 zł 99,51% 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 44 840,00 zł 44 619,46 zł 99,51% 
75056 Spis powszechny i inne 31 325,00 zł 25 325,00 zł 80,85% 

  a) Wydatki bieżące 31 325,00 zł 25 325,00 zł 80,85% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 986,00 zł 986,00 zł 100,00% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

0,00 zł 0,00 zł 0,00% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

986,00 zł 986,00 zł 100,00% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 339,00 zł 24 339,00 zł 80,22% 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13 000,00 zł 12 750,09 zł 98,08% 
  a) Wydatki bieżące 13 000,00 zł 12 750,09 zł 98,08% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 13 000,00 zł 12 750,09 zł 98,08% 

W tym :       



Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik                                                                                    

z wykonania budżetu  za 2020r .  
  

 

79 | S t r o n a  

 

 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

13 000,00 zł 12 750,09 zł 98,08% 

75085 
Wspólna obsługa jednostek samorządu 
terytorialnego 

703 411,00 zł 672 852,17 zł 95,66% 

  a) Wydatki bieżące 700 811,00 zł 672 852,17 zł 96,01% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 699 311,00 zł 672 237,37 zł 96,13% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

658 410,00 zł 639 844,90 zł 97,18% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

40 901,00 zł 32 392,47 zł 79,20% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 zł 614,80 zł 40,99% 

b) Wydatki majątkowe 2 600,00 zł 0,00 zł 0,00% 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 600,00 zł 0,00 zł 0,00% 

75095 Pozostała działalność 87 120,51 zł 74 953,37 zł 86,03% 
  a) Wydatki bieżące 87 120,51 zł 74 953,37 zł 86,03% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 882,37 zł 1 882,37 zł 38,55% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

1 742,37 zł 1 742,37 zł 100,00% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

3 140,00 zł 140,00 zł 4,46% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 360,00 zł 45 360,00 zł 100,00% 

4. Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków 
UE 

36 878,14 zł 27 711,00 zł 75,14% 

751   
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA 

61 749,00 zł 61 399,00 zł 99,43% 

  
75101 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00% 

  a) Wydatki bieżące 1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00% 

W tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

0,00 zł 0,00 zł 0,00% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00% 

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 57 030,00 zł 56 680,00 zł 99,39% 

  

a) Wydatki bieżące 57 030,00 zł 56 680,00 zł 99,39% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 25 580,00 zł 25 580,00 zł 100,00% 

W tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

16 340,10 zł 16 340,10 zł 100,00% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

9 239,90 zł 9 239,90 zł 100,00% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 450,00 zł 31 100,00 zł 98,89% 

75109 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie 

3 219,00 zł 3 219,00 zł 100,00% 

  a) Wydatki bieżące 3 219,00 zł 3 219,00 zł 100,00% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 669,00 zł 669,00 zł 100,00% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

669,00 zł 669,00 zł 100,00% 
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1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

0,00 zł 0,00 zł 0,00% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 550,00 zł 2 550,00 zł 100,00% 

752   OBRONA NARODOWA 1 120,00 zł 1 120,00 zł 100,00% 
  75212 Pozostałe wydatki obronne 1 120,00 zł 1 120,00 zł 100,00% 

  a) Wydatki bieżące 1 120,00 zł 1 120,00 zł 100,00% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 120,00 zł 1 120,00 zł 100,00% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

1 120,00 zł 1 120,00 zł 100,00% 

754   
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

359 449,00 zł 282 710,31 zł 78,65% 

  75405 Komendy powiatowe Policji 5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00% 
  b) Wydatki majątkowe 5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00% 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00% 

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 269 799,00 zł 211 498,91 zł 78,39% 
  a) Wydatki bieżące 242 991,45 zł 184 691,38 zł 76,01% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 213 474,00 zł 162 896,50 zł 76,31% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

20 000,00 zł 16 005,68 zł 80,03% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

193 474,00 zł 146 890,82 zł 75,92% 

2. dotacje na zadania bieżące 2 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 517,45 zł 21 794,88 zł 79,20% 

b) Wydatki majątkowe 26 807,55 zł 26 807,53 zł 100,00% 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 26 807,55 zł 26 807,53 zł 100,00% 

75414 Obrona cywilna 500,00 zł 500,00 zł 100,00% 
  a) Wydatki bieżące 500,00 zł 500,00 zł 100,00% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 500,00 zł 500,00 zł 100,00% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

500,00 zł 500,00 zł 100,00% 

75421 Zarządzanie kryzysowe 84 150,00 zł 65 711,40 zł 78,09% 
  a) Wydatki bieżące 74 150,00 zł 55 711,40 zł 75,13% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 74 150,00 zł 55 711,40 zł 75,13% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

74 150,00 zł 55 711,40 zł 75,13% 

b) Wydatki majątkowe 10 000,00 zł 10 000,00 zł 100,00% 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 zł 10 000,00 zł 100,00% 

757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 873 771,90 zł 866 533,90 zł 99,17% 
  

75702 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 

873 771,90 zł 866 533,90 zł 99,17% 

  a) Wydatki bieżące 873 771,90 zł 866 533,90 zł 99,17% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 34 221,90 zł 34 221,90 zł 100,00% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

34 221,90 zł 34 221,90 zł 100,00% 

6. Wydatki na obsługę długu. 839 550,00 zł 832 312,00 zł 99,14% 

758   RÓŻNE ROZLICZENIA 47 320,10 zł 0,00 zł 0,00% 
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 47 320,10 zł 0,00 zł 0,00% 

  a) Wydatki bieżące 47 320,10 zł 0,00 zł 0,00% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 47 320,10 zł 0,00 zł 0,00% 
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w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

47 320,10 zł 0,00 zł 0,00% 

801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 582 103,51 zł 14 457 718,04 zł 92,78% 
  80101 Szkoły podstawowe 10 114 074,30 zł 9 667 392,41 zł 95,58% 

  a) Wydatki bieżące 10 102 074,30 zł 9 667 392,41 zł 95,70% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 275 310,42 zł 8 991 249,15 zł 96,94% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

8 301 926,42 zł 8 121 853,53 zł 
97,83% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

973 384,00 zł 869 395,62 zł 
89,32% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 470 233,00 zł 448 775,39 zł 95,44% 

4. Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków 
UE 

356 530,88 zł 227 367,87 zł 
63,77% 

b) Wydatki majątkowe 12 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 340 483,00 zł 268 676,71 zł 78,91% 
  a) Wydatki bieżące 340 483,00 zł 268 676,71 zł 78,91% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 322 889,00 zł 256 198,38 zł 79,35% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

290 314,00 zł 230 955,24 zł 
79,55% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

32 575,00 zł 25 243,14 zł 
77,49% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 594,00 zł 12 478,33 zł 70,92% 

80104 Przedszkola 3 691 673,82 zł 3 347 317,84 zł 90,67% 
  a) Wydatki bieżące 3 691 673,82 zł 3 347 317,84 zł 90,67% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 644 077,57 zł 2 310 834,15 zł 87,40% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

2 163 423,58 zł 1 914 498,16 zł 88,49% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

480 653,99 zł 396 335,99 zł 82,46% 

2. dotacje na zadania bieżące 951 024,25 zł 951 024,25 zł 100,00% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 96 572,00 zł 85 459,44 zł 88,49% 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 96 207,75 zł 80 779,86 zł 83,96% 
  a) Wydatki bieżące 96 207,75 zł 80 779,86 zł 83,96% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 96 207,75 zł 80 779,86 zł 83,96% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

96 207,75 zł 80 779,86 zł 83,96% 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 64 731,00 zł 42 174,16 zł 65,15% 
  a) Wydatki bieżące 64 731,00 zł 42 174,16 zł 65,15% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 60 231,00 zł 42 174,16 zł 70,02% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

60 231,00 zł 42 174,16 zł 70,02% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00 zł 0,00 zł 0,00% 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 558 496,01 zł 401 623,56 zł 71,91% 
  a) Wydatki bieżące 558 496,01 zł 401 623,56 zł 71,91% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 558 496,01 zł 401 623,56 zł 71,91% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

299 647,00 zł 291 004,96 zł 97,12% 
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1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

258 849,01 zł 110 618,60 zł 42,73% 

80149 

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego 

59 586,00 zł 34 797,61 zł 58,40% 

  a) Wydatki bieżące 59 586,00 zł 34 797,61 zł 58,40% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 55 814,00 zł 31 367,42 zł 56,20% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

50 982,00 zł 26 540,64 zł 
52,06% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

4 832,00 zł 4 826,78 zł 
99,89% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 772,00 zł 3 430,19 zł 90,94% 

80150 

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 
młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 
szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 

562 814,00 zł 524 226,48 zł 93,14% 

  a) Wydatki bieżące 562 814,00 zł 524 226,48 zł 93,14% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 541 948,00 zł 505 989,06 zł 93,36% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

499 701,00 zł 468 160,33 zł 
93,69% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

42 247,00 zł 37 828,73 zł 
89,54% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 866,00 zł 18 237,42 zł 87,40% 

80153 
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 
lub materiałów ćwiczeniowych 

93 268,63 zł 90 284,13 zł 96,80% 

  a) Wydatki bieżące 93 268,63 zł 90 284,13 zł 96,80% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 93 268,63 zł 90 284,13 zł 96,80% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

93 268,63 zł 90 284,13 zł 96,80% 

80195 Pozostała działalność 769,00 zł 445,28 zł 57,90% 
  a) Wydatki bieżące 769,00 zł 445,28 zł   

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 469,00 zł 445,28 zł 94,94% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

469,00 zł 445,28 zł 94,94% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

300,00 zł 0,00 zł 0,00% 

851   OCHRONA ZDROWIA 159 456,11 zł 150 273,98 zł 94,24% 
  85153 Zwalczanie narkomanii 1 600,00 zł 1 398,00 zł 87,38% 

  a) Wydatki bieżące 1 600,00 zł 1 398,00 zł 87,38% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 600,00 zł 1 398,00 zł 87,38% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

1 600,00 zł 1 398,00 zł 87,38% 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 155 856,11 zł 147 875,98 zł 94,88% 
  a) Wydatki bieżące 120 741,00 zł 112 760,87 zł 93,39% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 44 741,00 zł 36 760,87 zł 82,16% 

w tym :       
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1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

26 008,00 zł 19 374,53 zł 
74,49% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

18 733,00 zł 17 386,34 zł 
92,81% 

2. dotacje na zadania bieżące 76 000,00 zł 76 000,00 zł 100,00% 

b) Wydatki majątkowe 35 115,11 zł 35 115,11 zł 100,00% 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 115,11 zł 35 115,11 zł 100,00% 

85195 Pozostała działalność 2 000,00 zł 1 000,00 zł 50,00% 
  a) Wydatki bieżące 2 000,00 zł 1 000,00 zł 50,00% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00% 

w tym :       

2. dotacje na zadania bieżące 2 000,00 zł 1 000,00 zł 50,00% 

852   POMOC SPOŁECZNA 1 662 160,22 zł 1 516 981,59 zł 91,27% 
  85202 Domy pomocy społecznej 194 221,00 zł 180 586,33 zł 92,98% 

  a) Wydatki bieżące 194 221,00 zł 180 586,33 zł 92,98% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 194 221,00 zł 180 586,33 zł 92,98% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

194 221,00 zł 180 586,33 zł 92,98% 

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 

16 207,60 zł 12 643,60 zł 78,01% 

  a) Wydatki bieżące 16 207,60 zł 12 643,60 zł 78,01% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 16 207,60 zł 12 643,60 zł 78,01% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

16 207,60 zł 12 643,60 zł 78,01% 

85214 
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

142 868,76 zł 131 295,01 zł 91,90% 

  a) Wydatki bieżące 142 868,76 zł 131 295,01 zł 91,90% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 142 868,76 zł 131 295,01 zł 91,90% 

85215 Dodatki mieszkaniowe 4 800,00 zł 1 425,33 zł 29,69% 
  a) Wydatki bieżące 4 800,00 zł 1 425,33 zł 29,69% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 800,00 zł 1 425,33 zł 29,69% 

85216 Zasiłki stałe 146 585,00 zł 145 321,18 zł 99,14% 
  a) Wydatki bieżące 146 585,00 zł 145 321,18 zł 99,14% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 750,00 zł 578,76 zł 77,17% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

750,00 zł 578,76 zł 77,17% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 145 835,00 zł 144 742,42 zł 99,25% 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 613 061,24 zł 573 022,46 zł 93,47% 
  a) Wydatki bieżące 613 061,24 zł 573 022,46 zł 93,47% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 581 396,24 zł 541 359,32 zł 93,11% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

508 394,00 zł 478 344,06 zł 
94,09% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

73 002,24 zł 63 015,26 zł 
86,32% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 665,00 zł 31 663,14 zł 99,99% 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 99 841,00 zł 78 709,78 zł 78,84% 
  a) Wydatki bieżące 99 841,00 zł 78 709,78 zł 78,84% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 99 841,00 zł 78 709,78 zł 78,84% 
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w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

99 841,00 zł 78 709,78 zł 78,84% 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 360 281,62 zł 329 575,90 zł 91,48% 
  a) Wydatki bieżące 360 281,62 zł 329 575,90 zł 91,48% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 360 281,62 zł 329 575,90 zł 91,48% 

85295 Pozostała działalność 84 294,00 zł 64 402,00 zł 76,40% 
  a) Wydatki bieżące 84 294,00 zł 64 402,00 zł 76,40% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 794,00 zł 8 792,00 zł 42,28% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

18 294,00 zł 6 659,42 zł 
36,40% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

2 500,00 zł 2 132,58 zł 
85,30% 

2. dotacje na zadania bieżące 50 000,00 zł 50 000,00 zł   

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 500,00 zł 5 610,00 zł 41,56% 

853   
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

23 446,00 zł 18 690,68 zł 79,72% 

  85395 Pozostała działalność 23 446,00 zł 18 690,68 zł 79,72% 
  a) Wydatki bieżące 23 446,00 zł 18 690,68 zł 79,72% 

4. Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków 
UE 

23 446,00 zł 18 690,68 zł 79,72% 

854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 380 888,00 zł 322 247,90 zł 84,60% 
  85401 Świetlice szkolne 242 689,00 zł 222 937,19 zł 91,86% 

  a) Wydatki bieżące 242 689,00 zł 222 937,19 zł 91,86% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 227 424,00 zł 210 709,61 zł 92,65% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

213 480,00 zł 198 497,89 zł 
92,98% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

13 944,00 zł 12 211,72 zł 
87,58% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 265,00 zł 12 227,58 zł 80,10% 

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 9 427,00 zł 4 680,09 zł 49,65% 
  a) Wydatki bieżące 9 427,00 zł 4 680,09 zł 49,65% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 427,00 zł 4 680,09 zł 49,65% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

9 427,00 zł 4 680,09 zł 
49,65% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

0,00 zł 0,00 zł 0,00% 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 112 445,00 zł 87 252,62 zł 77,60% 
  a) Wydatki bieżące 112 445,00 zł 87 252,62 zł 77,60% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 600,00 zł 499,00 zł 83,17% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

600,00 zł 499,00 zł 83,17% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 111 845,00 zł 86 753,62 zł 77,57% 

85416 
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
motywacyjnym 

15 000,00 zł 7 200,00 zł 48,00% 

  a) Wydatki bieżące 15 000,00 zł 7 200,00 zł 48,00% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 zł 7 200,00 zł 48,00% 

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 327,00 zł 178,00 zł 13,41% 
  a) Wydatki bieżące 1 327,00 zł 178,00 zł 13,41% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 327,00 zł 178,00 zł 13,41% 

w tym :       
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1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

1 327,00 zł 178,00 zł 13,41% 

855   RODZINA 14 618 597,75 zł 14 540 968,64 zł 99,47% 
  85501 Świadczenie wychowawcze 10 783 542,14 zł 10 747 418,36 zł 99,67% 

  a) Wydatki bieżące 10 783 542,14 zł 10 747 418,36 zł 99,67% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 178 457,03 zł 142 333,25 zł 79,76% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

146 108,59 zł 126 237,94 zł 
86,40% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

32 348,44 zł 16 095,31 zł 
49,76% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 605 085,11 zł 10 605 085,11 zł 100,00% 

85502 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

3 387 867,00 zł 3 357 557,50 zł 99,11% 

  a) Wydatki bieżące 3 387 867,00 zł 3 357 557,50 zł 99,11% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 361 880,00 zł 331 659,06 zł 91,65% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

326 052,00 zł 298 691,81 zł 
91,61% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

35 828,00 zł 32 967,25 zł 
92,02% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 025 987,00 zł 3 025 898,44 zł 100,00% 

85503 Karta Dużej Rodziny 716,38 zł 529,83 zł 73,96% 
  a) Wydatki bieżące 716,38 zł 529,83 zł 73,96% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 716,38 zł 529,83 zł 73,96% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

716,38 zł 529,83 zł 73,96% 

85504 Wspieranie rodziny 408 628,00 zł 403 316,57 zł 98,70% 
  a) Wydatki bieżące 408 628,00 zł 403 316,57 zł 98,70% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 35 128,00 zł 29 816,57 zł 84,88% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

32 158,00 zł 27 346,57 zł 
85,04% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

2 970,00 zł 2 470,00 zł 
83,16% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 373 500,00 zł 373 500,00 zł 100,00% 

85508 Rodziny zastępcze 15 000,00 zł 9 913,75 zł 66,09% 
  a) Wydatki bieżące 15 000,00 zł 9 913,75 zł 66,09% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 000,00 zł 9 913,75 zł 66,09% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

15 000,00 zł 9 913,75 zł 66,09% 

85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

22 844,23 zł 22 232,63 zł 97,32% 

  

a) Wydatki bieżące 22 844,23 zł 22 232,63 zł 97,32% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 22 844,23 zł 22 232,63 zł 97,32% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

22 844,23 zł 22 232,63 zł 97,32% 

900   
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

12 090 428,54 zł 5 453 748,88 zł 45,11% 

  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 278 900,00 zł 236 921,68 zł 84,95% 
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  a) Wydatki bieżące 118 400,00 zł 76 486,28 zł 64,60% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 118 400,00 zł 76 486,28 zł 64,60% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

118 400,00 zł 76 486,28 zł 64,60% 

b) Wydatki majątkowe 160 500,00 zł 160 435,40 zł 99,96% 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 160 500,00 zł 160 435,40 zł 99,96% 

90002 Gospodarka odpadami 1 486 950,00 zł 1 413 520,18 zł 95,06% 
  a) Wydatki bieżące 1 486 950,00 zł 1 413 520,18 zł 95,06% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 485 450,00 zł 1 413 379,66 zł 95,15% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

132 100,00 zł 125 088,18 zł 94,69% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

1 353 350,00 zł 1 288 291,48 zł 95,19% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 zł 140,52 zł 9,37% 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 49 338,80 zł 49 338,80 zł 100,00% 
  a) Wydatki bieżące 49 338,80 zł 49 338,80 zł 100,00% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 49 338,80 zł 49 338,80 zł 100,00% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

49 338,80 zł 49 338,80 zł 100,00% 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 9 499 593,00 zł 3 077 859,39 zł 32,40% 
  a) Wydatki bieżące 796 622,00 zł 154 159,94 zł 19,35% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 209 500,00 zł 8 263,21 zł 3,94% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

790,30 zł 790,30 zł 100,00% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

208 709,70 zł 7 472,91 zł 3,58% 

2. dotacje na zadania bieżące 2 000,00 zł 2 000,00 zł 100,00% 

4. Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków 
UE 

585 122,00 zł 143 896,73 zł 24,59% 

b) Wydatki majątkowe 8 702 971,00 zł 2 923 699,45 zł 33,59% 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 702 971,00 zł 2 923 699,45 zł 33,59% 
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  2 500,00 zł 949,78 zł 37,99% 

  a) Wydatki bieżące 2 500,00 zł 949,78 zł 37,99% 
  1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 500,00 zł 949,78 zł 37,99% 
  w tym :       
  1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
2 500,00 zł 949,78 zł 37,99% 

90015 Oświetlenie ulic, parków i dróg 353 898,54 zł 308 186,59 zł 87,08% 
  a) Wydatki bieżące 317 988,54 zł 272 276,59 zł 85,62% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 317 988,54 zł 272 276,59 zł 85,62% 

w tym :       

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

317 988,54 zł 272 276,59 zł 85,62% 

b) Wydatki majątkowe 35 910,00 zł 35 910,00 zł 100,00% 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 910,00 zł 35 910,00 zł 100,00% 
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką 

odpadami 
28 200,00 zł 23 130,48 zł 82,02% 

  a) Wydatki bieżące 28 200,00 zł 23 130,48 zł 82,02% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 28 200,00 zł 23 130,48 zł 82,02% 

w tym : 28 200,00 zł 23 130,48 zł 82,02% 
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1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

28 200,00 zł 23 130,48 zł 82,02% 

90095 Pozostała działalność 391 048,20 zł 343 841,98 zł 87,93% 
  a) Wydatki bieżące 191 048,20 zł 143 841,98 zł 75,29% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 190 048,20 zł 143 678,41 zł 75,60% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

119 114,51 zł 97 833,54 zł 82,13% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

70 933,69 zł 45 844,87 zł 64,63% 

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł 163,57 zł 16,36% 

b) Wydatki majątkowe 200 000,00 zł 200 000,00 zł 100,00% 

2. zakupy obligacji, akcji i udziałów 200 000,00 zł 200 000,00 zł 100,00% 

921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 784 210,82 zł 751 398,40 zł 95,82% 
  92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby 465 000,00 zł 465 000,00 zł 100,00% 

  a) Wydatki bieżące 465 000,00 zł 465 000,00 zł 100,00% 

2. Dotacje na zadana bieżące 465 000,00 zł 465 000,00 zł 100,00% 

92116 Biblioteki 200 000,00 zł 200 000,00 zł 100,00% 
  a) Wydatki bieżące 200 000,00 zł 200 000,00 zł 100,00% 

2. Dotacje na zadana bieżące 200 000,00 zł 200 000,00 zł 100,00% 
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  15 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 

  a) Wydatki bieżące 15 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

15 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 

92195 Pozostała działalność 104 210,82 zł 86 398,40 zł 82,91% 
  a) Wydatki bieżące 104 210,82 zł 86 398,40 zł 82,91% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 95 980,82 zł 78 198,40 zł 81,47% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

11 200,00 zł 10 965,00 zł 97,90% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

84 780,82 zł 67 233,40 zł 79,30% 

2. Dotacje na zadana bieżące 8 230,00 zł 8 200,00 zł 99,64% 

926   KULTURA FIZYCZNA 193 316,60 zł 134 981,98 zł 69,82% 
  92601 Obiekty Sportowe 77 825,60 zł 71 568,13 zł 91,96% 

  a) Wydatki bieżące 57 825,60 zł 55 333,62 zł 95,69% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 50 174,40 zł 47 760,82 zł 95,19% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

7651,2 7572,8 98,98% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

50 174,40 zł 47 760,82 zł 95,19% 

b) Wydatki majątkowe 20 000,00 zł 16 234,51 zł 81,17% 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 zł 16 234,51 zł 81,17% 

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 95 491,00 zł 63 398,25 zł 66,39% 
  a) Wydatki bieżące 95 491,00 zł 63 398,25 zł 66,39% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 70 490,95 zł 38 398,25 zł 54,47% 

w tym :       

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

15 750,00 zł 9 178,00 zł 58,27% 

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

54 740,95 zł 29 220,25 zł 53,38% 

2. Dotacje na zadana bieżące 25 000,05 zł 25 000,00 zł 100,00% 
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92695 Pozostała działalność 20 000,00 zł 15,60 zł 0,08% 
  a) Wydatki bieżące 20 000,00 zł 15,60 zł 0,08% 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00% 
       

b) Wydatki majątkowe 20 000,00 zł 15,60 zł 0,08% 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 zł 15,60 zł 0,08% 

OGÓŁEM WYDATKI 68 750 659,54 zł 56 296 325,02 zł 81,88% 

 

 

9.3.   Wydatki budżetu Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2020r. – część opisowa 

 

Tabelaryczna część wydatków, zaprezentowana w pkt. 9.2. obrazuje wykonanie planu 

wydatków według działów, rozdziałów, grup i źródeł finansowania na dzień 30.06.2020r. 

 

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,03% .  

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 63,13%.  

 

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, wyposażenie, delegacje, 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 nie pracowników, 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.       

 

 

 

DZIAŁ 010 -  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 84,00% 

 

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (83,68%) poniesiono 

wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 9 285 538,98 zł.  Wydatki na poszczególnych 

zadaniach inwestycyjnych opisano w pkt. 9.5. niniejszego sprawozdania. 

 

W rozdziale 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe  

pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzęcych, produktach pochodzenia 

zwierzęcego (84,56%) poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 26 212,12 zł,  w tym: 

▪   4 800,00 zł. – sprawowanie opieki nad zwierzętami na oczyszczalni,  

▪ 20 622,12 zł. – pobyt i opieka zwierząt w schronisku,  

▪      540,00 zł. – odbiór, transport, unieszkodliwienie padłych zwierząt, 

▪      250,00 zł. – usługi weterynaryjne, sterylizacja  
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W rozdziale 01030 – Izby rolnicze (82,41%) poniesiono wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych z tytułu odprowadzenia 2,00% z wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb 

Rolniczych, łącznie w kwocie 12 361,77 zł.     

  

W rozdziale 01038 – Rozwój obszarów wiejskich (89,22%) poniesiono wydatek w kwocie 

8 030,00 złotych związany z realizacją zadań statutowych z tytułu zapłaty składki 

członkowskiej dla Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku ”.  

   

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność (99,11%) poniesiono następujące wydatki: 

▪ wydatki bieżące w łącznej kwocie 87 466,81 zł,  w tym wydatki obejmujące zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 85 751,77 zł. i koszty obsługi zadania 

w tym zakresie tj: znaczki  pocztowe na kwotę 1 715,04 zł. (100% planu) 

▪ wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 2020r. w kwocie 144 906,68 złotych, 

szczegółowa informacja została opisana w pkt. 9.5. niniejszego sprawozdania. 

 

 

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 71,26% 

 

W rozdziale 040002 – Dostarczanie wody (71,26%) poniesiono następujące wydatki: 

▪ wydatki bieżące w łącznej kwocie 290 701,79 zł,  w tym w całości wydatki związane 

z realizacją zadań statutowych, tj: 

    1 684,00 zł. – zakup materiałów: zł. – zakup wody  

    7 819,27 zł. – zakup energii elektrycznej na przepompowani wody w Biesiadkach i  

   na zbiorniku wyrównawczym i hydroforni w Lewniowej  

    1 241,19 zł. – badania wody 

    6 500,00 zł. – opracowanie wniosku o ustalenie ceny wody i ścieków 

    1 052,60 zł. – opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie sieci 

   Wodociągowej 

       162,00 zł. – opłata/składka roczna na 2020r. za konserwację urządzeń melioracji  

               wodnej 

    2 066,00 zł. – ubezpieczenie 

 

 

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 79,28% 

 

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe (0,00%) w 2020r. nie wykonano wydatków 

zaplanowanych na kwotę 3 448,00 zł. tyt. opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów przy 

drogach powiatowych. 

 

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne (77,70%) poniesiono następujące wydatki:  

- w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych wydano łącznie 392 179,48 zł. 

(77,64%): 

▪     3 938,52 zł. – zaplata wynagrodzeń i składek od umów zleceń na wykaszanie traw 

przy drogach gminnych, oraz na wykonanie operatu wodnoprawnego 

▪ 112 996,63 zł. – na zimowe utrzymanie dróg,  w tym: 

a) ze środków budżetu 29 539,81 zł. 

b) ze środków wiejskich 83 456,82 zł. 
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▪ 275 244,33 zł. – inne wydatki na drogi gminne tj.: 

- zakup i sypanie kruszywa; 

- zakup rur; 

- zakup arkuszy map zasadniczych do przygotowania wniosków o dofinansowanie w 

ramach Modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (rekultywacja); 

- lustra, znaki drogowe, uchwyty i koszty montażu i transportu; 

- zakup grabi, szufli, szpadli, nożyc do cięcia gałęzi, żyłki, paliwo, olej do kosiarki, 

przekładnia do kosy spalinowej; 

- zakup masy bitumicznej; 

- zakup stojaka na rowery; 

- paliwo, oleje i części do kosiarek; 

- zakup i montaż progów zwalniających, zakończeń do progów, zakup korków 

rozporowych; 

- remonty, naprawa i wypełnianie ubytków na drogach, naprawy rowów, krat, 

poboczy dróg gminnych; 

- plantowanie i wykaszanie poboczy przy drogach gminnych; 

- usuwanie drzew, odmulanie i obieranie rowów, czyszczenie koryt; 

- regulowanie osuwiska i odmulanie rowów w Gosprzydowej; 

- montowanie pompy albinoski na drodze w Biesiadkach; 

- usługi koparką; 

- wykonanie i montaż bramy  na drodze za plebanią w Gnojniku; 

- wykonanie przepustu w Gosprzydowej; 

- aktualizacja danych ewidencyjnych działki nr 96 w Zawadzie Uszewskiej; 

- wskazanie granic działki nr 560/4 w Gnojniku; 

- opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 392 179,48 zł., o których mowa powyżej 

poniesiono z następujących źródeł: 

a) ze środków budżetu 190 116,67 zł. 

b) ze środków wiejskich 126 833,29 zł. 

c) ze środków Funduszu Sołeckiego 47 077,16 zł. 

d) ze środków dotacji zwrot wydatków poniesionych w ramach FS 28 152,36 zł. 

- w ramach wydatków majątkowych wydano łącznie 64 121,57 zł. (78,08%), szczegółowa 

informacja została opisana w pkt. 9.5. niniejszego sprawozdania. 

 

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność  (83,85%) poniesiono następujące wydatki: 

- w ramach wydatków bieżących wydano łącznie 12 781,85 zł. (100,00%): 

▪ 4 138,45 zł. – z budżetu, roczne opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, leśnej 

▪    854,40 zł. – z budżetu, zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na DK75 w 

miejscowości Gnojnik 

▪      19,00 zł. – z budżetu, ubezpieczenie 

▪ 7 770,00 zł. - ze środków dotacji zwrot wydatków poniesionych w ramach FS (wieś 

Gnojnik), na demontaż i ułożenie koryt 

- w ramach wydatków majątkowych wydano łącznie 208 123,27 zł. (83,03%), szczegółowa 

informacja została opisana w pkt. 9.5. niniejszego sprawozdania. 
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DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 81,69% 

 

W rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (81,24%) w 2020r. wydano 

33 160,00 złotych na zorganizowanie ośmiu wycieczek szkolnych, w ramach realizacji projektu 

pn. „Odkrywam Małopolskę - Program wsparcia turystyki szkolnej”, w tym: 

- wycieczka do Ojcowa 

- wycieczka do Krynicy 

- wycieczka do Oświęcimia 

- wycieczka do Tatrzańskiego Parku Narodowego 

- wycieczka do Nowego Sącza i Grybowa  

- wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego 

- wycieczka do Dobczyc i Czasławia 

- wycieczka do Nowego Sącza i Grybowa 

Gmina otrzymała dotację w kwocie 22 600 ,00 złotych z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego na częściowe sfinansowanie tego zadania. Ponadto wkład 

własny gminy został w kwocie 10 560,00 złotych pokryty z wpłat rodziców.   

 

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność (100,00%) w 2020r. poniesiono wydatek w kwocie 

1 000,00 złotych z tytułu przekazania dotacji dla Stowarzyszenia Szlakiem Kultury na 

organizację warsztatów pn.: „Warsztaty poznawania świata”.  Stowarzyszenie rozliczyło 

dotację w całości.                       
 

 

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 64,93% 
 

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (65,16%) wydano: 

- w ramach wydatków bieżących wydano łącznie 330 534,24 zł. (90,44%): 

▪   15 762,86 zł. – wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

umowy z administratorami budynków mienia komunalnego wraz z pochodnymi,  

▪     4 022,35 zł. – z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia: 

- żarówki do Domu strażaka w Gnojniku, 

- regał, odkurzacz warsztatowy, karcher, worki papierowe, materiały instalacyjne do 

Domu Ludowego w Biesiadkach, 

- deska sedesowa do Domu Strażaka w Lewniowej, 

- podgrzewacz wody, 

- środki czystości, 

 - paliwo do wykaszania terenów; 

- materiały geodezyjne, mapy podziałowe; 

- hydrant podziemny wraz z częściami. 

Wydatki o których mowa powyżej poniesiono z następujących źródeł: 

a) ze środków budżetu 1 923,05 zł. 

b) ze środków wiejskich 2 099,30 zł. 

▪ 106 360,93 zł. – na zakup energii i gazu w budynkach mienia komunalnego, w tym: 

a) ze środków budżetu 82 660,40 zł. 

b) ze środków wiejskich 23 700,53 zł. 

▪   6 288,24 zł. – na zakup usług remontowych, w tym: 

- naprawa kotła gazowego w Domu Strażaka w Gosprzydowej 

- naprawa sterowania bramy na starym Pagenie w hali E 

- wymiana zaworu w łazience w Domu Strażaka w Gnojniku 
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- naprawa awarii w Domu Strażaka w Lewniowej 

- remont podłogi kojców na oczyszczalni ścieków 

- naprawa hydrantu w Żerkowie 

- remont barierki Domu Młodzieżowego Betania w Gnojniku 

- naprawa oświetlenia przy Domu Strażaka w Uszwi 

Wydatki o których mowa powyżej poniesiono z następujących źródeł: 

a) ze środków budżetu 4 126,50 zł. 

b) ze środków wiejskich 661,74 zł. 

c) ze środków Funduszu Sołeckiego 1 500,00 zł. 

▪   2 066,40 zł – z budżetu, za czynsz za najem mieszkania w Lewniowej 

▪ 29 131,00 zł – z budżetu, z tytułu podatku rolnego, leśnego, opłat za wpis do księgi 

wieczystej, opłat sądowych za odłączenie z księgi wieczystej działek mienia 

komunalnego oraz zaplata polis ubezpieczenia mienia komunalnego gminy 

▪ 23 293,87 zł – z budżetu, z tytułu podatku VAT, odprowadzonego do Urzędu 

skarbowego, a nie uregulowanego ze strony kontrahenta, wyprowadzenie 

rozrachunków z lat poprzednich 

▪ 143 608,59 zł. – na zakup usług pozostałych, w tym: 

- opróżnienie zbiornika i wywóz nieczystości ciekłych, 

- utwardzenie placu przy budynku wiejskim w Żerkowie 

- wymiana rozdzielnie elektrycznej w lokalu mienia komunalnego 

- wywóz odpadów komunalnych z lokalu mienia komunalnego 

- wycinka drzew w parku, wykaszanie działek 

- zakup i montaż muszli klozetowej 

- oklejanie szkłem w Domu Strażaka w Lewniowej 

- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 

- usuniecie reklamy w celu sprzątnięcia działki gminnej 

- wykonanie przeglądu rocznego stanu technicznego obiektów mienia komunalnego 

- wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w budynkach mienia 

komunalnego 

- utrzymanie zieleni w parku i porządku wokół Urzędu Gminy 

- wykonanie operatów szacunkowych 

- wykonanie opinii hydrologa i hydrogeologa  

- wykonanie inwentaryzacji oraz projektu podziału lokalu w Domu Strażaka w Uszwi 

- wykonanie podlicznika pomiarowego i gniazda przyłączeniowego w lokalu C Gnojnik 

729 

- wykonanie zabezpieczenia skrzynki elektrycznej w parku w Gnojniku 

- zakup i montaż klamki w Domu Strażaka w Gnojniku 

- przegląd wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach mienia komunalnego 

- wymiana zaworu wody, zaślepienie otworu nad skrzynką gazową w Domu Strażaka 

w Gnojniku 

- wydruki projektów materiałów geodezyjnych 

- sporządzenie aktów notarialnych darowizn gruntów na rzecz Gminy 

- wykonanie kosztorysu dla zadania likwidacji szkody powstałej w wyniku zalania woda 

pomieszczenia PP w Uszwi 

- roboty geodezyjne celem aktualizacji powierzchni działki 1099/2 w Uszwi 

- wykonanie mapy aglomeracyjnej 

- usunięcie awarii w Domu Nauczyciela w Uszwi 

- podziały działek 
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- instalacja monitoringu w Domu Strażaka w Żerkowie i utwardzenie placu przy 

budynku wiejskim 

- prace tynkarskie w piwnicy Domu Ludowego w Biesiadkach 

Wydatki o których mowa powyżej poniesiono z następujących źródeł: 

d) ze środków budżetu 139 747,59 zł. 

e) ze środków wiejskich 3 861,00 zł. 

- w ramach wydatków inwestycyjnych wydano łącznie 3 019 858,36 zł. (63,22%), szczegółowa 

informacja została opisana w pkt. 9.5. niniejszego sprawozdania. 

 

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność (0,00%) nie poniesiono wydatków zaplanowanych 

w kwocie 18 450,00 na zadanie pn.: „Przygotowanie projektu aktualizacji uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, wraz z aktualizacją map”  

Podpisano umowę z firmą PUH Pracownia Projektowa Magnus Media i aneksowano jej termin 

wykonania na 2021 rok.  

 

 

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 41,82% 

 

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (27,28%) w 2020r. 

odnotowano wydatki w łącznej kwocie 5 565,32 złotych, w tym: 

- 3 500,00 z tytułu posiedzenia gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej w sprawie 

planu zagospodarowania przestrzennego; 

- 1 880,42 złotych z tytułu ogłoszenia o wyłożeniu do wglądu pzp; 

-    184,90 złotych z tytułu zakupu map zasadniczych i mapy topograficznej na potrzeby 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Nie zrealizowano wydatku majątkowego zaplanowanego w kwocie 500,00 złotych.    

 

W rozdziale 71095 – Pozostała działalność (100,00%) w 2020r. wykonano wydatki  

zaplanowane w kwocie 5 100,00 złotych z tytułu wykonania rozgraniczenia działek. 

 

 

DZIAŁ 750 – ADMINISTACJA PUBLICZNA – 94,38%  

 

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie (94,95%) poniesiono wydatki bieżące w łącznej 

kwocie 288 366,44 zł., w tym: 

▪ w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano łącznie 

248 166,66 zł. (96,99%). Od Wojewody otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości                    

63 511,00 zł. na utrzymanie etatów związanych z realizacją zadań rządowych. Pozostała 

kwota wynagrodzeń i pochodnych tj. kwota  184 655,66 zł  zapłacona ze środków własnych  

▪ w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydano łącznie 39 989,00 

zł (86,32%), w tym poniesiono wydatki na zakup licencji, kart kryptograficznych, 

materiałów biurowych, druków, tonerów, kwiatów na śluby, torebek ozdobnych, oprawy 

skóropodobnej i bombonierek, usług gastronomicznych na jubileusze, usługi 

informatyczne, wykonanie pieczątek, delegacje, odpis za ZFŚŚ, szkolenia, przygotowanie 

zawezwania, stawiennictwa i audytu.  

▪ w ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych  wydano łącznie 210,78 zł 

(14,05%), tytułem zakupu herbaty.  
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W rozdziale 75022 – Rady gmin (88,76%) poniesiono zarówno wydatki bieżące w łącznej 

kwocie 86 189,77 zł., w tym: 

▪ w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydano łącznie 9 139,77 

zł (53,45%), w tym poniesiono wydatki na artykuły spożywcze, płyn do odkamieniania 

ekspresu, baterie, bukiety kwiatów, medale grawerowane/okolicznościowe, karta 

kryptograficzna dla przewodniczącego, wykonanie pieczątki na potrzeby 

Przewodniczącego Rady Gminy oraz naprawa ekspresu do kawy, usługi transkrypcji 

nagrania Sesji, usługa systemu wideokonferencji, utrzymanie sytemu RADA24, asysta 

techniczna oprogramowania ABC, usługa transkrypcji maszynowej, na potrzeby 

dostępności cyfrowej, usługa podpisu elektronicznego dla przewodniczącego.    

▪ w ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych  wydano łącznie 77 050,00 

zł (96,31%), tytułem  diet dla Radnych Gminy.  

 

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin  (94,59%) poniesiono zarówno wydatki bieżące                            

i inwestycyjne w łącznej kwocie 2 649 472,64 zł., w tym: 

▪ w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano łącznie  

2 114 692,55 zł. (96,68%) tytułem wynagrodzenia, pochodnych do wynagrodzeń, 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz za inkaso podatków.     

▪ w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydano łącznie 

484 750,32 zł (86,11%), w tym poniesiono wydatki na odprowadzenie składki na PFRON, 

zakup różnych materiałów, oprogramowanie, prenumerata czasopism i książki, druki, 

tonery, karty kryptograficzne, papier, mat. biurowe, zakup żywności, środków czystości, 

prowizje i opłaty bankowe, media, remonty, obsługa prawna, wykonanie audytów, usługa 

pocztowa, obsługa bankowa, wywóz śmieci, opłaty za programy komputerowe (podatki 

gminne, program płacowy, program finansowo księgowy, program faktury i rachunki oraz 

usługi informatyczne, hoot spoty), usługi związane z funkcjonowaniem urzędu, delegacje, 

odpis na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie pracowników.     

▪ w ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych  wydano łącznie 5 410,31 

zł (90,17%), tytułem wypłaconych ekwiwalentów za odzież, za okulary, zakup herbaty, 

obuwie robocze; 

▪ w ramach wydatków inwestycyjnych wydano łącznie 44 619,46 zł. (99,51%), szczegółowa 

informacja została opisana w pkt. 9.5. niniejszego sprawozdania. 

 

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne (80,85%) poniesiono wydatki bieżące w łącznej 

kwocie 25 325,00 zł., w tym: 

▪ w ramach wydatków na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego wydano 

łącznie 25 055,00 zł (80,68%), w tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia 

członków Gminnego Biura Spisowego (14 339,00 złotych), na nagrody spisowe 

(10 000,00 złotych), oraz na wydatki rzeczowe (712,00 złotych), wszystko 

finansowane z dotacji celowej na zadanie zlecone gminie. 

Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 6 000,00 złotych, zgodnie z poleceniem.  

▪  w ramach wydatków na przygotowanie przeprowadzenia Narodowego Spisu 

Powszechnego wydano łącznie 270,00 zł (100,00%), wszystko na wydatki rzeczowe, 

finansowane z dotacji celowej na zadanie zlecone gminie 
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W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (98,08%) poniesiono 

wydatki bieżące w łącznej kwocie 12 750,09 zł., w tym: 

▪ w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydano łącznie 12 750,09 

zł (98,08%), w tym poniesiono z budżetu gminy następujące wydatki: 

- zakup nagród konkursowych dla dzieci z terenu gminy biorących udział w konkursie: 

„Bezpiecznie na wsi” – Nie ryzykujesz, gdy zwierzę znasz i szanujesz,  

- zakup kartek świątecznych, kwiatów, kubków w logo gminy, 

- obraz na jubileusz 25 lat kapłaństwa ks. z Gosprzydowej 

- miejsce reklamowe w miesięczniku Przegląd Regionalny,  

- publikacja tekstów promocyjno-informacyjnych, ogłoszeń reklamowych 

- wykonanie statuetek i grawerów; 

- zawieszki odblaskowe w celu promowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej 

- druk gazety Wieści Gminne, 

 

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (95,66%) 

poniesiono wydatki bieżące na funkcjonowanie Referatu Oświaty w łącznej kwocie 572 852,17 

zł., w tym: 

▪ w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano łącznie 

639 844,90 zł. (97,18%) tytułem wynagrodzenia, pochodnych do wynagrodzeń, 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

▪ w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydano łącznie 32 392,47 

zł (79,20%), w tym poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie referatu (tonery, zakup 

druków, zakup dysku, wykonanie pieczątek, usługa ksero, podpis kwalifikowalny 1, 

odnowienie podpisów kwalifikowalnych 4, koszty przesyłki, usługa - pożyczki MPKZP, 

aktualizacja i dostęp do programu "FINANSE PREMIUM", "KADRY", "PRZELEWY", 

szkolenia podróże służbowe, badania lekarskie, inne) 

▪ w ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano łącznie 614,80 zł 

(40,99%) z tytułu zakupu herbaty. 

 

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność (86,03%) poniesiono zarówno wydatki bieżące i 

inwestycyjne w łącznej kwocie 74 953,37 zł., w tym: 

▪ w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano łącznie                  

1 742,37 zł. (100,00%) tytułem odprowadzenia składek ZUS i składek na Fundusz Pracy 

nie stanowiących kosztu kwalifikowalnego projektu eXtra Kompetentni 

▪ w ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych  wydano łącznie 45 360,00 

zł (100,00%), tytułem diet sołtysów 

▪ w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydano łącznie 140,00 zł 

(4,46%), na ubezpieczenie sołtysów  

▪ na realizację programu x-Extra kompetentni przeznaczono kwotę 27 711,00 zł (75,14%) 
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DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  

ORAZ SĄDOWNICTWA – 99,43% 

 

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

(100,00%), poniesiono wydatki bieżące na aktualizację stałego rejestru wyborców w łącznej 

kwocie 1 500,00 zł., dotyczące zakupu usługi asysty technicznej oprogramowania firmy 

CLANET za 2020r. oraz zakupu komputera i monitora do pokoju nr 28, a także toneru do 

drukarki na potrzeby aktualizacji stałego rejestru wyborców. 

 

W rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (99,39%), poniesiono 

wydatki bieżące w łącznej kwocie 31 100,00 zł. na organizację wyborów prezydenckich                        

(w całości zadanie zlecone Gminie), w tym wypłacono wynagrodzenie dla członków komisji 

wyborczej w łącznej kwocie 31 100,00 złotych.  

 

W rozdziale 75109 - W Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 

(100,00%), poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 3 219,00 zł. na organizację wyborów 

uzupełniających do Rady Gminy w Gnojniku (w całości zadanie zlecone Gminie), w tym 

wypłacono wynagrodzenie dla członków komisji wyborczej w łącznej kwocie 2 550,00 złotych.  

 

DZIAL 752 – OBRONA NARODOWA – 100,00% 

 

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, w 2020r. poniesiono w całości wydatki na 

zadania w zakresie obrony cywilnej, które zaplanowano na poziomie 1 120,00 złotych, w tym 

na zakup materiałów biurowych (159,01 zł.), na wykonanie pieczątek niezbędnych przy 

opracowaniu planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego 

niebezpieczeństwa (160,99 zł.), na szkolenie on-line w ramach doskonalenia wykonywania 

zadań wynikających z planu akcji kurierskiej, instrukcji stałego dyżuru, stanowiska kierowania 

i przygotowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia państwa i w czasie wojny (800,00 zł.).  

 

DZIAL 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE                                                                          

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 78,65% 

 

W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji (100,00%) w 2020r. udzielono dotacji na 

dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji Brzesko w 

kwocie 5 000,00 złotych. 

 

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne (78,39%) wykonano zarówno wydatki bieżące 

jak i majątkowe na łączną kwotę 211 498,91 zł., które obejmowały m.in.  

▪   16 005,68 zł. – Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym 

wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów wraz z pochodnymi  

▪ 146 890,82 zł. – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

▪   21 794,88 zł. – Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym ekwiwalent za udział 

w akcjach i szkoleniach strażaków  

▪ 26 807,53 zł. – Wydatki majątkowe  
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L.p. 
Nazwa 

jednostki 
Ważniejsze zakupy, remonty lub wyposażenie 
jednostki 

Wydatkowana kwota 
(zł) 

1 OSP Biesiadki 

- zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu 
- zakup energii elektrycznej 
- zakup gazu 
- polisa ubezpieczeniowa Volkswagen T4 
- polisa ubezpieczeniowa DAIMLER BENZ 
- polisa ubezpieczeniowa przyczepy lekkiej 
- badanie techniczne DAIMLER BENZ 
- badanie techniczne VOLKSWAGEN T4 
- zakup elektrod do defibrylatora 
- usługa wysokościowa podnośnikiem koszowym 
 
- zakup węży i złączek do urządzenia hydraulicznego 
LUKAS ( 100 %dotacja Urzędu Marszałkowskiego) 

1 103,60 
685,08 
307,24 
390,00 
390,00 

40,00 
203,00 

99,00 
258,45 
639,60 

 
15 820,00  

  Razem OSP Biesiadki 4 142,97 (bez dotacji) 

2 OSP Gnojnik 

- zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu 
- zakup energii elektrycznej 
- zakup gazu 
- badania lekarskie strażaków 
- opłata SMS-owego syst. powiadamiania strażaków i 
systemu nawigacji GPS 
- okresowe badanie techniczne FORD TRANSIT 
- okresowe badanie techniczne MAN 
- przegląd serwisowy aparatów powietrznych i 
legalizacja sprzętu hydraulicznego HOLMATRO 
- kalibracja detektora wielogazowego 
- zakup półmasek, skrzynek plastikowych, kanistrów na 
benzynę, baterii do latarek 
- zakup tarczy do betonu-stali oraz łańcuch tnącego do 
piły 
- opłata za wydanie zezwolenia do kierowania 
pojazdem uprzywilejowanym 
- zakup oringu do szybkozłącza maski aparatu 
powietrznego 
- zakup zestawu dydaktycznego OSP z kamerką 
- zakup baterii do latarek 
- naprawa pompy pływającej 
- zakup ubrania i butów specjalnych (środki Urzędu 
Marszałkowskiego) 
- naprawa zaworu butli powietrznej 
- zakup membrany automatu Auto Maxx 
- legalizacja butli powietrznej 
- polisa ubezpieczeniowa przyczepy NIEWIADÓW 
- zakup węży tłocznych W-52-3 szt, W-75-3 szt.) 
- zakup polisy ubezpieczeniowej MAN 
- zakup polisy ubezpieczeniowej FORD TRANSIT 
- kalibracja detektora jednogazowego 
- napełnianie 2 szt. butli tlenem medycznym 
 
- zakup czterech kpl. odzieży ochr. strażaka (ubrania 
ochr. 3 częściowe, buty strażackie, rękawice, 
kominiarki, hełmy z wizjerem, okularami, latarką); 
(dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości) 

1 813,74 
1 955,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3 912,95 
2 735,00                                                                                                                                                          

 
335,84 
147,99 
205,00 

 
2 063,94 

118,40 
 

144,74 
 

312,11 
 

50,00 
 

18,13 
5 000,00 (F. Sołecki) 

70,55 
180,00 

 
2 171,62  

98,40 
131,24 

61,50 
40,00  

1 125,01 
2 895,00 

390,00 
118,40 
455,11 

 
571,44 (środki własne) 

18 648,24  



Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik                                                                                    

z wykonania budżetu  za 2020r .  
 

 

98 | S t r o n a  

 

 

  Razem OSP Gnojnik 25 399,70 (bez dotacji) 

3 
OSP 

Gosprzydowa 

- zakup paliw płynnych do samochodu i sprzętu 
-  zakup energii elektrycznej 
- zakup gazu 
- ubezpieczenie samoch. pożarniczego DAIMLER-BENZ 
- przegląd kotła gazowego 
- zakup ubrania specjalnego + rękawic 
- badanie techniczne DAIMLER-BENZ 
 
- zakup jednego kpl. odzieży ochr. strażaka (ubrania 
ochr. 3 częściowe, buty strażackie, rękawice, 
kominiarki, hełmy z wizjerem, okularami, latarką); 
(dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości) 

797,34 
259,29 
715,55 
390,00 
200,00 

1 870,00 
205,00 

 
142,86 (środki własne) 

4 662,06 

  Razem OSP Gosprzydowa 4 580,04 (bez dotacji) 

4 OSP Lewniowa 

- zakup paliw płynnych do samochodu i sprzętu 
- zakup energii elektrycznej 
- zakup gazu 
- badania lekarskie strażaków 
- badanie techniczne samochodu TATRA 
- zakup kurtek i butów strażackich 
- zakup wodoodpornych kurtek strażackich i woderów 
- polisa ubezpieczeniowa samochodu TATRA 
- wymiana oleju oraz drobne naprawy sam. TATRA 
- zakup dwóch szaf ubraniowych 
- zakup mundurów oraz elementów ubrania galowego 
strażaka 
 
- zakup masztu oświetleniowego, prądownicy 
TurboJet, rozdzielacza kulowego 75/52                    
(dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości)  

606,57 
1 306,70 

413,99 
596,00 
226,00 

5 000,00 (Fundusz 
Sołecki) 
500,00 
390,00 

1 500,00 
 

1 797,99 (F. Sołecki) 
 

2 147,65 (Fundusz 
Sołecki) 

200,00 (środki własne) 
2 345,36  

  Razem OSP Lewniowa 14 684,90 (bez dotacji) 

5 OSP Uszew 

- zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu 
- zakup energii elektrycznej 
- zakup gazu 
- badania lekarskie strażaków 
- polisa ubezpieczeniowa samochodu strażackiego 
MAGIRUS-DEUTZ 
- przegląd okresowy zestawu hydraulicznego LUKAS 
- zakup gwoździ, młotków, plandek, skrzynki 
narzędziowej 
- zakup osłony łącznika cz. twarzowej z butlą 
powietrzną 
- zakup szyby maski cz. twarzowej do aparatu 
powietrznego 
- zakup ubrania specjalnego 
 
- naprawa autopompy w samochodzie pożarniczym 
VOLVO 
- polisa ubezpieczeniowa VOLVO 
- badanie techniczne sam. pożarniczego MAGIRUS-
DEUTZ 
- zakup 4 szt. membran do aparatów powietrznych 
- zakup siewnika do rozsiewania sorbentu 

2 187,78 
943,33 

1 628,67 
1 670,00 

 
390,00 
676,50 

 
220,00 

 
223,79 

 
248,82                                       

1 623,04 (środki Urzędu 
Marszałkowskiego) 

 
1 230,00 
7 303,00 

 
205,00 
134,66 
185,00 
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- zakup ubrania koszarowego 
- opłata za wydanie zezwolenia do kierowania poj. 
uprzywilejowanym 
- polisa ubezpieczeniowa quada i przyczepki 
- przegląd serwisowy samochodu VOLVO 
- przegląd okresowy samochodu VOLVO 
- przegląd okresowy zestawu hydraulicznego LUKAS 
 
- zakup dwóch kpl. odzieży ochr. strażaka (ubrania 
ochr. 3 częściowe, buty strażackie, rękawice, 
kominiarki, hełmy z wizjerem, okularami, latarką); 
(dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości) 

269,99 
 

50,00 
140,00 

3 233,72 
228,00 
701,10 

 
285,72 (środki własne) 

9 324,12 

  Razem OSP Uszew 22 155,08 (bez dotacji) 

6 
OSP Zawada 

Uszewska 

- zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu 
- zakup energii elektrycznej  
- zakup gazu  
- badania lekarskie strażaków 
- okresowe badanie techniczne samochodu 
VOLKSWAGEN T4,  
- zakup polisy ubezpieczeniowej dla samochodu 
VOLKSWAGEN T4, 
- zakup sorbentu do neutralizacji plam olejowych  
- wymiana oleju i filtrów w sam. pożarniczym MAN 
- polisa ubezpieczeniowa MAN 
- badanie techniczne MAN 
 
- zakup ładowarki utrzymującej właściwe załadowanie 
akumulatorów w sam. pożarniczym (dotacja 
Ministerstwa Sprawiedliwości)  

958,63 
295,39 
291,77 
937,00 

 
147,99 

 
390,00 
315,00 

1 773,91 
390,00 
205,00 

 
200,00 (środki własne) 

802,49 

  Razem OSP Zawada Uszewska 5 904,69 (bez dotacji) 

7 OSP Żerków 

- zakup paliw płynnych do samochodu i sprzętu 
- zakup energii elektrycznej do nowej i starej remizy 
- zakup gazu do nowej remizy 
- badania lekarskie strażaków 
- badanie techniczne samochodu ŻUK 
- zakup nasadki do węża oraz czapki rogatywki 
- zakup dętki do samochodu pożarniczego Jelcz 
- zakup akumulatora do samochodu pożarniczego ŻUK 
- zakup kruszywa na podbudowę przed remizą OSP 
- polisa ubezpieczeniowa samochodu JELCZ 
- polisa ubezpieczeniowa samochodu ŻUK 
- zakup klucza do hydrantu podziemnego 
- układanie płytek oraz malowanie w nowej remizie 
OSP 
 
- wykonanie odwodnienia, utwardzenie placu oraz 
położenie nawierzchni bitumicznej przed remizą 
(dotacja Urzędu Marszałkowskiego) 

320,09 
1 355,45 

584,04 
596,00 
147,99 
133,52 

72,00 
255,00 

255,41 (Fundusz Sołecki) 
390,00 
390,00 
111,00 

 
2 214,00 

 
12 982,55 (środki 

własne) 
10 000,00 

  Razem OSP Żerków 19 807,05 (bez dotacji) 
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W rozdziale 75414 – Obrona Cywilna (100,00%), w 2020r. poniesiono wydatki na zadania w 

zakresie obrony cywilnej, które zaplanowano na poziomie 500,00 złotych. Zakupiono środki 

czystości na utrzymanie magazynu obrony cywilnej. 

 

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe (78,09%) wykonano wydatki bieżące na potrzeby 

zarządzania kryzysowego, związane głównie z panująca w kraju sytuacją epidemiologiczną 

(przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19) w kwocie 65 711,40 złotych, 

obejmujące następujące rodzaje wydatków: 

 

▪ 54 947,52 zł. – na zakup materiałów ochrony osobistej w raz z kosztami ich transportu, 

na potrzeby Urzędu, jednostek oświatowych, dla jednostek OSP działających na terenie 

gminy,  w tym: 

- płynów i żeli do dezynfekcji,  

- mydła antybakteryjnego,  

- rękawiczek ochronnych   

- maseczek ochronnych 

- spirytus w celach odkażających 

- gumka, nici i tkanina bawełniana do szycia maseczek 

- worki na odpady medyczne 

- okulary ochronne 

- paliwo do samochodu strażackiego na cel informowania mieszkańców o epidemii 

- kombinezony ochronne 

- termometry do mierzenia temperatury ciała 

- lampy dezynfekujące pomieszczenia 

- fartuchy i przyłbice 

- spryskiwacze, stojak automatycznego dozowania płynów 

- folie w celach ochrony drzwi wejściowych 

- środki czystości  

- piasek na potrzeby akcji przeciwpowodziowej 

- odłów gałęzi zgromadzonych w korycie rzeki Uszwicy 

- laptop, oprogramowanie, myszka, kabel, torba na potrzeby pracy zdalnej w związku 

z epidemią COVID-19 

- laptopy, myszki do pracy zdalnej 

- licencja na dostęp do VPN, w związku ze świadczeniem pracy zdalnej przez 

pracowników Urzędu 

- kłódka, plandeki, sznury na potrzeby zabezpieczenia w przypadku wystąpienia 

sytuacji kryzysowych 

- prowadzenie nadzoru inwestorskiego, wykonanie herbu, godła , tablic 

magnetycznych, tablicy z mapą i naklejek z godzinami otwarcia dla zadania zmiany 

aranżacji wnętrz hollu na BOK z powodu dostosowania urzędu do obsługi klientów w 

stanie epidemii 

▪     763,88 zł. – na pakiet sms-owego powiadamiania/ostrzegania mieszkańców o 

zagrożeniach 

▪ w ramach wydatków inwestycyjnych wydano łącznie 10 000,00 zł. (100,00%), 

szczegółowa informacja została opisana w pkt. 9.5. niniejszego sprawozdania. 
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DZIAL 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 99,17% 
 

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego (99,17%) poniesione w 2020r. wydatki dotyczyły: 

▪ 832 312,00 zł. - spłaty zadłużenia tj. odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek 

długoterminowych  

▪   34 221,90 zł. – zakup usług pozostałych, w tym: 

- wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa w sprzedaży obligacji, funkcja agenta emisji 

oraz za pełnienie agenta płatniczego (31 614,30 zł.)  

- za obsługę obligacji w KDPW, wypłata odsetek i wcześniejszy wykup (2 214,00 zł.) 

- za poświadczenie własnoręczności podpisów na dokumentach związanych z umową 

pożyczki długoterminowej na restrukturyzację obligacji (393,60 zł.) 

 

 

DZIAL 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 0,00% 

 

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (0,00%) plan rezerw odpowiada kwocie nie 

rozdysponowanych rezerw. Stan rezerw na koniec 2020 roku przedstawia się następująco: 

▪ Rezerwa ogólna – 17 679,00 zł. 

▪ Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dział 801) i edukacyjnej 

opieki wychowawczej (dział 854) – 0,00 zł. 

▪ Rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego (dział 921)                  

i kultury fizycznej (dział 926) – 4 163,10 zł. 

▪ Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 25 000,00 zł. 

▪ Rezerwa celowa do dyspozycji jednostek pomocniczych - wsi tzw. Środki wiejskie – 

21 817,05 zł. 

w tym: 

- wsi Gnojnik –          0,00 zł. 

- wsi Uszew –          0,00 zł. 

- wsi Gosprzydowa –          0,00 zł. 

- wsi Biesiadki –            478,00 zł. 

- wsi Żerków –          0,00 zł. 

- wsi Lewniowa –          0,00 zł. 

- wsi Zawada Uszewska –         0,00 zł. 

Szczegółowa informacja o przeznaczeniu rezerw została omówiona na stronach 16-22 

niniejszego sprawozdania.  
 

 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 92,78% 
 

Wydatki rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe (95,58%) 

▪ Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 121 853,53 zł  

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 869 395,62 zł  

▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych(dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 448 775,39 zł  

▪ Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych – 227 367,87 zł. 

▪ Wydatki inwestycyjne – 0,00 zł 
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Poniżej, w sposób tabelaryczny, przedstawiono szczegółowy opis wydatków statutowych 

poszczególnych jednostek oświatowych.  

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku 

Rozdział 80101 
Wykonanie na 
31.12.2020r. 

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  21 060,79 

urządzenie wielofunkcyjne (ksero, skaner, drukarka) 4 215,00 

środki czystości i do dezynfekcji 3 773,44 

opryskiwacz 45,52 

znaczki pocztowe 307,00 

prenumerata czasopism na 2021 r dla uczniów 280,60 

druki szkolne, materiały papiernicze, biurowe i papier do kserokopiarki 1 557,04 

tablice korkowe 2 szt 180,00 

tonery do kserokopiarki 560,07 

paliwo do kosiarki 174,03 

dozowniki do ręczników i mydła 1 039,16 

artykuły gospodarcze do drobnych napraw, remontów, uprawy roślin 1 099,77 

impregnat i farba do konserwacji placu zabaw 189,79 

krzesła do pokoju nauczycieli 490,00 

fotel dla dyrektora 381,05 

termometr bezdotykowy 160,00 

przyłbice i ochronki do przyłbic dla wszystkich prac. szkoły 512,91 

zakup przewodów, kabli, korytek,  routerów do modernizacji internetu  2580,05 

akcesoria komputerowe: baterie, gembird adapter HDMI (przejściówka) 242,60 

herbata dla nauczycieli i pracowników 1936,00 

odzież i obuwie dla 2 n-li wychowania fizycznego 600,00 

odzież i obuwie robocze dla pracowników obsługi 736,76 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: 634,98 

książki na nagrody dla uczniów 330,80 

dyplomy  160,18 

piłki na nagrody dla ucz. za osiągnięcia sportowe 144,00 

Zakup energii 103 339,33 

opłata za zużycie gazu i energii elektrycznej 98 555,74 

opłata za zużytą wodę i odprowadzone ścieki 4 783,59 

Zakup usług remontowych w tym: 5 000,00 

naprawa komputera 250,00 

konserwacja dachu hali sportowej 4 750,00 

Zakup usług zdrowotnych 860,00 

Zakup usług pozostałych w tym: 17 694,21 

abonament RTV 245,15 

zakup licencji do dziennika elektronicznego i e-świadectw 3 095,00 

program antywirusowy ARCABIT 334,56 
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opłata za hosting stron www VIP 2008 152,16 

przewóz uczniów na zawody i konkursy 77,00 

opłata za obsługę  KZP 372,00 

prowizje bankowe 1 559,00 

montaż, instalacja i konfiguracja sieci internetu na żółtym budynku 919,60 

instalacja i konfiguracja tablicy interaktywnej i projektora oraz naprawa  
komputera 

724,50 

czyszczenie rynien 1 400,00 

usługa wybicia ścianki 442,80 

okresowy przegląd stanu technicznego i użytkowego obiektów  
szkolnych  

400,00 

okresowa kontrola wyłącznika PPOŻ 150,00 

przegląd instalacji gazowej 400,00 

kontrola stanu technicznego przewodów kominowych 1 184,49 

przegląd sprzętu przeciwpożarowego 390,00 

dozór techniczny kotłów centralnego ogrzewania 700,00 

wykonanie okresowej konserwacji, przeglądu i naprawy kotłów  
centralnego ogrzewania 

1 722,00 

oprawa arkuszy ocen 7 tomów 387,45 

wykonanie pieczątki 36,10 

wywóz odpadów 3 002,40 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

1 055,31 

opłata za abonament i rozmowy tel. 515,31 

abonament za internet 540,00 

Podróże służbowe krajowe 210,66 

Różne opłaty i składki 3 778,00 

ubezpieczenie budynków i sprzętu 3 778,00 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 116 109,39 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 330,00 

okresowy kurs BHP dla 33 pracowników 1 980,00 

kurs - dotyczący stosunku pracy nauczycieli i pr. nie będących  
nauczycielami - sekretarka 

350,00 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gosprzydowej 

Rozdział 80101 
Wykonanie na 
31.12.2020r. 

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 9 714,65 

Zakup artykułów do bieżących napraw szkolnych, środki do pielęgnacji  

podwórka szkolnego, artykuły gospodarcze. 
1 162,63 

Zakup dyplomów szkolnych.  297,80 
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Zakup materiałów biurowych, papieru do ksero, artykułów papierniczych  

potrzebnych do dekoracji sal lekcyjnych oraz korytarzy szkolnych.  

Zakup tuszy do drukarek.  

732,12 

Zakup środków czystości (ręczniki papierowe, papier toaletowy, worki  

na śmieci, płyny do mycia, środki do dezynfekcji, żele antybakteryjne –  

COVID - 19).  

2 369,19 

Zakup artykułów na Spotkanie Noworoczne, usługa gastronomiczna  

/środki przeznaczone z budżetu wiejskiego/. 
998,51 

Zakup książek do biblioteki szkolnej. 1 000,00 

Zakup tablicy białej.  315,50 

Zakup druków ścisłego zarachowania, dzienników lekcyjnych, giloszy. 662,35 

Zakup kosiarki elektrycznej. 589,99 

Zakup switcha.  75,00 

Zakup herbaty dla pracowników szkoły.  789,96 

Zakup baterii do zlewozmywaka do pokoju nauczycielskiego.  330,00 

Zakup folii do oprawy książek w bibliotece szkolnej. 166,60 

Zakup termometru. 225,00 

Zakup środków dydaktycznych i książek. 1 084,00 

Zakup akcesoriów komputerowych (kamery internetowe, myszy do  

komputerów). 
1 084,00 

Zakup energii elektrycznej i gazu. 23 697,37 

Zakup usług zdrowotnych. 490,00 

Zakup usług pozostałych: 7 845,86 

Abonament pocztowy RTV. 245,15 

Wywóz śmieci. 1 054,08 

Opłata - licencja e- świadectwa.  86,00 

Opłata - licencja dziennik elektroniczny.  1 828,00 

Abonament Arcabit Bezpieczna Szkoła. 318,57 

Opłata za serwer strony internetowej.  149,76 

Przegląd techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego.  100,00 

Okresowe badania przewodów kominowych. 200,00 

Wykonanie pieczątki. 62,30 

Dorabianie kluczy.  96,00 

Roczny przegląd instalacji gazowej w budynku szkoły.  150,00 

Okresowe pomiary skuteczności działania awaryjnego wyłącznika  

przeciwpożarowego prądu. 
190,00 

Okresowa kontrola budynku szkoły. 300,00 

Usługa foto (wywołanie zdjęć). 330,00 

Konserwacja i przegląd kotłowni.  738,00 

Naprawa szkolnej sieci komputerowej.  680,00 

Naprawa centrali telefonicznej.  285,00 

Opłaty bankowe + prowizje. 1 033,00 

Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i 

komórkowej.  
1 144,43 



Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik                                                                                    

z wykonania budżetu  za 2020r .  
  

 

105 | S t r o n a  

 

 

Telefon + internet 571,50 

Podróże służbowe, delegacje (delegacje dyrektora szkoły w celach 

służbowych oraz nauczycieli wyjeżdżających na konkursy i zawody z 

uczniami szkoły).  

501,70 

Ubezpieczenie.  974,00 

Odpisy na ZFŚS.  47 230,13 

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej.  
1 230,00 

Kurs BHP dla pracowników szkoły. 880,00 

Szkolenie "Praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań dotyczących  

stosunku pracy nauczycieli oraz pracowników niebędących  

nauczycielami". 

350,00 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi 

Rozdział 80101 Wykonanie na 31.12.2020r. 

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 21 704,20 

zakup środków dezynfekujących i ochronnych w związku z COVID-19 419,39 

środki czystości do sprzątania 1 377,71 

artykuły gospodarcze, przemysłowe i elektryczne 476,41 

artykuły biurowe i papier ksero 1 174,90 

druki szkolne 291,09 

zakup zamków i rygli szyfrowych do kancelarii i pokoju nauczyciel. 623,85 

zakup farb i materiałów do odnowienia sal lekcyjnych i szatni 701,88 

sól i koncentrat do zmywarki 197,00 

zakup książek na nagrody dla uczniów 100,00 

znaczki pocztowe do korespondencji 187,50 

zakup wyposażenia apteczek 348,03 

karty książki i czytelnika do biblioteki szk. 157,44 

program PC Plan lekcji 249,00 

odzież ochronna dla pracowników 400,00 

zakup książek do biblioteki w ramach projektu "NPRCz" 15 000,00 

Zakup energii i gazu 60 091,35 

Zakup usług remontowych  1 902,50 

naprawa kserokopiarki KYOCERA 922,50 

naprawa kserokopiarki KONICA MINOLTA 980,00 

Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 571,00 

Zakup usług pozostałych 13 375,17 

wywóz śmieci 1 151,28 

opłata abonamentu RTV 96,35 

przegląd kotła c.o. 1 194,16 

rejestracja domeny uszew.pl 147,60 

opłata hostingu strony www 328,32 

przejazdy uczniów na konkursy 6,50 
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5-cio letnie pomiary skuteczności oświetlenia 650,00 

tapicerowanie materacy 320,00 

grawerowanie statuetki dla rodziców 125,00 

opłata składki - Spółka Wodna 36,00 

obsługa KZP 780,00 

naprawa rurociągu hydrantowego 350,00 

podpis elektroniczny dyrektora szkoły 350,55 

licencja Synergia Systema (e-dziennik) 2 534,00 

kontrola przewodów kominowych 713,40 

przegląd p. pożarowy 240,00 

badanie rezystancji izolacji przewodów elektrycznych 1 230,00 

przegląd sprawności technicznej budynku 400,00 

przegląd instalacji gazowej 350,00 

licencja e-świadectwa 163,00 

wymiana oraz regulacja zaworu c.o. 650,01 

prowizje bankowe 1 559,00 

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 471,00 

Podróże służbowe 88,00 

Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego) 1 959,00 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97 517,82 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 035,00 

szkolenie sekretarki "Sprawny sekretariat w szkole - najnowsze zmiany w  
prawie" 

375,00 

okresowy kurs BHP pracowników szkoły 1 660,00 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesiadkach 

Rozdział 80101 
Wykonanie na 
31.12.2020r. 

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  12 147,40 

środki czystości, ręczniki jednorazowego użytku, papier toaletowy, mydło  
w płynie 

1 778,52 

czyste druki  347,84 

papier  ksero, artykuły biurowe 701,81 

dyplomy dla uczniów 104,27 

tusze  i tonery 430,50 

artykuły gospodarcze 442,58 

znaczki pocztowe 250,00 

sprzęt do modernizacji sieci LAN 2 559,07 

Narodowy Projekt Rozwoju Czytelnictwa 5 000,00 

automatyczny dozownik do dezynfekcji 292,86 

środki dezynfekujące 239,95 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: 51,80 
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książki do biblioteki szkolnej 51,80 

Zakup energii i wody 55 841,13 

Zakup usług remontowych 2 000,00 

Zakup usług zdrowotnych 420,00 

Zakup usług pozostałych w tym: 16 678,84 

wywóz odpadów komunalnych 453,60 

roczna opłata RTV 75,60 

opłata abonamentu programu antywirusowego 334,56 

dziennik elektroniczny Synergia Systema- licencja 1 901,00 

przegląd instalacji grzewczych i wentylacyjnych 1 845,00 

przegląd gaśnic i hydrantów 383,76 

hosting strony www szkoły 192,12 

roczny przegląd sprawności technicznej budynku  600,00 

przewóz uczniów - Cogiteon 1 500,00 

opłata za korzystanie z serwera e-Świadectwa 86,00 

rejestracja domeny 159,90 

obsługa MPKZP 900,00 

przegląd pompy ciepła i wentylacji na sali gimnastycznej 2 214,00 

koszty wyjazdu dzieci na konkurs 78,40 

przegląd kotłów gazowych 300,00 

zwiększenie mocy przyłączeniowej 69,26 

wymiana lampy awaryjnej 91,00 

przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych 615,00 

wykonanie modernizacji sieci LAN w szkole 1 240,96 

naprawa i konserwacja kserokopiarki 1 729,63 

dostęp do serwisu online - kompedium dyrektora 199,00 

podpis elektroniczny kwalifikowany 350,55 

prowizje bankowe 1 359,50 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1 277,15 

Podróże służbowe krajowe 499,00 

Różne opłaty i składki 1 459,00 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 003,92 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  1 180,00 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewniowej 

Rozdział 80101 
Wykonanie na 
31.12.2020r. 

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 17 391,69 

zakup materiałów papierniczych (druki szkolne, artykuły biurowe, tusze i  
tonery) 

3 531,30 

zakup środków czystości (płyny, proszki, ręczniki) 1 064,58 

zakup art. gospodarczo – remontowych (materiały do remontu i  
malowania ogrodzenia, kotłowni i sal) 

4 910,81 

zakup akcesoriów komputerowych 1 487,00 
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zakup suszarek  elektrycznych do rąk 1 398,00 

zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 5 000,00 

Zakup energii elektrycznej i gazu 44 556,64 

Zakup usług remontowych  560,00 

instalacja obwodów elektrycznych w pomieszczeniach  sanitarnych 560,00 

 Zakup usług zdrowotnych 560,00 

opłata za badania profilaktyczne pracowników                           560,00 

Zakup usług pozostałych 11 136,75 

zakup licencji dziennika elektronicznego 2 543,00 

oplata za  RTV, hosting , domena,  Pro Avast 721,07 

wywóz odpadów komunalnych i ścieków  2 230,64 

przegląd przewodów kominowych 380,00 

przegląd techniczny, konserwacja gaśnic i hydrantów 452,00 

przegląd i konserwacja kotłowni  553,50 

przegląd instalacji elektrycznej oraz pomiar skuteczności oświetlenia 380,00 

dozór techniczny kotłowni 600,00 

przegląd techniczny budynku 500,00 

opłata za usługi serwisowe i naprawcze 380,00 

usługa grawerowania statuetek i medali  733,04 

pozostałe opłaty (w tym: prowizje, koszty przesyłki, koszty przewozu 
dzieci na konkursy, opłata ZKZP) 

1 663,50 

Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 626,92 

usługi telekomunikacyjne 626,92 

Podróże służbowe krajowe 3 626,00 

dowóz obiadów na stołówkę szkolną, delegacje 3 626,00 

Różne opłaty i składki 2 310,00 

opłata za ubezpieczenie budynku szkoły i mienia 2 310,00 

Odpis na ZFŚS 57 102,55 

wydatki z ZFŚS (pożyczki remontowe, świadczenia urlopowe, zapomogi  
losowe ) 

57 102,55 

Szkolenia pracowników  760,00 

szkolenie pracowników z zakresu BHP 760,00 
 

 

Poniżej, w sposób tabelaryczny, przedstawiono szczegółowy opis wydatków zrealizowanych 

w rozdziale 80101, a dotyczących wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków 

unijnych. Zrealizowano projekty będące odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z 

wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym 

zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło 

nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach 

zasiadali przed monitorami komputerów. 
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Nazwa przedsięwzięcia ZDALNA SZKOŁA 

Cel przedsięwzięcia 

Celem projektu był zakup laptopów, dla uczniów i nauczycieli, którzy nie 
posiadali sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. 

W ramach programu zakupiono 28 komputerów z czego ZSP w 
Lewniowej otrzymało  5 komputerów  i  2 monitory, ZSP w Biesiadkach 3 
komputery, SP w Gnojniku 9 komputerów, SP w Uszwi 8 komputerów i 
SP  
w Gosprzydowej 3 komputery. 

Jednostki organizacyjne 
odpowiedzialne za realizację lub 
koordynujące wykonanie 
przedsięwzięcia 

RO URZĘDU GMINY GNOJNIK 
PSP GNOJNIK 
PSP USZEW 

ZSP LEWNIOWA 
ZSP BIESIADKI 
PSP GOSPRZYDOWA 

 
Poziom wydatków zrealizowanych w ramach projektu w 2020r., w 

poszczególnych jednostkach oświatowych 

PSP GNOJNIK 18.000,00 

PSP USZEW 16.000,00 

ZSP LEWNIOWA 12.080,00 

ZSP BIESIADKI 7.920,00 

PSP GOSPRZYDOWA 6.000,00 

Wydatki zrealizowane 60.000,00 

 

 

Nazwa przedsięwzięcia ZDALNA SZKOŁA + 

Cel przedsięwzięcia 

Celem projektu był zakup laptopów, dla uczniów i nauczycieli, którzy nie 
posiadali sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. 

W ramach programu zakupiono 71 komputerów, 1 laptop + MS Office z 
czego ZSP w Lewniowej otrzymało 12 komputerów, ZSP w Biesiadkach 14 
komputerów, PSP w Gnojniku 22 komputery, PSP w Uszwi 23 komputery i 
PSP w Gosprzydowej 1 laptopa. 

Jednostki organizacyjne 
odpowiedzialne za realizację lub 
koordynujące wykonanie 
przedsięwzięcia 

RO URZĘDU GMINY GNOJNIK 
PSP GNOJNIK 
PSP USZEW 

ZSP LEWNIOWA 
ZSP BIESIADKI 
PSP GOSPRZYDOWA 

Łączne nakłady finansowe 94 999,28 

PSP GNOJNIK 28 636,96 

PSP USZEW 29 938,64 

ZSP LEWNIOWA 15 620,16 

ZSP BIESIADKI 18 223,52 

PSP GOSPRZYDOWA 2 580,00 

Wydatki zrealizowane 94 999,28 
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Ponadto w rozdziale 80101, w ramach wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków 

unijnych zrealizowano wydatki następującego projektu: 

  

Nazwa przedsięwzięcia MAŁOPOLSKIE TALENTY – I i II etap edukacyjny – Gmina Gnojnik 

Cel przedsięwzięcia 
Utworzenie czterech Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych na terenie gminy 
Gnojnik wraz z organizacją zajęć pozalekcyjnych w obszarze kompetencji 
kluczowych  dla 235 uczniów. 

Jednostki organizacyjne 
odpowiedzialne za realizację lub 
koordynujące wykonanie 
przedsięwzięcia 

PSP GOSPRZYDOWA 
PSP USZEW 

ZSP LEWNIOWA 
ZSP BIESIADKI 

Okres realizacji przedsięwzięcia 01.03.2019 – 30.06.2022 

Łączne nakłady finansowe 320 106,25 ZŁ 

 2019 rok 2020 rok 

PSP GOSPRZYDOWA 4 310,33 8 162,30 

PSP USZEW 19 863,43  27 945,57 

ZSP LEWNIOWA 20 441,56 15 366,01 

ZSP BIESIADKI 11 047,96 17 326,61 

Koszty pośrednie UG GNOJNIK: 9 748,83 987,40 

RAZEM: 65 412,11 69 787,89 

Wydatki zrealizowane ogółem: 135 200,00 

 

 

Wydatki rozdziału 80103 Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych (78,91%) 

▪ Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 230 955,24 zł  

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 243,14 zł  

▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 12 478,33 zł  

 

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek 

oświatowych.  

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesiadkach 

Rozdział 80103 
Wykonanie na 
31.12.2020r. 

Materiały i wyposażenie  1 065,08 

dzwonek bezprzewodowy 95,00 

środki czystości i środki higieniczne 970,08 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewniowej 

Rozdział 80103 
Wykonanie na 
31.12.2020r. 

Zakup materiałów i wyposażenia 2 592,66 

zakup zabawek 671,58 

zakup art. gospodarczo – remontowych  542,30 

zakup materiałów papierniczych 588,58 

zakup środków czystości  790,20 

Zakup usług pozostałych 250,00 

przegląd instalacji gazowej 250,00 

Odpis na ZFŚS 3 300,75 

Wydatki z zakładowego ZFŚS (pożyczki remontowe, świadczenia  
urlopowe, zapomogi losowe )  

3 300,75 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gosprzydowej 

Rozdział 80103 Wykonanie na 31.12.2020r. 

Zakup materiałów i wyposażenia: 4 332,02 

Zakup nagród dla uczestników XIII Gminnego Przeglądu Piosenki  
Przedszkolnej. 420,40 

Zakup statuetek dla przedszkoli biorących udział w XIII Gminnym  
Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej. 250,00 

Zakup drożdżówek oraz soków dla uczestników XIII Gminnego Przeglądu  
Piosenki Przedszkolnej. 32,06 

Zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarek oraz myszy do  
komputera.  1 290,67 

Zakup środków czystości, papieru toaletowego, ręczników papierowych.  1 114,35 

Zakup artykułów do bieżących napraw przedszkolnych i remontów.  1 224,54 

Zakup usług pozostałych 1 040,00 

Usługa foto (wywołanie zdjęć). 290,00 

Montaż i demontaż tablicy interaktywnej naprawa). 750,00 

Zakup środków dydaktycznych i książek. 5 940,00 

Zakup laptopa. 3 290,00 

Zakup pomocy dydaktycznych (klocków). 2 650,00 

Odpisy na ZFŚS.  3 270,47 

 

 

Wydatki rozdziału 80104 - Przedszkola (90,67%) 

▪ Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 914 498,16 zł  

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 396 335,99 zł  

▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 85 459,44 zł  

▪ Dotacje na zadania bieżące (dla przedszkola niepublicznego) – 951 024,25 zł. 

 

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek 

oświatowych .  
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Publiczne Przedszkole w Gnojniku 

Rozdział 80104 Wykonanie na 31.12.2020r. 

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  12 970,24 

Zakup środków czystości, papieru toaletowego, ręczników papierowych,  
worków na śmieci.  Detergenty do mycia naczyń, detergenty do  
dezynfekcji. 

3 527,74 

Zakup dysku SSD Cx400 512GB do komputera. 249,00 

Artykuły do bieżących napraw i remontów, artykuły gospodarcze  
(zawory, żarówki, pędzle, węże ogrodowe, zraszacze pistoletowe, taśma  
teflonowa, deski, zawory do spłuczek). 

1 503,98 

Zakup klatki żywołapki.  115,01 

Zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarek. 530,80 

Zakup płynów do zmywarki (okamieniasz, soli zmiękczającej, płynów  
do nabłyszczania naczyń). 

918,91 

Zakup salaterek, kolorowych miseczek oraz dzbanka na jadalnię.  168,81 

Zakup dzienników przedszkolnych, kwitariuszy przychodowych, rejestru  
wyjść grupowych, teczek do akt osobowych. 

477,48 

Zakup herbaty dla pracowników przedszkola. 139,73 

Zakup programu do obsługi płatności za żywienie i pobyt dzieci w  
przedszkolu. 

3 461,71 

Zakup artykułów do piaskownicy przedszkolnej (folii, agrowłókniny oraz  
piasku). 

130,91 

Zakup separatora tłuszczu.  944,16 

Zakup środków odkażających, żeli antybakteryjnych, kombinezonów,  
fartuchów ochronnych, dozowników do dezynfekcji rąk - COVID - 19. 

802,00 

Zakup pomocy dydaktycznych.  8 838,00 

Zakup monitora interaktywnego. 8 300,00 

Zakup pomocy dydaktycznych - kształtek płaskich z cyferkami i znakami.  538,00 

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody oraz odprowadzanie ścieków.  20 255,61 

Zakup usług remontowych. 580,00 

Wykonanie montażu separatora tłuszczu i czyszczenie studzienki  
ściekowej.  

580,00 

Zakup usług zdrowotnych. 465,00 

Zakup usług pozostałych. 7 214,21 

Abonament pocztowy RTV. 245,15 

Wywóz śmieci. 2 179,44 

Opłata za serwer strony internetowej.  184,50 

Naprawa monitoringu.  186,00 

Czynności w ramach usług udzielania pożyczek MPKZP. 60,00 

Przegląd techniczny urządzeń przeciwpożarowych (gaśnic). 541,20 

Dozór techniczny budynku przedszkola. 250,00 

Przegląd kotła gazowego.  350,00 

Kontrola szczelności instalacji gazowej. 365,31 

Okresowe badania przewodów kominowych.  200,00 
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Naprawa oświetlenia zewnętrznego.  100,00 

Modernizacja strony internetowej przedszkola. 123,00 

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej.  600,00 

Roczny oraz pięcioletni przegląd budynku przedszkola. 500,00 

Udrażnianie kanalizacji.  459,11 

Opłaty bankowe + prowizje. 870,50 

Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej.  1 120,29 

Telefon + Abonament internetowy Pakiet Business SP. 1 120,29 

Zakup żywności.  51 491,01 

Podróże służbowe krajowe.  188,80 

Odpisy na ZFŚS. 42 074,43 

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.  520,00 

Szkolenie - BHP dla pracowników przedszkola.  520,00 

Ubezpieczenie. 1 169,00 

 

Publiczne Przedszkole w Uszwi 

Rozdział 80104 Wykonanie na 31.12.2020r. 

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  11 887,45 

zakup wyposażenia ( niszczarka dokumentów, naczynia kuch. ,   
dozownik łokciowy, środki ochr. Osobistej, radioodtwarzacze, ). 

2 739,82 

zakup dostępu do elektronicznego programu odpłatności za   
przedszkole 

3 461,71 

zakup materiałów do remontu sali zabaw i ogrodu 1 433,88 

zakup środków czystości i artykułów gospodarczych 1 906,34 

zakup druków i materiałów biurowych 1 950,90 

zakup odzieży ochronnej i herbaty dla pracowników 394,80 

Zakup środków żywności  27 003,85 

Zakup pomocy dydaktycznych i książek 478,39 

Zakup energii 11 750,60 

Zakup usług remontowych, w tym: 892,74 

usunięcie awarii w  instalacji wodociągowej 292,74 

montaż reduktora ciśnień i baterii 600,00 

Zakup usług zdrowotnych 440,00 

Zakup usług pozostałych, w tym: 2 222,00 

abonament RTV 245,15 

wywóz odpadów 570,24 

badanie wody 180,32 

Przegląd instalacji elektrycznej i gaśnic 441,29 

inne (prowizja bankowa) 785,00 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 975,59 

Podróże służbowe krajowe 70,40 

Różne opłaty i składki 373,00 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 854,78 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 520,00 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesiadkach 

Rozdział 80104 Wykonanie na 31.12.2020r. 

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  1 021,37 

środki czystości, ręczniki jednorazowego użytku, papier toaletowy 721,05 

artykuły papiernicze 180,32 

materiały gospodarcze 60,00 

 kronika przedszkolna 60,00 

Zakup środków żywności 0,00 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: 0,00 

Zakup energii 5 787,56 

Zakup usług remontowych 0,00 

Zakup usług zdrowotnych 70,00 

Zakup usług pozostałych 1 825,25 

roczna opłata RTV  245,15 

przegląd instalacji elektrycznej 676,50 

przegląd instalacji wentylacyjnej 200,00 

przegląd instalacji gazowej 250,00 

wywóz odpadów  453,60 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  470,52 

Podróże służbowe krajowe 28,80 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 568,05 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewniowej 

Rozdział 80104 Wykonanie na 31.12.2020r. 

Zakup materiałów i wyposażenia  1 989,18 

zakup zabawek 578,10 

zakup art. gospodarczo – remontowych  409,71 

zakup materiałów papierniczych 609,51 

zakup środków czystości  391,86 

Zakup usług pozostałych 390,00 

pranie i dezynfekcja wykładzin 390,00 

Odpis na ZFŚS 5 044,91 

wydatki z zakładowego ZFŚS (świadczenia urlopowe, zapomogi losowe,  
wycieczki)  

5 044,91 

 

 

Wydatki rozdziału 80113 - Dowożenie uczniów do szkół   (83,96%) 

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  80 779,86  zł   

- dowożenie uczniów z Lewniowej (F. Sołecki) – 3 000,00 złotych  

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – 72 084,86 złotych  

- dowożono dzieci z Żerkowa do Biesiadek – 5 695,00   złotych . 
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Wydatki rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  (65,15%) 

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 174,16 zł  

▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 0,00 zł  

 

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek 

oświatowych .  

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku 

Rozdział 80146 
Wykonanie na 
31.12.2020r. 

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  900,86 

prenumerata czasopism dla nauczycieli 900,86 

Zakup usług pozostałych w tym: 15 129,27 

Nauczanie zdalne Microsoft Teams- szkolenie dla RP 3 000,00 

Indywidualizacja kształcenia w szkole- szkolenie dla RP 2 000,00 

Działania wychowawcze szkoły- szkolenie dla RP 2 000,00 

zapłata za studia podyplomowe edukacja, terapia i wspomaganie osób z   
zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

4 000,00 

zapłata za I semestr studiów podyplomowych Zarządzanie Oświatą 1 400,00 

zapłata za I semestr studiów podpylonych - Bibliotekoznawstwo  1 350,00 

Szkolenia: "Finanse publiczne jednostek oświatowych" - dyrektor szkoły 500,00 

Awans zawodowy w okresie nauczania zdalnego - dyrektor szkoły 195,00 

Edukacja na miarę XXI w. dla polonistów 429,27 

Ceberbulling-agresja elektroniczna udział 1 n-la 135,00 

szkolenie indywidualne - "Nauczyciel w XXI wieku, czyli klasowy   
menager" 

120,00 

Podróże służbowe krajowe 166,00 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gosprzydowej 

Rozdział 80146 
Wykonanie na 
31.12.2020r. 

Zakup usług pozostałych: 5 104,00 

Studia podyplomowe "Nauczanie fizyki i przyrody w szkołach  
podstawowych i ponadpodstawowych" - częściowa refundacja studiów  
podyplomowych.  

2 000,00 

Szkolenie "Ocena efektów działalności szkoły po I okresie. Wnioski z  
nadzoru pedagogicznego i sposób ich wykorzystania w celu  
podniesienia jakości pracy szkoły". 

375,00 

Studia podyplomowe "Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii"   
- częściowa refundacja studiów podyplomowych.  

2 000,00 

Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w  
zakresie udzielania pierwszej pomocy.  

439,00 
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Szkolenie "Procedura uzyskiwania kolejnego stopnia awansu zawod.  
oraz oceny pracy nauczyciela w świetle przep. obow. od 01.09.2019” 

290,00 

Podróże służbowe (zwrot za delegacje, podróże służbowe nauczycieli 
oraz dyrektora szkoły wyjeżdżających w celu doskonalenia oraz 
dokształcania). 

202,60 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi 

Rozdział 80146 
Wykonanie na 
31.12.2020r. 

Stypendia różne (dofinansowanie czesnego) 0,00 

Zakup materiałów i wyposażenia  1 194,00 

aktualizacja zmian przepisów oświatowych 1 095,00 

materiały szkoleniowe związane z doskonaleniem nauczycieli 99,00 

Pozostałe usługi  5 077,99 

szkolenie dyrektora "Ocena efektów działalności szkoły po  I okresie.  
Wnioski z nadzoru pedagogicznego" 

375,00 

szkolenie nauczyciela "Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej 330,00 

e-szkolenie nauczyciela "Kompetencje kluczowe w realizacji podstawy  
programowej z matematyki" 

350,00 

szkolenie 2 nauczycieli "Zaburzenia emocjonalne u dzieci" 160,00 

szkolenie dyrektora "Finanse publiczne jednostek oświatowych" 500,00 

szkolenie nauczycieli z obsługi OFFICE 365 1 845,00 

webinaria dot. kompetencji kluczowych i zmiany warunków pracy n-la  
w trakcie trwania r. szk. (dyr. i wicedyr.) 

117,99 

kurs doskonalenia zawodowego rady ped. 1 400,00 

Podróże służbowe 89,60 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesiadkach 

Rozdział 80146 
Wykonanie na 
31.12.2020r. 

Zakup materiałów i wyposażenia 2 486,81 

Sygnał - magazyn nauczyciela, prenumerata roczna 296,81 

Niezbędnik Dyrektora - materiały edukacyjne dla rady pedagogocznej 2 190,00 

Zakup usług pozostałych 1 911,03 

Szkolenie - Ocena efektów działalności szkoły po pierwszym okresie.  
Wnioski z nadzoru pedag. i sposób ich wykorzystania w celu  
podniesienia jakości pracy szkoły. 

375,00 

Szkolenie kontrola zarządcza 52,03 

Teleaudyt - Office 365 984,00 

Szkolenie - Finanse publiczne jednostek oświatowych 500,00 

Delegacje na dokształcanie  134,20 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewniowej 

Rozdział 80146 
Wykonanie na 
31.12.2020r. 

Zakup materiałów i wyposażenia  300,00 

kompendium dyrektora szkoły i przedszkola  300,00 

Zakup usług pozostałych  4 902,00 

udział w szkoleniach dyrektora szkoły 2 214,00 

udział w  szkoleniach nauczycieli  568,00 

szkolenie rady pedagogicznej  2 120,00 

Podróże służbowe krajowe 431,20 

 delegacje (wyjazdy na szkolenia) 431,20 

 

Publiczne Przedszkole w Gnojniku 

Rozdział 80146 
Wykonanie na 
31.12.2020r. 

Stypendia różne 0,00 

Zakup usług pozostałych: 1 450,00 

Szkolenie dla dyrektora przedszkola "Finanse publiczne jednostek  
oświatowych" 

500,00 

Szkolenie e - learningowe Rady Pedagogicznej "Zabawy budujące  
współpracę w grupie przedszkolnej"  

475,00 

Szkolenie e - learningowe Rady Pedagogicznej "Prowadzenie zabaw i  
ćwiczeń uczących empatii z dziećmi w wieku przedszkolnym" 

475,00 

Zakupy: 410,67 

Prenumerata czasopisma "Wychowanie w przedszkolu" 410,67 

Zakup pomocy dydaktycznych.  540,27 

Zakup czasopisma "Monitor Dyrektora Przedszkola". 540,27 

Podróże służbowe (zwrot za delegacje, podróże służbowe nauczycieli 
oraz dyrektora przedszkola wyjeżdżających w celu doskonalenia oraz 
dokształcania). 

104,00 

 

Publiczne Przedszkole w Uszwi 

Rozdział 80146 
Wykonanie na 
31.12.2020r. 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 708,66 

Zakup usług pozostałych,(szkolenia warsztatowe)  875,00 

Podróże służbowe krajowe 56,00 

 

 

Wydatki rozdziału 80148 - Stołówki szkole i przedszkolne (71,91%) 

▪ Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 291 004,96 zł  

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110  618,60 zł  
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Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek 

oświatowych.  

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku 

Rozdział 80148 
Wykonanie na 
31.12.2020r. 

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  7 869,77 

naczynia jednorazowe do wydawania obiadów  2 944,48 

środki czystości i  chemia gospodarcza 2 688,20 

żel antybakteryjny i rękawiczki jednorazowe 791,82 

art. do drobnych napraw (zawiasy, zawory i zestaw montażowy) 37,27 

obuwie i odzież ochronna dla pracowników 349,00 

herbata dla pracowników 164,00 

program komputerowy dla intendenta 895,00 

Zakup środków żywności 44 844,48 

Zakup energii 2 100,99 

Zakup usług remontowych w tym: 3 049,99 

modernizacja instalacji elektrycznej 3 049,99 

Zakup usług zdrowotnych 115,00 

Zakup usług pozostałych 2 089,07 

wywóz i utylizacja odpadów 1 177,20 

przegląd urządzeń wentylacyjnych 553,50 

aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 123,00 

kontrolne badanie wody 215,37 

opłata przesyłki 20,00 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

504,93 

Podróże służbowe krajowe 0,00 

Różne opłaty i składki 500,00 

ubezpieczenie sprzętu i przyczepki 500,00 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 069,19 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 180,00 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi 

Rozdział 80148 
Wykonanie na 
31.12.2020r. 

Zakup materiałów i wyposażenia  1 063,40 

kartoteki mater., kwitariusze, tusz do druk. 337,61 

książka "Receptury i jadłospisy dla stołów. szk." 72,25 

środki czystości i artykuły gospodarcze 653,54 

Zakup żywności 35 484,87 

Zakup energii i gazu 1 569,13 

Zakup usług remontowych 0,00 

Zakup usług zdrowotnych 0,00 

Pozostałe usługi (badanie mikrobiol. wody) 209,10 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 968,67 
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Wydatki rozdziału 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (58,40%) 

▪ Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 540,64 zł  

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 826,78 zł  

▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 3 430,19 zł  

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych samorządy 

zobligowane zostały do wydzielenia w swoich budżetach do 31 marca 2015 r. wydatków na 

kształcenie specjalne w związku z subwencją jaką otrzymują na uczniów niepełnosprawnych. 

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek 

oświatowych.  

 

Publiczne Przedszkole w Gnojniku 

Rozdział 80149 
Wykonanie na 
31.12.2020r. 

Zakup pomocy dydaktycznych.  1 495,75 

Zakup uchwytu do klatki sensorycznej. 109,00 

Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci objętych kształceniem  
specjalnym (gier, puzzli…) 

1 386,75 

Odpisy na ZFŚS. 3 149,34 
 
 

Wydatki rozdziału 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 

(93,14%) 

▪ Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 468 160,33 zł  

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37 828,73 zł  

▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 18 237,42 zł  

 

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków statutowych poszczególnych jednostek 

oświatowych.  

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku 

Rozdział 80150 
Wykonanie na 
31.12.2020r. 

Zakup materiałów i wyposażenia  na kształcenie specjalne 1 500,00 

Projektor View sonic do klasy intergacyjnej 1 500,00 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 595,28 
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Gosprzydowej 

Rozdział 80150 
Wykonanie na 
31.12.2020r. 

Zakup materiałów i wyposażenia. 3 290,00 

Zakup laptopa dla nauczycieli uczących uczniów z orzeczeniem o  
kształceniu specjalnym. 

3 290,00 

Zakup środków dydaktycznych i książek. 3 599,07 

Zakup pomocy dydaktycznych - laptopa dla uczniów z orzeczeniem o  
kształceniu specjalnym. 

3 290,00 

Zakup pomocy dydaktycznych - gier edukacyjnych dla uczniów z  
orzeczeniem o kształceniu specjalnym. 

309,07 

Odpisy na ZFŚS.  393,67 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi 

Rozdział 80150 
Wykonanie na 
31.12.2020r. 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup pomocy i  
gier terapeutycznych do kształcenia specjalnego) 

1 493,20 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 450,09 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesiadkach 

Rozdział 80150 
Wykonanie na 
31.12.2020r. 

    Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 605,64 

 

 

Wydatki rozdziału 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (96,80 %) 

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90 284,13 zł  - W ramach tego 

rozdziału dokonano zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: 

książki i ćwiczenia dla wszystkich uczniów.  

 

Zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VIII 
  

Rozdział 80153 Wykonanie 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku 29 541,51 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gosprzydowa 8 364,15 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi 22 473,10 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewniowej 15 023,00 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesiadkach 13 958,99 

Urząd Gminy w Gnojniku (obsługa zadania) 923,38  
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Wydatki rozdziału 80195 – Pozostała działalność (57,90%) – na wynagrodzenia i składki z 

tytułu udziału w komisji awansu zawodowego nauczycieli 

▪ Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 445,28 zł  

 

 

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 94,24% 

 

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomani (87,38%), zgodnie z  Gminnym  Programem 

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomani poniesiono 

wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 398,00 zł. na działania profilaktyczne w zakresie 

przeciwdziałania narkomani, w tym: 

▪ zorganizowano bal karnawałowy dla dzieci w Zawadzie Uszewskiej (450,00 zł.) 

▪ zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne, dotyczące przeciwdziałania 

narkomanii, przeznaczonych do rozdysponowania wśród mieszkańców (948,00 zł.) 

 

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie (94,88%) na działania profilaktyczne w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi wydano w 2020r. kwotę 147 875,98 złotych, w tym: 

 
Lp. RODZAJ MIESIĄC KWOTA 

WYCIECZKI 

1. 
Udział dzieci i młodzieży z Gnojnika w spektaklu 
edukacyjno-profilaktycznym w  Nowohuckim Centrum 
Kultury 

LUTY 400,00 zł 

Razem: 400,00 zł 

KONKURSY I PROGRAMY PROFILAKTYCZNE 

1. 
Spektakl profilaktyczny pt. „Drugie Życie”, zrealizowany 
przez Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” w PSP w 
Gnojniku 

LUTY 420,00 zł 

Razem: 420,00 zł 

WARSZTATY I SZKOLENIA 

1. 

Szkolenie dla rodziców uczniów PSP w Uszwi w zakresie 
podnoszenia kompetencji rodzicielskich i rozwijania 
umiejętności skutecznej komunikacji między rodzicem a 
dzieckiem. 

STYCZEŃ 600,00 zł 

2. 

Szkolenie dla rodziców uczniów ZSP w Biesiadkach w 
zakresie podnoszenia kompetencji rodzicielskich i 
rozwijania umiejętności skutecznej komunikacji między 
rodzicem a dzieckiem. 

STYCZEŃ 600,00 zł 

3. 

Szkolenie dla rodziców uczniów PSP w Gosprzydowej w 
zakresie podnoszenia kompetencji rodzicielskich i 
rozwijania umiejętności skutecznej komunikacji między 
rodzicem a dzieckiem. 

STYCZEŃ 600,00 ZŁ 

4. 

Szkolenie dla rodziców uczniów ZSIP w Lewniowej w 
zakresie podnoszenia kompetencji rodzicielskich i 
rozwijania umiejętności skutecznej komunikacji między 
rodzicem a dzieckiem. 

STYCZEŃ 600,00 zł 

5. 
Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, 
działających na terenie gminy Gnojnik – wynegocjowane 

LUTY 0,00 ZŁ 
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dodatkowo przy realizacji Diagnozy Lokalnych Zagrożeń 
Społecznych 

6. 
Szkolenie dla członków GKRPA oraz Zespołu 
Interdyscyplinarnego z zakresu dialogu motywacyjnego 
z osobą uzależnioną od alkoholu 

CZERWIEC 1 037,50 

Razem: 3 437,50 zł 

POZOSTAŁE 

1. 
Organizacja czasu wolnego w trakcie ferii zimowych dla 
dzieci i młodzieży z Lewniowej 

STYCZEŃ/LUTY 506,00 ZŁ 

2. 
Przeprowadzenie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń 
Społecznych dla Gminy Gnojnik 

LUTY 3 300,00 zł 

3. 

Sfinansowanie konkursu plastycznego dla dzieci i 
młodzieży z Biesiadek, przeprowadzonego  przez 
Świetlicę Wiejską i Bibliotekę Publiczną w Biesiadkach w 
ramach profilaktyki uzależnień i agresji 

GRUDZIEŃ 500,00 zł 

Razem: 4 306,00zł 

 

▪   3 123,56 zł. – koszty związane z postępowaniem wobec osób u których istnieje 

podejrzenie, iż nadużywają alkoholu, w tym koszt wydania przez biegłych z zakresu 

psychiatrii i psychologii opinii w przedmiocie uzależnienia, a także opłaty za złożenie 

wniosków do Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie o zastosowanie obowiązku 

leczenia odwykowego 

▪   7 140,00 zł. – wynagrodzenie członków GKRPA w Gnojniku (8 posiedzeń) 

▪   8 920,73 zł. – wynagrodzenie, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne  referenta                       

ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii   

▪      620,10 zł. – odpis na ZFŚS 

▪   2 848,20 zł. – zakup materiałów, w tym wydatki związane z koronawirusem 

▪   3 313,80 zł. – wynagrodzenie terapeuty/ psychologa Punktu Informacyjno- 

Konsultacyjnego 

▪ 10 794,48 zł. – pozostałe koszty: warsztaty, koszty wysyłki, znaczki, koszty transportu, 

konsultacje psychologiczne 

▪ 76 000,00 zł – dotacje na zadania bieżące z zakresu przeciwdziałania uzależnień                         

i patologii, a w tym: 

  23 000,00 zł – LKS PAGEN Gnojnik 

  12 000,00 zł – UKS Piratki Gnojnik  

  15 000,00 zł – LKS Uszew 

  10 000,00 zł – LKS WULKAN Biesiadki 

  11 000,00 zł – LKS ORZEŁ Lewniowa  

  17 000,00 zł – LKS TĘCZA Gosprzydowa  

▪ w ramach wydatków inwestycyjnych wydano łącznie 35 115,11 zł. (100,00%), 

szczegółowa informacja została opisana w pkt. 9.5. niniejszego sprawozdania. 

 

Ponadto w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wszczęto  postępowania w zakresie 

zastosowania obowiązku poddania się badaniu  przez lekarza biegłego lub leczeniu w placówce 

lecznictwa odwykowego wobec 19 osób. Ponadto kontynuowano postępowania wobec 7 osób, 

które zostały wszczęte w 2019 roku. Wydano 11 postanowień  w zakresie  zezwolenia na 

sprzedaż napojów. alkoholowych. Dokonano 3  kontroli  punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych. 
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W rozdziale 85195 – Pozostała działalność (50,00%), w 2020 roku poniesiono wydatek w 

kwocie 1 000,00 złotych z planu w kwocie 2 000,00 zł., na przekazanie dotacji organizacji 

działającej w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. 

Stowarzyszeniu Szlakiem Kultury na realizację zadania pn.: „ Warsztaty poznania świata”. 

 

 

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 91,27% 
 

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej (92,98%), w 2020r. poniesiono wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 180 586,33 zł, a mianowicie  

opłacono koszt pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 6 pensjonariuszy umieszczonych w 

DPS na pobyt stały. 

 

W rozdziale 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 (78,01%), w 2020r. poniesiono 

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 12 643,60 zł, 

obejmując ubezpieczeniem zdrowotnym 24 osoby z tytułu pobierania zasiłku stałego. 

 

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne                  

i rentowe (91,90%), w 2020r. poniesiono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 

łącznej kwocie 131 295,01 złotych, w tym środki własne 70 191,25 złotych. Do zadań własnych 

gminy klasyfikowanych w tym rozdziale należy  realizacja  następujących form pomocy: 

 

▪ przyznawanie i wypłacanie   zasiłków   celowych, w tym również celowych specjalnych  

głównie z przeznaczeniem na zakup  żywności, lekarstw, opału, odzieży a także 

udzielanie wsparcia  w formie rzeczowej. Łącznie tą formą  pomocy objęto 99 rodzin 

na kwotę 70 191,25 zł w tym: 

- zasiłki celowe na kwotę – 36 347,51 zł, co stanowiło 117 świadczeń dla 43 rodzin 

- zasiłki celowe specjalne na kwotę – 32 843,74 zł, co stanowiło 112 świadczeń dla 

56 rodzin 

- zasiłki celowe wypłacane ze względu na zdarzenie losowe  na kwotę 1.000,00 zł 

co stanowiło 1 świadczenie dla 1 rodziny 

 

▪ przyznawanie i wypłacanie   zasiłków okresowych w większości finansowanych                 

z budżetu Wojewody. w 2020r. tego rodzaju pomocą objęto 32 rodzin na kwotę      

61 103,76 złotych, w tym: środki własne stanowiły kwotę  0,00 złotych. Zasiłki 

okresowe zostały przyznane z tytułu: bezrobocia dla 12 rodzin, w wyniku czego 

udzielono 83 świadczeń; z tytułu choroby dla 11 rodzin, którym wypłacono 64 

świadczeń; z tytułu niepełnosprawności dla 9 rodzin, w wyniku czego udzielono 94 

świadczeń. 

 

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe (29,69%), w 2020r. poniesiono wydatki w kwocie 

1 425,33 zł., dotyczące pozytywnie rozpatrzonego wniosku o przyznanie prawa do pobierania 

dodatku mieszkaniowego. Na podstawie decyzji Kierownika GOPS dodatek mieszkaniowy 

pobierała 1 osoba co stanowiło 11 świadczeń. 
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W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe (99,14%), poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 

145 321,18 zł. Na podstawie decyzji Kierownika GOPS,  zasiłki stałe pobierały 26 osoby co 

stanowiło 256 świadczeń na łączną kwotę  144 742,42 zł, w tym z dotacji 144 335,00 zł oraz 

ze środków własnych w kwocie 407,42 zł. 

 

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (93,47%), poniesiono wydatki bieżące                  

w łącznej kwocie 573 022,46 zł, w tym utrzymanie ośrodka finansowane było ze częściowo ze 

środków pochodzących z budżetu państwa, w wysokości 68 961,26 zł, ze środków Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników w kwocie 8 536,00 zł oraz częściowo                  

ze środków budżetu gminy, w wysokości 467 498,62 zł, pozostała kwota w wysokości                   

28 026,24 zł stanowiła środki z dotacji na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki  nad 

osobami ubezwłasnowolnionymi wraz z kosztami obsługi. W ramach tego rozdziału  koszty 

obejmowały: 

▪ 478 344,06 zł – koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz 

pochodnych od wynagrodzeń dla 7 pracowników   

▪   14 442,00 zł – udział pracowników w szkoleniach, w tym 8 536,00 zł z KFS 

▪   10 593,96 zł – odpis na ZFŚS 

▪        649,44 zł – usługi telefoniczne 

▪        140,00 zł – badania okresowe pracowników 

▪   40 826,76 zł – pozostałe wydatki rzeczowe: opłaty za utrzymanie systemu księgowego 

FK, materiałów biurowych, tonerów , druków (w tym wywiadów środowiskowych), 

usług pocztowych, bankowych, prowizji od wypłaconych świadczeń z pomocy 

społecznej, podróży służbowych, ryczałtów samochodowych dla pracowników 

socjalnych  oraz podatku od zajmowanych przez GOPS pomieszczeń,  wydatków 

osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 

▪ 27 612,00 zł – wypłacono 108 świadczenia dla 9 osób sprawujących opiekę na 

podstawie wyroku sądowego  

▪      414,24 zł - koszty obsługi powyższego zadania stanowią 1,5% wypłaconego 

wynagrodzenia i zostały one wykorzystane w całości. 

 

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze (78,84%), poniesiono w całości wydatki na 

wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia tj. świadczenia usług opiekuńczych,               

w wysokości równej 78 709,78 zł.  

 

Usługi opiekuńcze świadczone w środowisku, przyznawane są osobom, które ze względu na 

wiek, chorobę lub niepełnosprawność, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych. Usługi te obejmują pomoc w codziennych czynnościach, 

podstawową opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu                                      

z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. 

W 2020 roku z pomocy w postaci usług opiekuńczych korzystało 25 osób, a opiekunki domowe 

przepracowały 3988 świadczeń odpowiadających liczbie godzin.  

 

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (91,48%), wydatkowano łącznie 

329 575,90 zł, z czego dofinansowanie stanowiło wysokość 197 258,62 złotych, a środki 

własne gminy  132 317,28 złotych.  

Wydatki obejmowały realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”, zostało nim objętych 162 uczniów szkół podstawowych i  przedszkoli. Dzieci te 

pochodziły ze 83 rodzin z terenu naszej gminy, w rodzinach tych wspólne gospodarstwo 
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domowe prowadziło 385 osób. Łącznie, w ramach tego zadania, udzielono 266 829 świadczeń 

w formie posiłku. 

Pomocą objęto także pozostałych członków rodzin dzieci korzystających z dożywiania w 

szkole, a także osoby samotne, niepełnosprawne, chore, których dochody nie przekraczały 

150% kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, którym 

wypłacano zasiłki celowe – świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności. W czasie 

zamknięcia placówek oświatowych i tym samym zamknięcia stołówek w szkołach również 

dzieci szkolne i przedszkolne zostały objęte zasiłkiem celowym. 

Wysokości świadczeń wyliczane były na podstawie dziennej stawki określonej w Zarządzeniu 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r. 

dotyczącego ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na 

zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 w następujący sposób: stawka dzienna x ilość osób w rodzinie x ilość 

dni w miesiącu. 

W ramach zadania Pomoc w zakresie dożywania udzielono 53 445 świadczeń, w tym 21 408 

dla dzieci. Łącznie pomocy udzielono 349 osobom w 118 rodzinach. 

 

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność (76,40%), wydatkowano łącznie 64 402,00 zł,              

z czego: 

▪ Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 659,42 zł  

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 132,58 zł  

▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych (za prace społeczno-użyteczne) – 5 610,00 zł  

▪ Dotacje na zadania bieżące – 50 000,00 zł 

Realizacja zadań obejmowała w 2020r. następujące koszty:  

a) Świadczenia wypłacane pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Gnojnik                  

w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 5 610,00 

b) Dotacje dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lewniowa w ramach zapewnienia 

funkcjonowania Klubu Seniora w Lewniowej w kwocie 25 000,00 złotych 

c) Dotacje dla Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w ramach zapewnienia funkcjonowania 

Dziennego Domu Seniora w Gnojniku w kwocie 25 000,00 złotych\ 

d) Wydatki poniesione n realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora” - 

Wydatkowano na program z dotacji 7.033,60 zł,  tym na wynagrodzenia i składki                    

od nich naliczane kwotę 4.901,02 zł oraz na zakup materiałów biurowych kwotę 

2.132,58 zł oraz ze środków własnych na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.758,40 zł. 

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz 

Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie                        

w domu. Usługa wsparcia  polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie 

ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, 

w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej. 

Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w 

związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19 oraz w szczególnych przypadkach osoby 

poniżej 70 roku życia. 
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DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA  

Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ  – 54,35% 
 

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność (54,35%), wydatkowano łącznie 9 350,68 zł,              

z czego: 

▪ Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE  – 9 350,68 zł 

Sklasyfikowano w tym rozdziale wydatki na realizację następujących projektów:  

a) „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” 

Projekt realizowany na podstawie umowy nr IXH/15/EK/17 z dnia 11.04.2017r. z 

Województwem Małopolskim. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z 

pochodnymi pracownikom Referatu Oświaty, którzy zajmowali się realizacją programu 

pod kątem finansowo-księgowym. Kwota poniesionych wydatków stanowiła wartość 

495,48 złotych. 

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkołach 

realizujących projekt w sposób bezpośredni: 

- 2 251,02 zł. w PSP w Gnojniku 

- 2 228,37 zł. w PSP w Uszwi 

- 1 275,81 zł. w ZSP w Lewniowej 

 

Nazwa przedsięwzięcia 
MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO                                          

W MAŁOPOLSCE II 

Cel przedsięwzięcia 

Celem projektu jest podniesienie u uczniów małopolskich szkół 
zdolności do podejmowania  właściwych decyzji dotyczących 
wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej, wspieranie ich orientacji 
zawodowej poprzez uczestniczenie w zajęciach z doradztwa 
edukacyjno-zawodowego. 

Jednostki organizacyjne 
odpowiedzialne za realizację lub 
koordynujące wykonanie 
przedsięwzięcia 

PSP GNOJNIK 
PSP USZEW 
ZSP LEWNIOWA 

Okres realizacji przedsięwzięcia 2017 - 2020 

 2017 r. 2018r. 2019r.  2020r. 

PSP GNOJNIK 10 599,93 11 087,55 12 108,04 2 251,02 

PSP USZEW 9 772,44 7 623,35  7 868,65 2 228,37 

ZSP LEWNIOWA 7953,20 7 260,54 7 812,76 1 275,81 

Koszty pośrednie: - 717,30 5 859,06 495,48 

RAZEM: 28 325,57 26 688,74 33 648,51 6 250,68 

Wydatki zrealizowane 94 913,50 

 

b) „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie 

tarnowskim”  

Gmina przekazuje co kwartał dotację dla Powiatu tarnowskiego, jako wkład własny na  

realizację tego projektu, którego przeznaczeniem jest  poprawa sytuacji życiowej osób  

niesamodzielnych. Realizacja projektu trwa do końca 2021r. W roku 2020 gmina   

przekazała dotację w łącznej kwocie 6 200 złotych.  

 

c) „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób                        

i rodzin”   
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Projekt realizowany w ramach Osi  priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy , gospodarki i edukacji , Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,                        

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.   

Zadanie współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                  

w 84,28 % wydatków kwalifikowalnych – tj. 5.259,07 , pozostała część z budżetu 

państwa tj. 980,93 zł, łącznie 6.240 zł.      

Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa pracowników Ośrodków Pomocy 

Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (Podmiotów współpracujących), 

a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług, a także poprawa warunków 

pracy pracowników placówek , w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się 

koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzeba przeciwdziałania negatywnym skutkom                      

COVID-19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach otrzymanych środków 

zakupił materiały do ochrony przed wirusem COVID 19 tj. przyłbice, maseczki, 

fartuchy i kombinezon ochronny, dozownik i środki do dezynfekcji, termometry , 

przegrody ochronne pleksi, lampę wirusobójczą , ozonatory oraz matę dezynfekcyjną. 

Zakupione materiały oraz środki będą służyć pracownikom ośrodka oraz klientom. 

 

 

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 84,60% 
 

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne (91,86%), wydatkowano na funkcjonowanie świetlic 

szkolnych i na zapewnienie opieki dzieciom, kwotę 222 937,19 zł, z czego: 

▪ Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 198 497,89 zł  

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 211,72 zł  

▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 227,58 zł  

 

Świetlice funkcjonują w trzech jednostkach oświatowych i wykonanie wydatków w tych 

jednostkach przedstawia się następująco: 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku 

Rozdział 85401 Wykonanie na 31.12.2020r. 

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  509,72 

książki na nagrody za konkurs 115,10 

pojemniki na pomoce i zabawki  231,02 

art. papiernicze i biurowe 163,60 

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  0,00 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 028,21 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi 

Rozdział 85401 Wykonanie na 31.12.2020r. 

Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze i biurowe) 1 000,00 

Zakup pomocy dydaktycznych (kostki świetlicowe, gry i pomoce dydaktyczne) 999,80 

Zakup usług zdrowotnych 0,00 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 028,21 

 

 



Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Gnojnik                                                                                    

z wykonania budżetu  za 2020r .  
 

 

128 | S t r o n a  

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesiadkach 

Rozdział 85401 Wykonanie na 31.12.2020r. 

Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  314,57 

artykuły papiernicze 314,57 

Zakup pomocy naukowych w tym: 303,00 

 

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (49,65%), wydatkowano na 

łącznie kwotę 4 680,09 zł, z czego: 

▪ Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 680,09 zł  

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0,00 zł  

Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte są zarówno dzieci z przedszkola w Gnojniku, jak i 

dzieci z przedszkola w Uszwi, rozkład wydatków na to zadanie przedstawia się w nich 

następująco: 

PP w Gnojniku -  1 415,20 złotych  

PP w Uszwi -   1 747,62 złotych  

ZSP w Biesiadkach -  1 517,27 złotych  

 

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (77,60%), 

Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał w 2020r. świadczenia socjalne w postaci stypendiów 

dla uczniów w łącznej kwocie 87 252,62 złotych z czego wartość dofinansowania wynosiła 

69 402,90 złotych.  

Ogółem tą forma pomocy: 

▪ w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. ( tj. wnioski złożone 2019 r. na rok szkolny 

2019/2020 r.)  objęto 69 uczniów w tym: 

- uczniów szkół podstawowych - 40 

- uczniów szkół ponadpodstawowych - 29 na kwotę 46 050,00 zł 

▪ w okresie od września 2020 do grudnia 2020 r. ( wnioski złożone w 2020 r na rok 

szkolny 2020/2021  objęto 61 uczniów w tym: 

  - uczniów szkół podstawowych - 41 

  - uczniów szkół ponadpodstawowych – 20 na kwotę 40 083,62  zł 

Ośrodek przyznał również jeden zasiłek szkolny w kwocie 620,00 zł. W ramach tego rozdziału 

wydatkowano kwotę 499,00 zł na aktualizację oprogramowania.    

 

W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (48,00%), 

gmina przekazała w 2020r. świadczenia w postaci stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce 

w łącznej kwocie 7 200,00 złotych. Stypendium otrzymało 11-stu uczniów. 

 

W rozdziale 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (13,41%), w 2020r. poniesiono 

na ten cel kwotę 178,00 złotych.  

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku 

Rozdział 85446 Wykonanie na 31.12.2020r. 

Zakup usług pozostałych 178,00 

Dyscyplina i ład w klasie szkolenie n-la świetlicy 89,00 

Sposoby pracy z uczniem sprawiającym trudności 89,00 
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DZIAŁ 855 - RODZINA – 99,47% 

 

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze (99,67%), wydatkowano na wypłatę 

świadczenia 500+ i obsługę administracyjną realizacji tego zadania, kwotę 10 747 418,36 zł,              

z czego: 

▪ Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 126 237,94 zł  

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 095,31 zł  

▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 605 085,11 zł 

Wydatki tego rozdziału finansowane ze środków własnych stanowią kwotę 68 941,00 zł. 

 

W tym okresie wpłynęło 121 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z 

czego 56 wniosków wpłynęło drogą elektroniczną. Na podstawie złożonych wniosków wydano 

116 informacji o przyznaniu świadczenia. Wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną 

kwotę 10 604 965,14 zł co stanowi 21 389 świadczeń. W tym na podstawie decyzji wydanych 

przez Wojewodę wypłacono świadczeń na kwotę 2 576 906,00 zł , co stanowi 5 238 świadczeń. 

Koszty rzeczowe w ramach tego działu kształtowały się następująco:  

- wynagrodzenia dwóch pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – 126 237,94 zł. w tym 

49 070,35 zł. to środki własne  

- Odpis na ZFŚS – 3 100,52 zł. w tym środki własne 0,00 zł. 

- pozostałe koszty rzeczowe (druki, aktualizacja programu, prowizje bankowe, podatek od 

nieruchomości, herbata dla pracowników) – 9 367,89 zł. w tym środki własne 0,00 zł. 

- zwrot świadczeń nienależnie pobrane – 2 750,00 zł. 

- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 996,87 zł. 

 
W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (99,11%), 

wydatkowano środki w łącznej kwocie 3 357 557,50 zł w tym: 

▪ W ramach realizacji świadczeń rodzinnych: 

1) wypłacono zasiłki rodzinne  na kwotę 954 604,12 zł  co stanowi 8 414 świadczeń 

2) dodatki do zasiłków rodzinnych  na kwotę 484 307,28 zł co stanowi 4 549 świadczeń 

3) przyznano jednorazowe   zapomogi   z  tytułu  urodzenia   się   dziecka,   tzw. 

„Becikowe” ,  na  kwotę 57 000,00 zł co stanowi  57 świadczeń 

4) wypłacono 159 świadczeń rodzicielskich na kwotę 142 686,35 zł 

5) wypłacono 2 467 świadczenia opiekuńcze na kwotę 1 197 130,90 zł tego na : 

• 1 961- zasiłki  pielęgnacyjne  - 419 525,30 zł 

• 389-  świadczenia  pielęgnacyjne  - 706 345,60 zł 

• 117 -  specjalny zasiłek opiekuńczy – 71 260,00 zł 

6) Wypłacono 128 świadczeń z tytułu zasiłków dla opiekuna na kwotę 78 480,00 zł 

7) W ramach realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów, wypłacono 

osobom uprawnionym świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 111 

563,82 

8) Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 37 osób,  stanowiło to   

świadczeń  na kwotę 156 009,34 zł . W tym opłacono składkę KRUS dla 7 osób w 

wysokości 5 876,00 zł. 
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9) Koszty wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń  pracowników zajmujących 

się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych  oraz o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów wyniosły -  141.806,47 zł , w tym ze środków własnych 

62.293,71 zł 

10) Koszty rzeczowe realizacji zadań w tym rozdziale stanowią kwotę – 15.040,18 zł 

• odpis na ZFŚS – 4.394,99 zł 

• materiały biurowe, opłaty licencyjne oprogramowani NEMEZIS i AMAZIS, 

druki i wnioski o ustalenie prawa do świadczeń,  usługi  pocztowe, bankowe, 

podatek, badania okresowe oraz szkolenia pracowników -  10.645,19 zł  - 

dotacja 

11) Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń -125,97 zł 

 

W związku z wypłatami świadczeń z funduszu, w roku prowadzono postępowanie wobec 36 

dłużników alimentacyjnych. W wyniku współpracy z komornikami sądowymi przy Sądach 

Rejonowych w Brzesku, Bochni, Jaworznie, Oświęcimiu, Krakowie Chełmie oraz Nowym 

Sączu, wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych  kwotę  65 615,79 zł z czego 57 725,25 

zł na poczet zaległości z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, 7 890,54 

zł – na zaległości z tytułu wypłat świadczeń z zaliczki alimentacyjnej. W ramach 

wyegzekwowanych kwot  20 261,88 zł stanowiło dochód Gminy Gnojnik. 

W rozdziale 85503 – Karta dużej rodziny (73,96%), wydatkowano środki na realizację 

Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych KDR. Liczba złożonych wniosków                    

od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia  2020 r. wyniosła  72 w tym: 

▪ liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez 

rodzinę wielodzietną - 20 

▪ liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez 

rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców - 35 

▪ liczba przyznanych nowych Kart Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, 

który był już jej posiadaczem - 9 

▪ liczba przyznanych Kart Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej - 4 

▪ liczba domówionych kart Dużej Rodziny jako dodatkowej formy karty – 7 kart 21 

wnioski)  

▪ liczba wniosków o duplikat Karty Dużej Rodziny – 1 

▪ liczba wniosków o uzupełnienie rodziny - 1 

Przysługujące koszty obsługi zadania wyniosły zgodnie z ustawą 529,83 zł . 

 

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny (98,70%), wydatkowano środki w kwocie 403 316,57 

zł z tego:  

▪ Pogram „Asystent rodziny”  

W ramach tego rozdziału od miesiąca stycznia do grudnia 2020 r , w ramach umowy 

zlecenia,  pracował  asystent rodziny. Pod swoja opieką miał on 8 rodzin a w nich 24 

dzieci z terenu Gminy Gnojnik. Całkowity koszt realizacji zadania w tym rozdziale 

wyniósł 17.413,96 zł – w tym ;środki własne 16.563,96 zł, dotacja 850 zł.  

▪ Program „Dobry start” 300+ wydatkowano łącznie 620,00 zł,  w tym - dotacja 620,00 

zł .  

Wypłacono świadczenia na kwotę – 373.500,00 zł 

Wynagrodzenia 9.932,61 zł, 

Pozostałe koszty tj. zakup materiałów – 2.470,00 zł    
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W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej 

wpłynęło 767 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” z czego 369 

wpłynęło drogą elektroniczną. W sprawie wydano 761 informacji przyznających prawo 

do świadczenia. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 373.500,00 zł co stanowi 

1247 świadczeń. 

 

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze (66,09%), wydatkowano środki w kwocie 9 913,75 

tytułem pokrycia kosztów opieki i wychowania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej.  

 

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 

za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 

2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (97,32%), wydatkowano środki                           

w kwocie 22 232,63 zł., dotyczące objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym 15 osób, w tym: 

- z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego - 9 osób 

- z tytułu pobierania zasiłku dla opiekuna – 3 osób 

- z tytułu pobierania specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 osób 

 

 

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA 

I OCHRONA ŚRODOWISKA – 45,11% 

 

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (84,95%) łącznie wydano 

236 921,68 złotych, w tym poniesiono następujące wydatki: 

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 76 486,28 zł 

▪ Wydatki inwestycyjne – 160 435,40 zł 

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych wydano łącznie 

76 486,28 zł (64,60%), w tym: 

- 44 061,22 zł - na zakup energii (oczyszczalnia ścieków i przepompownie), 

- 2 300,00 zł – na zakup usług remontowych polegających na naprawie przydomowych 

oczyszczalni ścieków, 

- 14 000,00 zł – na zakup usług pozostałych polegających na pobraniu próbek ścieków 

oczyszczonych z przydomowych oczyszczalni i przeprowadzeniu badań 

laboratoryjnych, a także wywóz i zagospodarowanie osadów z przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

- 11 550 zł – wywóz i zagospodarowanie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków  

- 3 922,26 zł – na różne opłaty i składki związane z gospodarką komunalną i ochroną 

środowiska tj. zapłacono opłaty za odprowadzenie ścieków oczyszczonych do wód rzeki 

Uszwica – opłata zmienna oraz stała, a także dokonano opłaty za umieszczenie 

kanalizacji sanitarnej w poprzek drogi krajowej nr 75 i opłaty rocznej za zajęcie pasa 

drogowego w celu umieszczenia urządzeń kanalizacji sanitarnych,  

- 652,80 zł – wydatek w zakresie podatku VAT, odprowadzanego do budżetu z tytułu 

uzupełnienia VAT-u należnego z deklaracji cząstkowej Urzędu   

W ramach wydatków majątkowych wydano łącznie 160 435,40 zł (99,96%), szczegółowa 

informacja została opisana w pkt. 9.5. niniejszego sprawozdania.  

 

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami (95,06%) łącznie wydano 1 413 520,18 złotych, 

w tym poniesiono następujące wydatki: 
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▪ Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 125 088,18 zł  

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 288 291,48 zł 

▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140,52 zł (dokonano opłaty za herbatę dla 

pracowników) 

W ramach wydatków statutowych wydano następujące kwoty: 

- 6 176,6 zł – na zakup materiałów i wyposażenia: etykiety i taśmy do drukarki z kodami, 

- 937,58 zł – na zakup energii elektrycznej (PSZOK), 

- 1 276 744,22 zł - na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką odpadami tj. na: 

usługi informatyczne, usługi pocztowe, prowizje bankowe, odbieranie odpadów z PSZOK-

u, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ważenie odpadów zmieszanych, 

- 4433,08 zł – na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami tj. podróże służbowe, 

odpisy na ZFŚS, postępowania sądowe, szkolenia, 

 

Wydatki rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (100,00%) 

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49 338,80 zł 

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych poniesiono koszty na: wywóz 

odpadów komunalnych z miejsc publicznych i utrzymanie czystości w miejscach 

publicznych i na przystankach. 

Wydatki rozdziału 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (32,40%) 

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 472,91 zł 

w tym wykonano wydatek w postaci odprowadzenia do budżetu Gminy Gnojnik kwoty 

podatku VAT-należnego wykazanego deklaracji cząstkowej urzędu za listopad 2020r., tyt. 

naliczenia w rejestrze sprzedaży, sprzedaży wewnętrznej dotyczącej dotacji otrzymanej 

jako dopłatę do ceny dla mieszkańców, którzy zakładają instalacje OZE. 

▪ Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 790,30 zł 

w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tyt. realizacji umowy zlecenia wykonania 

napraw wyrządzonych przez wykonawcę instalacji fotowoltaicznej.  

▪ Dotacje na zadania bieżące – 2 000,00 zł  

w tym dotacja dla Gminy Kocmyrzów Luborzyca jako lidera projektu OZE – budowy 

instalacji odnawialnych źródeł energii. 

▪ Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE – 143 896,73 zł   

W tym wydatki poniesione na: 

 

Miejscowość / Partner projektu: 

Kwota na wydatki pośrednie projektu:                             
(finansowanie z dotacji w 100%) 

4.4.2. 4.4.3. 

1. Borzęcin 7 111,14 5 820,44 

2. Czchów 9 036,50 9 664,95 

3. Dębno 6 351,78 4 310,32 

4. Szczucin 11 938,90 10 122,87 

5. Szczurowa 2 892,89 5 191,36 

6. Wietrzychowice 1 870,57 8 672,96 

7. Zakliczyn 3 735,73 3 176,32 

SUMA 42 937,51 46 959,22 
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Rodzaj poniesionego wydatku 

Kwota na wydatki związane z wymianą pieców, 
ale realizowane jako koszty poza projektem: 

4.4.2. 4.4.3. 

Usługi doradcze 27 000,00 27 000,00 

 

 

▪ Wydatki inwestycyjne – 2 923 699,45 zł 

szczegółowa informacja w tym zakresie została opisana w pkt. 9.5. niniejszego 

sprawozdania 

 

Wydatki rozdziału 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (37,99%) 

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 949,78 zł 

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych poniesiono koszty na ochronę 

płazów, żab. (zakupiono rękawice, wiadro i montowano płotki na Uszwicy) 

 

Wydatki rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, parków, dróg (87,08%) 

▪ Wydatki inwestycyjne – 35 910,00 zł 

szczegółowa informacja w tym zakresie została opisana w pkt. 9.5. niniejszego 

sprawozdania 

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –272 276,59 zł 

w ramach wydatków na realizację zadań statutowych poniesiono koszty na: 

 

- 214 946,41 zł – zakup energii, w tym wydano: 

69 951,08 zł – ze środków wiejskich wsi Gnojnik 

  9 503,57 zł – ze środków wiejskich wsi Uszew 

28 312,93 zł – ze środków wiejskich wsi Lewniowa 

16 755,26 zł – ze środków wiejskich wsi Gosprzydowa 

  2 304,58 zł – ze środków wiejskich wsi Żerków 

  1 318,98 zł – ze środków wiejskich wsi Zawada Uszewska 

23 693,36 zł – ze środków wiejskich wsi Biesiadki 

20 000,00 zł – z Funduszu Sołeckiego wsi Zawada Uszewska 

34 994,90 zł – z Funduszu Sołeckiego wsi Uszew 

   8 111,75zł – z Funduszu Sołeckiego wsi Żerków 

 

- 47 330,18 zł – zakup usług remont. (konserwacja oświet. ulicznego), w tym wydano:   

13 910,38 zł – ze środków wiejskich wsi Gnojnik 

  1 250,71 zł – ze środków wiejskich wsi Uszew 

   4581,02 zł – ze środków wiejskich wsi Zawada Uszewska 

  3 478,45 zł – ze środków wiejskich wsi Biesiadki 

   5895,80 zł – ze środków wiejskich wsi Lewniowa 

  4 332,29 zł – ze środków wiejskich wsi Gosprzydowa 

  1 016,10 zł – ze środków wiejskich wsi Żerków 

   8 898,70zł – z Funduszu Sołeckiego wsi Uszew  

   3 966,73zł – z Funduszu Sołeckiego wsi Żerków 
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- 10 0000,00 zł – na przesterowanie oświetlenia ulicznego, w tym wydano:   

2 263,45 zł – ze środków wiejskich wsi Gnojnik 

2 745,83 zł – ze środków wiejskich wsi Uszew 

   983,30 zł – ze środków wiejskich wsi Zawada Uszewska 

1 168,83 zł – ze środków wiejskich wsi Biesiadki 

1 818,18 zł – ze środków wiejskich wsi Lewniowa 

   612,25 zł – ze środków wiejskich wsi Gosprzydowa 

   408,16 zł – ze środków wiejskich wsi Żerków 

 

Wydatki rozdziału 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (82,02%) 

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23 130,48 zł 

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych poniesiono następujące koszty: 

-   9 969,48 zł – usuwanie azbestu 

- 13 161,00 zł – monitoring wysypiska śmieci  

 

Wydatki rozdziału 90095 – Pozostała działalność (87,93%) 

▪ Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97 833,54 zł (pracownicy 

zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i umowy postażowe) 

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45 844,87 zł 

▪ Wydatki majątkowe - zakup obligacji, akcji i udziałów - 200 000,00 zł (objęcie 200 udziałów 

w spółce Eco-Gnojnik Sp. z o. o. 

▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 163,57 zł (ekwiwalenty za pranie odzieży i zakup 

herbat) 

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wydatków statutowych: 

- na zakup usług zdrowotnych 350,00 zł, w tym: badania lekarskie 

- zakup usług pozostałych – 9 720,00 zł (wycinka drzew na działce nr 138 w Gnojniku 

- zakup wodomierzy celem przyłączenia mieszkańców do sieci wodociągowej – 

32 829,38 zł 

- odpisy na ZFŚS 2945,49 zł. 

 

 

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 95,82% 

 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (100%) 

▪ Dotacje na zadania bieżące – 465 000,00 zł   

Powyższą dotacje w całości przekazano na Centrum Kultury w Gnojniku. 

 

Rozdział 92116 – Biblioteki (100%) 

▪ Dotacje na zadania bieżące – 200 000,00 zł 

Powyższą dotacje w całości przekazano na Centrum Kultury w Gnojniku. Wykorzystanie 

środków oraz opis działalności prowadzonej przez Centrum Kultury w Gnojniku stanowi 

załącznik do niniejszej informacji. 
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Rozdział 92195 – Pozostała działalność (82,91%) 

▪ Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –10,965,00 zł  

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67 233,40 zł 

▪ Dotacje na zadania bieżące – 8 200,00 zł 

▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł  

 

W ramach wydatków wynagrodzeniowych sfinansowano z budżetu, wynagrodzenia i 

składki naliczane od umów zleceń, zawartych na administrowanie Domami Ludowymi, a 

także wydatki poniesione z Funduszu Sołeckiego wsi Lewniowa na zorganizowanie zabawy 

sylwestrowej.  

 

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydano: 

 

- 1000,97 zł. na zakup nagród za udział w konkursie, w tym całość została sfinansowana ze 

środków budżetowych.  

 

- 14 764,29 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym sfinansowano: 

a) ze środków wiejskich Biesiadek – 500,00 zł. 

b) ze środków wiejskich Zawady Uszewskiej – 2 380,31 zł 

c) ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Gnojnik – 3 129,75 zł 

d) ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Lewniowa - 454,49 zł 

e) ze środków wiejskich Uszwi – 373,95 zł 

f) ze środków budżetu – 2925,79 zł 

g) dotacja zwrot z Funduszu Sołeckiego wsi Zawada Uszewska – 5 000,00 zł, w tym: 

- zakup chłodni do Domu Ludowego – 4 920,00 zł 

- oświetlenie dekoracyjne – 80,00 zł 

 

- 2 447,41 zł. na zakup artykułów spożywczych, w tym sfinansowano: 

a) ze środków wiejskich Lewniowej – 350,04 zł. 

b) ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Lewniowa – 2 097,05 zł.  

c) ze środków budżetowych – 0,32 zł 

 

 

- 4019,65 zł. na zakup energii elektrycznej i gazu do Domu Ludowego w Zawadzie 

Uszewskiej, w tym sfinansowano: 

a) ze środków wiejskich Zawady Uszewskiej – 2913,63 zł.  

b) ze środków budżetowych – 1106,02 zł. 

 

- 22 038,15 zł. na zakup usług remontowych, w tym sfinansowano: 

a) ze środków wiejskich Biesiadek – 7 500,00 zł – remont pomieszczeń w Domu 

Ludowym 

b) ze środków wiejskich Zawady Uszewskiej – 6 080,00 zł – gruntowanie i malowanie 

ścian, montaż stolarki w Domu Ludowym  

c) ze środków wiejskich Uszwi – 1 174,65 zł – wymiana i naprawa lamp przy altanie 

turystycznej  

d) ze środków budżetowych – 1000,00 zł – naprawa sceny w parku w Gnojniku 

e) dotacja – zwrot z funduszu sołeckiego wsi Biesiadki – 6 283,50zł – remont 

pomieszczeń w Domu Ludowym  
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-  22 962,93 zł. na zakup usług pozostałych, w tym sfinansowano: 

a) ze środków wiejskich Zawady Uszewskiej – 579,06 zł. 

b) ze środków wiejskich Uszwi – 430,50 zł. 

c) ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Lewniowa – 240,00 zł 

d) ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Gnojnik 4370,25 zł 

e) ze środków budżetowych –17 343,12 zł - w tym prace wykończeniowe i sprzątanie 

Domu Ludowego w Zawadzie Uszewskiej po remoncie, przegląd pieca gazowego, 

w Domu Ludowym w Biesiadkach, roznoszenie i wydanie gazety „Wieści Gminne” 

 

W ramach dotacji otrzymanych na realizację zadań wydano 8 200,00 zł, w tym: 

 - 6 700,00 zł – konserwacja figury Jana Nepomucena w Gnojniku 

 - 1 000,00 zł – realizacja programu „Tradycja przeplatana zbożem rozmaitym” 

 -   500,00 zł – realizacja programu „Narodowe czytanie Anno Domini 2020” 

 

 

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 69,82% 

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (91,96%) 

▪ Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –7 572,80 zł  

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 760,82 zł 

▪ Wydatki inwestycyjne – 16 234,51 zł 

 

W ramach wydatków wynagrodzeniowych sfinansowano ze środków wiejskich wsi 

Gnojnik, wynagrodzenie gospodarza stadionu. 

 

W ramach realizacji zadań statutowych poniesiono koszty: 

- 12 892,68 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, w tym sfinansowano: 

a) ze środków wiejskich –10 236,60 zł 

b) ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Gnojnik – 2 419,59 zł 

 

- 14 757,01 zł na zakup energii elektrycznej ze środków budżetu  

 

-  1070,00 zł na zakup usług remontowych, w tym sfinansowano: 

a) ze środków wiejskich wsi Uszew – 420,00 zł 

b) ze środków wiejskich wsi Lewniowa – 650,00 zł 

 

-  19 041,13 zł na zakup usług pozostałych, w tym sfinansowano: 

a) ze środków budżetu – 17 606,14 zł 

b) ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Gnojnik – 80,41 zł 

c) ze środków wiejskich wsi Uszew – 1 354,58 zł 

 

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej (66,39%) 

▪ Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 178,00 zł 

▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29 220,25 zł 

▪ Dotacje na zadania bieżące – 25 000 zł  

 

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydano na umowy z 

sędziami zawodów i trenerami zajmującymi się boiskiem „Orlik”. 
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W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono wydatki na 

zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych, w tym sfinansowano: 

a) ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Gnojnik – 3 000,00 zł 

b) ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Lewniowa – 4 393,59 zł 

c) ze środków wiejskich – 10 802,11 zł 

d) ze środków budżetowych – 938,20 zł 

 

W ramach dotacji na zadnia bieżące, poszczególne miejscowości Gminy Gnojnik 

otrzymały wsparcie finansowe w wysokości: 

a) na środki wiejskie w Gnojniku – 7 000,00 zł 

b) na środki wiejskie w Uszwi – 8 000,00 zł 

c) na środki wiejskie w Lewniowej – 5 000,00 zł 

d) na środki wiejskie w Zawadzie Uszewskiej – 0,00 zł 

e) na środki wiejskie w Gosprzydowej – 0,00 zł 

f) na środki wiejskie w Biesiadkach – 1480,00 zł 

g) na środki związane z wydatkami budżetowymi– 3 520,00 zł 

 

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (0,08%) 

▪ Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł 

▪ Wydatki inwestycyjne – 15,60 zł – opłata za wydanie dziennika budowy – koszty poza 

projektem- wydatek niekwalifikowalny 
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9.4.   Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2020 roku według 

zadań 

 

Poniżej przedstawia się część tabelaryczną dotyczącą wykonania planu wydatków 

majątkowych: 

 

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE GNOJNIK NA DZIEŃ 31.12.2020r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie  % 

010     Rolnictwo i łowiectwo 11 243 577,24 9 430 445,66 83,87% 

  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 096 573,00 9 285 538,98 83,68% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 664 300,00 648 661,73 97,65% 

      
Budowa rurociągu wodociągowego wraz ze 
zbiornikiem wodociągowym - łącznik z Brzeskiem  

286 500,00 286 170,18 99,88% 

      
Doprojektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
na ternie Gminy Gnojnik z ujęciami  

130 000,00 117 207,25 90,16% 

      
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na 
terenie gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, 
Gosprzydowa oraz Lewniowa - PROW 

245 300,00 245 284,30 99,99% 

      
Wydatki majątkowe w ramach środków wiejskich wsi 
Żerków 

2 500,00 0,00 0,00% 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 658 267,00 4 997 772,09 88,33% 

      
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków 
na obszarze Gminy Gnojnik - RPO 

5 658 267,00 4 997 772,09 88,33% 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 774 006,00 3 639 105,16 76,23% 

      
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków 
na obszarze Gminy Gnojnik - RPO 

1 405 583,93 1 052 297,88 74,87% 

      

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków 
na obszarze Gminy Gnojnik - RPO (wydatki 
kwalifikowalne - potracenie kary umownej - 
kompensata wzajemnych należności) 

36 588,00 36 588,00 100,00% 

      

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków 
na obszarze Gminy Gnojnik - RPO (wydatki 
kwalifikowalne - środki RFIL) 

201 834,07 201 834,07 100,00% 

      

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków 
na obszarze Gminy Gnojnik - RPO (wydatki 
niekwalifikowalne - środki RFIL) 

774 267,19 174 267,19 22,51% 

      

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków 
na obszarze Gminy Gnojnik - RPO (wydatki 
niekwalifikowalne) 

2 335 732,81 2 163 395,53 92,62% 

      

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków 
na obszarze Gminy Gnojnik - RPO (wydatki poza 
projektem) 

20 000,00 10 722,49 53,61% 

  01095   Pozostała działalność 147 004,24 144 906,68 98,57% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147004,24 144906,68 98,57% 
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Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: 
Koło cmentarza w stronę Żerkowa (dotacja) 

11 943,50 11 943,50 100,00% 

      
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: 
Koło cmentarza w stronę Żerkowa (śr. wiejskie - 05 
BIESIADKI) 

20 400,00 18 330,67 89,86% 

      
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: 
Lewniowa - Na dole w stronę Gawlika (dotacja) 

14 443,50 14 443,50 100,00% 

      
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: 
Lewniowa - Na dole w stronę Gawlika (śr. wiejskie - 
04 LEWNIOWA) 

19 006,50 19 006,50 100,00% 

      
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: 
Lewniowa - Na dole w stronę Gawlika (wkład własny - 
środki budżetowe) 

167,01 167,01 100,00% 

      
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: 
Przesna (dotacja) 

14 443,50 14 443,50 100,00% 

      
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: 
Przesna (śr. wiejskie - 06 ZAWADA USZEWSKA) 

15 446,46 15 446,46 100,00% 

      
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: 
Przesna (śr. własne) 

3 743,03 3 714,80 99,25% 

      
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: 
Przesna na Chronów (dotacja) 

19 443,50 19 443,50 100,00% 

      
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: 
Przesna na Chronów (śr. wiejskie - 02 USZEW) 

27 967,24 27 967,24 100,00% 

600     Transport i łączność 332 789,04 272 244,84 81,81% 

  60016   Drogi publiczne gminne 82121,58 64 121,57 78,08% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82121,58 64121,57 78,08% 

      Fundusz sołecki wsi Biesiadki 12 000,00 12 000,00 100,00% 

      Fundusz sołecki wsi Zawada Uszewska 13 032,44 13 032,44 100,00% 

      

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla 
zadania pn: "Budowa gr. gminnej nr 250393K 
Zagoniowa wraz z odowodnieniem w miejsc. Zawada 
Uszewska 

35 000,00 17 500,00 50,00% 

      
Wydatki majątkowe w ramach środków wiejskich wsi 
Zawada Uszewska 

366,80 366,80 100,00% 

      
Wydatki majątkowe w ramach środków wiejskich wsi 
Żerków 

3 000,00 2 500,00 83,33% 

      
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 
205340K Gnojnik - Wójtówka (dz. nr ew 95) w 
miejscowości Gnojnik (śr. wiejskie - 01 GNOJNIK) 

5 000,00 5 000,00 100,00% 

      
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 
205340K Gnojnik - Wójtówka (dz. nr ew 95) w 
miejscowości Gnojnik (środki własne) 

8 000,00 7 999,99 100,00% 

      
Zarurowanie fosy przy drodze gminnej w Zawadzie 
Uszewskiej 

4 705,82 4 705,82 100,00% 

      
Zarurowanie fosy przy drodze gminnej w Zawadzie 
Uszewskiej  - Dotacja zwrot wydatków poniesionych 
w ramach funduszu sołeckiego  

1 016,52 1 016,52 100,00% 

  60095   Pozostała działalność 250 667,46 208 123,27 83,03% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 542,46 207 998,27 83,02% 
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      Budowa chodnika w parku w Gnojniku 46 200,00 46 200,00 100,00% 

      
Budowa chodnika w parku w Gnojniku (śr. wiejskie - 
01 GNOJNIK) 

760,67 760,67 100,00% 

      Fundusz sołecki wsi Gnojnik 13 893,60 13 893,60 100,00% 

      Fundusz sołecki wsi Gosprzydowa 43 893,60 43 893,60 100,00% 

      
Wydatki majątkowe w ramach środków wiejskich wsi 
Biesiadki 

2 200,00 2 200,00 100,00% 

      
Wydatki majątkowe w ramach środków wiejskich wsi 
Gnojnik 

63 994,19 21 450,00 33,52% 

      
Wydatki majątkowe w ramach środków wiejskich wsi 
Lewniowa 

3 000,00 3 000,00 100,00% 

      
Wykonanie części parkingu przy drodze gminnej koło 
Kościoła Parafialnego w Gosprzydowej  

6 600,40 6 600,40 100,00% 

      
Wykonanie dolnego i górnego parkingu w 
miejscowości Gosprzydowa - Etap I 

25 000,00 25 000,00 100,00% 

      
Zakup i montaż przystanków autobusowych na 
terenie gminy Gnojnik 

45 000,00 45 000,00 100,00% 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125,00 125,00 100,00% 

      
Zintegrowana infrastruktura dla transportu 
niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie 
tarnowskim na ternie Gminy Gnojnik 

105,00 105,00 100,00% 

      

Zintegrowana infrastruktura dla transportu 
niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie 
tarnowskim na ternie Gminy Gnojnik(koszty poza 
projektem) 

20,00 20,00 100,00% 

700     Gospodarka mieszkaniowa 4 776 459,00 3 019 858,36 63,22% 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 776 459,00 3 019 858,36 63,22% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 770 501,90 27 930,57 1,58% 

      
Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i 
przedszkolną w Uszwi (środki z MARR - wydatki 
niekwalifikowalne do RPO WM) 

1 725 887,00 0,00 0,00% 

      Modernizacja Domu Strażaka w Gnojniku 20 000,00 15 315,67 76,58% 

      
Modernizacja starego PAGENU - wykonanie instalacji 
centralnego ogrzewania w budynku nr 39 

10 000,00 0,00 0,00% 

      
Modernizacja starego PAGENU - wykonanie przyłącza 
do sieci gazowej 

11 114,90 11 114,90 100,00% 

      Uregulowanie własności remizy w Uszwi 2 000,00 0,00 0,00% 

      
Wydatki majątkowe w ramach środków wiejskich wsi 
Gnojnik 

1 500,00 1 500,00 100,00% 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 644 593,26 644 516,18 99,99% 

      
Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i 
przedszkolną w Uszwi 

644 593,26 644 516,18 99,99% 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 331 478,74 2 325 411,61 99,74% 

      
Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i 
przedszkolną w Uszwi 

166 965,41 166 965,40 100,00% 

      
Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i 
przedszkolną w Uszwi  (środki budżetu państwa z RPO 
WM) 

43 922,37 43 922,37 100,00% 

      
Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i 
przedszkolną w Uszwi (śr. wiejskie - 02 USZEW - 
wkład własny niekwalifikowalny do RPO) 

57 155,37 57 155,37 100,00% 
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Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i 
przedszkolną w Uszwi (wkład własny 
niekwalifikowalny do RPO) 

196 162,65 190 095,53 96,91% 

      
Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i 
przedszkolną w Uszwi (środki z MARR - wydatki 
niekwalifikowalne do RPO WM) 

1 267 272,94 1 267 272,94 100,00% 

      
Budowa obiektu Łączącego funkcje kulturalną i 
przedszkolną w Uszwi (środki z PFRON - wydatki 
kwalifikowalne do RPO WM) 

187 985,08 187 985,08 100,00% 

      
Budowa obiektu Łączącego funkcje kulturalną i 
przedszkolną w Uszwi (środki z PFRON - wydatki 
niekwalifikowalne do RPO WM) 

412 014,92 412 014,92 100,00% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

29 885,10 22 000,00 73,62% 

      Zakup działek, gruntów 29 885,10 22 000,00 73,62% 

710     Działalność usługowa 500,00 0,00 0,00% 

  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 500,00 0,00 0,00% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500,00 0,00 0,00% 

      Plan zagospodarowania przestrzennego 500,00 0,00 0,00% 

750     Administracja publiczna 47 440,00 44 619,46 94,05% 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 44 840,00 44 619,46 99,51% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 340,00 34 330,51 99,97% 

      
Zmiana aranżacji wnętrz hollu wejściowego na Biuro 
Obsługi Klienta wraz z dziennikiem podawczym 
usytuowanym na parterze budynku Urzędu Gminy  

1 509,49 1 500,00 99,37% 

      

Zmiana aranżacji wnętrz hollu wejściowego na Biuro 
Obsługi Klienta wraz z dziennikiem podawczym 
usytuowanym na parterze budynku Urzędu Gminy 
(środki RFIL) 

32 830,51 32 830,51 100,00% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

10 500,00 10 288,95 97,99% 

      
Zakup macierzy dyskowej i osprzętu do wykorzystania 
jako magazyn danych 

10 500,00 10 288,95 97,99% 

  75085   Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2 600,00 0,00 0,00% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 600,00 0,00 0,00% 

      
Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu 
Gminy Gnojnik 

2 600,00 0,00 0,00% 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

41 807,55 41 807,53 100,00% 

  75405   Komendy powiatowe Policji 5 000,00 5 000,00 100,00% 

    6170 
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych 

5 000,00 5 000,00 100,00% 

      
Dokonywanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 
tytułem dofinansowania zakupu samochodu 
osobowego wersji oznakowanej dla KPP w Brzesku  

5 000,00 5 000,00 100,00% 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 26 807,55 26 807,53 100,00% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 807,55 26 807,53 100,00% 

      
Adaptacja budynku mienia komunalnego Gminy 
Gnojnik na potrzeby remizy OSP w Żerkowie - Etap II 
(dofinansowanie z UMWM) 

10 000,00 10 000,00 100,00% 
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Adaptacja budynku mienia komunalnego Gminy 
Gnojnik na potrzeby remizy OSP w Żerkowie - Etap II 
(wkład własny) 

12 982,55 12 982,55 100,00% 

      
Rozbudowa monitoringu w domu strażaka w 
Gosprzydowej 

3 825,00 3 824,98 100,00% 

  75421   Zarządzanie kryzysowe 10 000,00 10 000,00 100,00% 

    6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 

10 000,00 10 000,00 100,00% 

      

Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania: 
Zakup mobilnego urządzenia do dekontaminacji i 
utrzymania czystości powietrza w strefach ryzyka w 
szpitalach 

10 000,00 10 000,00 100,00% 

801     Oświata i wychowanie 12 000,00 0,00 0,00% 

  80101   Szkoły podstawowe 12 000,00 0,00 0,00% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 0,00 0,00% 

      
Wydatki majątkowe w ramach środków wiejskich wsi 
Gosprzydowa 

12 000,00 0,00 0,00% 

851     Ochrona zdrowia 35 115,11 35 115,11 100,00% 

  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35 115,11 35 115,11 100,00% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 115,11 35 115,11 100,00% 

      
Zmiana aranżacji wnętrz hollu wejściowego na Biuro 
Obsługi Klienta wraz z dziennikiem podawczym 
usytuowanym na parterze budynku Urzędu Gminy  

35 115,11 35 115,11 100,00% 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 099 381,00 3 320 044,85 36,49% 

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 160 500,00 160 435,40 99,96% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 500,00 160 435,40 99,96% 

      Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gnojniku 2 500,00 2 435,40 97,42% 

      
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gnojniku 
realizowana w oparciu o koncepcję - Etap I 

133 000,00 133 000,00 100,00% 

      
Opracowanie trzy etapowej koncepcji modernizacji 
oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią PG3 

25 000,00 25 000,00 100,00% 

  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 8 702 971,00 2 923 699,45 33,59% 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 145 745,00 241 114,86 21,04% 

      
OZE Partnerski projekt budowy instalacji 
odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa 
Małopolskiego 

1 145 745,00 241 114,86 21,04% 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 078 251,00 261 377,59 24,24% 

      OZE (koszty poza projektem) 9 255,00 9 254,52 99,99% 

      
OZE Partnerski projekt budowy instalacji 
odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa 
Małopolskiego 

10 065,81 0,00 0,00% 

      
OZE Partnerski projekt budowy instalacji 
odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa 
Małopolskiego (wydatki kwalifikowalne - środki RFIL) 

100 467,24 100 467,24 100,00% 

      

OZE Partnerski projekt budowy instalacji 
odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa 
Małopolskiego (wydatki kwalifikowalne - środki 
własne) 

9 212,85 1 112,00 12,07% 
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OZE Partnerski projekt budowy instalacji 
odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa 
Małopolskiego (wydatki kwalifikowalne - wpłaty 
mieszkańców) 

735 803,67 59 164,00 8,04% 

      

OZE Partnerski projekt budowy instalacji 
odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa 
Małopolskiego (wydatki niekwalifikowalne - środki 
RFIL) 

76 818,43 76 818,43 100,00% 

      

OZE Partnerski projekt budowy instalacji 
odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa 
Małopolskiego (wydatki niekwalifikowalne - środki 
własne) 

67 128,20 897,70 1,34% 

      

OZE Partnerski projekt budowy instalacji 
odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa 
Małopolskiego (wydatki niekwalifikowalne - wpłaty 
mieszkańców) 

69 499,80 13 663,70 19,66% 

    6237 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 

617 442,50 220 096,00 35,65% 

      
4.4.2 - Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji - SPR w 
Gospodarstwach Domowych na terenie Gmin 
Województwa Małopolskiego 

70 094,00 37 424,50 53,39% 

      
4.4.3 - Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji (Paliwa Stałe) 
- SPR w Gospodarstwach Domowych na terenie Gmin 
Województwa Małopolskiego 

547 348,50 182 671,50 33,37% 

    6647 

Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu 
terytorialnego przez inną jednostkę samorządu 
terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na 
inwestycje i zakupy  inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) 

5 861 532,50 2 201 111,00 37,55% 

      
4.4.2 - Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji - SPR w 
Gospodarstwach Domowych na terenie Gmin 
Województwa Małopolskiego 

1 677 871,00 0,00 0,00% 

      
4.4.3 - Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji (Paliwa Stałe) 
- SPR w Gospodarstwach Domowych na terenie Gmin 
Województwa Małopolskiego 

4 183 661,50 2 201 111,00 52,61% 

  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 35 910,00 35 910,00 100,00% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 910,00 35 910,00 100,00% 

      
Budowa oświetlenia ulicznego Przesna na Okocim - 
Dotacja zwrot wydatków poniesionych w ramach 
funduszu sołeckiego  

10 305,48 10 305,48 100,00% 

      
Budowa oświetlenia ulicznego Przesna na Okocim (śr. 
wiejskie - 02 USZEW) 

10 604,52 10 604,52 100,00% 

      Fundusz sołecki wsi Biesiadki 15 000,00 15 000,00 100,00% 

  90095   Pozostała działalność 200 000,00 200 000,00 100,00% 

    6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 200 000,00 200 000,00 100,00% 

      
Objęcie 200 nowoutworzonych udziałów w Eco 
Gnojnik Sp. z o.o. i pokrycie ich wkładem pieniężnym 

200 000,00 200 000,00 100,00% 

926     Kultura fizyczna 40 000,00 16 250,11 40,63% 

  92601   Obiekty sportowe 20 000,00 16 234,51 81,17% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 16 234,51 81,17% 

      Fundusz sołecki wsi Biesiadki 10 000,00 8 117,25 81,17% 

      Fundusz sołecki wsi Żerków 10 000,00 8 117,26 81,17% 
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  92695   Pozostała działalność 20 000,00 15,60 0,08% 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 15,60 0,08% 

      
Stworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w 
podobszarze rewitalizacji w Biesiadkach (wkład 
własny niekwalifikowalny - środki wiejskie Biesiadki) 

20 000,00 15,60 0,08% 

      

Razem 25 629 068,94 16 180 385,92 63,13% 

        
w tym:   

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne: 25 429 068,94 15 980 385,92 62,84% 

w tym: na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art. 
5 ust 1 pkt.2 i 3  

22 131 441,00 14 530 645,09 65,66% 

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów 200 000,00 200 000,00 100,00% 

 

Łącznie na wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art. 5 

ust 1 pkt.2 i 3 zaplanowano kwotę 22 131 441,00 złotych, a wykonano z tego w 2020r. kwotę 

równą 14 530 645,09 złotych, co stanowi 65,66% założonego planu. 
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9.5.   Wydatki majątkowe Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2020r. – część opisowa 

 

Poniżej przedstawia się część opisową dotyczącą wykonania planu wydatków majątkowych:  

 

 

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

 

Rozdział 01010 – wykonano 9 285 538,98 złotych (83,68%), w tym: 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Gnojnik, 

Gosprzydowa, Lewniowa”  

Zadanie wykonano do 15 sierpnia 2019r. Całkowita wartość dofinansowania zgodnie z 

aneksem  nr 3 do umowy nr 00020-65150-UM0600105/16 – 1 462 553 zł. Zadanie zostało 

zakończone i rozliczone w całości.  

W 2020r. w ramach kosztów realizowanych w związku z zadaniem ale poza wnioskiem o 

dofinansowanie, wykonano roboty budowlane w celu przyłączenia nieruchomości do sieci 

kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, na ten cel zakupiono także plomby do wodomierzy 

oraz opłacono usługę nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych. Łącznie poniesiono w 

2020r. wydatki w kwocie 245 284,30 złotych (99,99%). 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Budowa rurociągu wodociągowego wraz ze zbiornikiem 

wodociągowym - łącznik z Brzeskiem” 

W ramach tego zadania zawarto umowę na budowę sieci wodociągowej wraz ze zbiornikami 

magazynowo wyrównawczymi w miejscowości Poręba Spytkowska – Uszew, etap I, 

dokumentacja projektowa do podłączenia aglomeracji. W kwietniu 2020 została zawarta 

umowa na realizację w ramach niniejszego zadania etapu I tj. Rozbudowy sieci 

wodociągowej w rurociąg wodociągowy dz. 160 mm PE100, RC, SDR11, odc. A-B. 

Zadanie zakończono.  W 2020r. poniesiono wydatki w kwocie 286 170,18 zł (99,88%)                      

z tytułu usługi projektowania sieci, opłat za wydanie i zarejestrowanie dzienników budowy, 

opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, a także opłaty przyłączeniowe, za energię 

elektryczną, koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz                               

z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Gnojnik”  

Wykonano w 2020 roku na łączną kwotę 8 636 877,25 złotych (82,79%), w tym: 

- 4 997 772,09 zł. – w ramach finansowania środkami unijnymi 

-   376 101,26 zł. – w ramach finansowania środkami RFIL-u (Fundusz przeciwdziałania 

Covid-19) 

- 3 263 003,90 zł. – w ramach finansowania ze środków własnych 

W zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej zostały zakończone 

roboty budowlane w terenie. Dokonano odbiorów końcowych. Pozostała ostatnia płatność 

dla wykonawcy sieci kanalizacji sanitarnej.  

 

▪ Zadanie inwestycyjne: Doprojektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ternie 

Gminy Gnojnik z ujęciami  

W ramach tego zadania gmina modernizuje wodociągi na terenie Gminy Gnojnik. Zostały 

zakończone prace projektowe rozbudowy sieci wodociągowej w msc. Gnojnik i Uszew , oraz 

w msc. Gosprzydowa ( Do Lipnicy Na Górze oraz Granice Tymowskie) oraz Żerków. Trwają 
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prace projektowe dot. rozbudowy sieci wodociągowej w msc. Biesiadki. Planowany termin 

zakończenia prac projektowych przewidywany jest na I kw. 2021 roku.  Termin realizacji 

prac projektowych wydłużył się ze względu na Covid -19 i ograniczenia z nim związane w 

2020r. W 2020r. gmina wydała na doprojektowanie sieci kwotę 117 207,25 złotych 

(90,16%). 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: Fundusz sołecki wsi Żerków 

Zadanie zaplanowane na 2020r. w kwocie 2 500,00 złotych, nie zostało zrealizowane, ze 

względu na utrudniony dostęp do właścicieli posesji w związku z panującą epidemią 

COVID-19.  

 

Rozdział 01095 – wykonano 144 906,68 złotych (98,57%) 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie 

Gminy Gnojnik –„Remont – modernizacja dróg  gminnych prowadzących do gruntów 

rolnych z podziałem na cztery części tj.: 

a) Część 1:Remont – modernizacja drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na dz. nr 386/2 

w m. Biesiadki – Koło Cmentarza w stronę Żerkowa. – 70mb 

b) Część 2: Remont – modernizacja drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na dz. nr 633 

Lewniowa – Na dole w stronę Gawlika. – 95 mb 

c) Część 3: Remont – modernizacja drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na dz. nr 2045 

Uszew – Przesna na Chronów. – 200 mb 

d) Część 4: Remont – modernizacja drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na dz. Nr 226 

Zawada Uszewska – Przesna – 150 mb 

Zapytanie ofertowe wygrała firma Trans-Bet. Zakres robót polegał na wzmocnieniu korpusu dróg, 

utwardzenia nawierzchni, wymiany przepustu, odmulenia rowów. Zadanie zakończone i rozliczone. 

Zadanie to zrealizowano w wysokości 144 906,68 złotych, w tym z dotacji pokryto wydatki w 

kwocie 60 274,00 złote.  

 

 

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  

 

Rozdział 60016 – wykonano 64 121,57 złotych (78,08%), w tym: 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: Opracowanie projektu budowlano wykonawczego dla zadania pn.: 

„Budowa drogi gminnej nr 250393K Zagoniowa ( działka nr 96) wraz z odwodnieniem w 

miejscowości Zawada Uszewska na długości 0,34km”.   

W styczniu 2020 została wydana przez Starostę Brzeskiego decyzja o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej objętej zadaniem. Od decyzji tej odwołanie złożyła jedna ze stron 

postępowania. Sprawa została przekazana do organu drugiej instancji, czekamy na 

rozstrzygnięcie. W związku z powyższym umowa ostateczny termin na realizację zadania 

został przesunięty na 2021, koszty jakie poniesiono w tym zakresie w 2020r. to 17 500,00 

złotych (50%).  

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 205340K 

Gnojnik - Wójtówka (dz. nr ew 95) w miejscowości Gnojnik” 

Wykonano nakładkę na długość ok. 64m – zadanie wykonane i rozliczone. Wydano kwotę 

12 999,99 złotych (100,00%).   
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▪ Zadanie inwestycyjne: „Fundusz sołecki wsi Biesiadki” 

W ramach tego zadania wieś realizuje przebudowę przepustu poprzecznego pod drogą gminna 

oraz zakup kruszywa na drogi w Biesiadkach. Prace zostały zakończone, przepust został 

wymieniony. Wydano kwotę 12 000,00 złotych (100,00%). 

 

▪ Zadania inwestycyjne:  

1) „Zarurowanie fosy przy drodze gminnej nr 250394K Zawada Uszewska –Na Dole (dz. nr 

ew.90)”  

2) „Fundusz sołecki wsi Zawada Uszewska” 

3) „Wydatki majątkowe w ramach środków wiejskich wsi Zawada Uszewska” 

W ramach tych zadań został wykonany operat wodnoprawny, zakupiono rury do realizacji 

zadnia. Kolejny etap prac zostanie zrealizowany w 2021 roku. W 2020r. wydano łącznie 

kwotę 19 121,58 złotych (100,00%),  tym ze środków sołeckich i wiejskich 13 399,24 złotych. 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Wydatki majątkowe w ramach środków wiejskich wsi Żerków” 

W ramach tego zadania wykonano podział działek po poszerzenie drogi 250402K. Wydano 

kwotę 2 500,00 złotych (100,00%). 

 

 

Rozdział 60095 – wykonano 208 123,27 złotych (83,03%), w tym: 

 

▪ Zadania inwestycyjne:  

1) „Budowa chodnika w parku w Gnojniku” 

2) „Fundusz sołecki wsi Gnojnik” 

 W ramach tych zadań wykonano budowę chodnika w parku na działce 138 – etap II, o długości 

240 m wraz z nowymi korytkami odwadniającymi i korytem technicznym wzdłuż chodnika. 

Dodatkowo przełożono kostkę brukową przed bramą wjazdową na stadion, wykonano 

studzienkę burzową i zamontowano 2 progi zwalniające. Zadanie zakończono, wydano kwotę 

60 854,27 złotych (100,00%), w tym ze środków sołeckich i wiejskich 14 654,27 złotych.  

 

▪ Zadania inwestycyjne:  

1) „Zakup i montaż przystanków autobusowych na terenie gminy Gnojnik” 

2) „Wydatki majątkowe w ramach środków wiejskich wsi Biesiadki” 

3) „Wydatki majątkowe w ramach środków wiejskich wsi Gnojnik” 

4) Wydatki majątkowe w ramach środków wiejskich wsi Lewniowa” 

W ramach tych zadań wykonano i zamontowano wiaty przystankowe w miejscowościach: 

Gnojnik – 2 szt. (na działkach nr ewid. 664, 1008/3), Lewniowa – 3 szt. (na działkach nr ewid. 

62/3, 390/11, 615/1,), Biesiadki – 1 szt. – w obrębie drogi gminnej nr 250357 K Biesiadki Na 

Lipkę oraz wykonanie podbudowy pod wiaty przystankowe na kostce brukowej”. Zostały 

zakończone prace wykonania i montażu wiat przystankowych, zostało do wykonania 

oznakowanie przystanku w Biesiadkach, a także zmiana oznakowania w Gnojniku przy 

drodze powiatowej, po konsultacji z Zarządem Dróg Powiatowych zostanie wykonane przez 

ZDP. Zamówienie zlecono na podstawie złożonej oferty. 

Wydano kwotę 53 200,00 złotych (100,00%).   
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▪ Zadanie inwestycyjne: „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w 

mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik”   

W 2020 r. poniesiono tylko wydatki w kwocie 125,00 złotych, tytułem postępowania 

spadkowego po zmarłym właścicielu działki. Nie poniesiono natomiast innych kosztów 

inwestycyjnych projektu, ze względu na prowadzone prace przygotowawcze projektu do 

realizacji m.in. pozyskanie działek na mienie gminy, przedłużenie promesy z GDDKiA,  

wnioskowanie do IZ RPO o zmianę zakresu projektu. Postępowanie na wykonanie zadania 

planowane jest na miesiąc marzec 2021 w trybie in house.  

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Fundusz sołecki wsi Gosprzydowa” 

W ramach tego zadania ma powstać parking przy drodze gminnej koło Kościoła. W 2020r. 

wykonano części parkingu tego parkingu (dz. nr ew. 546/2). Zamówienie zlecono na 

podstawie zapytania ofertowego,  umowa nr 78/2020 z dnia 11.08.2020 r. Zadanie wykonano, 

poniesiono wydatki w kwocie 50 494,00 złotych, na opracowanie przedmiarów i kosztorysów 

inwestorskich, pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego i wykonanie części parkingu.  

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Wykonanie dolnego i górnego parkingu w miejscowości 

Gosprzydowa - Etap I” 

Zadanie w zakresie i etapu prac zostało wykonane, zapłacono wykonawcy kwotę 25 000,00 

złotych.  

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Wydatki majątkowe w ramach środków wiejskich wsi Gnojnik” 

Poniesiono w ramach tego zadania wydatek na kwotę 18 450,00 złotych, tytułem opracowania 

koncepcji projektowej dla zadania budowy chodnika przy drodze nr 75 w miejscowości 

Gnojnik. 

 

 

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 

Rozdział 70005 – wykonano  3 019 858,36 złotych (63,22%), w tym: 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Budowa obiektu łączącego funkcję kulturalną i przedszkolną w 

Uszwi” 

W ramach zadania w 2020 r. zostały wykonane prace budowlane na kwotę 2 927 670,98 zł              

w tym dofinansowanie z RPO: 683 742,80 zł, PFRON: 600 000,00 zł, pożyczka                                     

z MARR: 1 267 272,95 zł. Koszty inspektora nadzoru: 26 400 zł, w tym dofinansowanie                                            

z RPO: 4 636,93 zł. Pozostałe koszty 15 394,91 zł. Ponadto w dniu 26.06.2020 r, zawarty 

został aneks nr 1 do umowy nr 147/2019 przedłużający termin wykonania zadania                                

do 30.04.2021. Powodem przesunięcia terminu był wniosek Zamawiającego w związku                         

z możliwością pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych. Na realizację inwestycji                 

w 2020 r. Gmina Gnojnik pozyskała dofinansowanie ze środków PFRON do wysokości 

600 000 zł 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Budowa obiektu łączącego funkcję kulturalną i przedszkolną w 

Uszwi” 

Plan na 1 725 887,00 złotych, niezrealizowany, utworzony tylko na potrzeby techniczne, by 

pokazać wartość planu jaka nie będzie zrealizowana i przejedzie na rok 2021, tytułem 
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wolnych środków, z tytułu niewykorzystanej pożyczki długoterminowej udzielonej gminie w 

roku 2020. 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Uregulowanie własności remizy w Uszwi” 

Nie zrealizowano w 2020r planu w kwocie 2 000,00 złotych. Wydatek na wykonanie 

inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz projekt podziału na lokale budynku Domu 

Strażaka w Uszwi wykonano na kwotę 4 500,00 złotych w ramach wydatków bieżących. 

  

▪ Zadania inwestycyjne:  

1) „Modernizacja Domu Strażaka w Gnojniku” 

2) „Wydatki majątkowe w ramach środków wiejskich wsi Gnojnik” 

W 2020r. zrealizowano remont i przebudowę pomieszczeń w DS. dla Stowarzyszenia Wrzos 

II piętro (wyburzenie ściany, połączenie dwóch pomieszczeń w celu zagospodarowania na 

aneks kuchenny), wykonano i zamontowano meble do aneksu kuchennego, opracowano audyt 

dostępności dla osób ze szczególnym potrzebami, łącznie wydano 16 815,67 złotych 

(78,21%). 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja starego PAGENU - wykonanie przyłącza do sieci 

gazowej”  

W 2020r przyłącz do sieci gazowej we wszystkich halach Starego Pagenu, wykonano na 

kwotę 11 114,90 złotych (100,00%). 

 

▪ Zadanie inwestycyjne : „ Zakup gruntów i działek” 

Plan założony na kwotę 29 885,10 złotych zrealizowano w 2020r. w wysokości 22 000,00 

złotych (73,62%).  Zakupiono działki o numerach: 

- 602 i 591 w Zawadzie Uszewskiej 

- 1940/1 u Uszwi 

- 870/11 w Gnojniku 

- 352/4 w Zawadzie Uszewskiej 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja starego PAGENU - wykonanie instalacji centralnego 

ogrzewania w budynku nr 39” 

Realizację zadania przeniesiona na 2021r. (0,00%) wykonania z planu założonego w kwocie 

10 000,00 złotych) ze względu na kompletowanie dokumentacji. 

 

 

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

 

Rozdział 71004 – wykonano 0,00 złotych (0,00%), w tym: 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Plan zagospodarowania przestrzennego” 

Trwają prace nad przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gnojnik, które jest etapem poprzedzającym zmiany punktowe, 

których dotyczy zaplanowane na kwotę 500,00 niniejsze zadanie. Ostateczny termin 

wykonanie zmian punktowych został przeniesione na 2021r., zadanie wprowadzono do 

WPF. 
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DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

 

Rozdział 75023 – wykonano 1 500,00 złotych (10,39%), w tym: 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Zmiana aranżacji wnętrzu hollu wejściowego na Biuro                       

Obsługi Klienta wraz z dziennikiem podawczym usytuowanym na parterze budynku                      

Urzędu Gminy” 

Po wyborze najkorzystniejszego układu pomieszczeń, zadanie zrealizowano na kwotę 

34 330,51 złotych (99,97%), w tym ze środków RFIL-u (Funduszu przeciwdziałania 

COVID-19)  zapłacono 32 830,51 złotych. zapłacono łącznie 67 945,62 złote, w tym spod 

rozdziału 85154 zrealizowano wydatek na kwotę 35 115,11 złotych.  

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Zakup, montaż i konfiguracja macierzy dyskowej oraz urządzeń 

sieciowych”  

Po rozpoznaniu rynku w zakresie ofert i proponowanych cen zakupiono macierz dyskową 

na potrzeby Urzędu Gminy w kwocie 10 288,95 złotych (97,99%). 

 

Rozdział 75085 – wykonano 0,00 złotych (0,00%) 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy 

Gnojnik” 

Ze względu na inne priorytety odstąpiono od realizacji zadania.  

 

 

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Rozdział 75405 – wykonano 5 000,00 złotych (100,00%),  w tym: 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Dokonywanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji tytułem 

dofinansowania zakupu samochodu osobowego wersji oznakowanej dla KPP w Brzesku”  

Zadanie wykonano na kwotę 5 000,00 złotych (100,00%), dotacje rozliczono prawidłowo.  

 

Rozdział 75412 – wykonano 26 807,53 złotych (100,00%),  w tym: 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Adaptacja budynku mienia komunalnego Gminy Gnojnik na 

potrzeby remizy OSP w Żerkowie - Etap II” 

Zadanie wykonano na kwotę 22 982,55 złotych (100,00%). 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa monitoringu w domu strażaka w Gosprzydowej” 

Zadanie wykonano na kwotę 3 824,98 złotych (100,00%). 

 

Rozdział 75421 – wykonano 10 000,00 złotych (100,00%), w tym: 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania: Zakup 

mobilnego urządzenia do dekontaminacji i utrzymania czystości powietrza w strefach 

ryzyka w szpitalach” 

W dniu 13 maja 2020r. podpisano umowę z Powiatowym Szpitalem i udzielono dotacji na 

kwotę 10 000,00 złotych. Dotacja została rozliczona prawidłowo.  
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DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  

 

Rozdział 80101 – wykonano 0,00 złotych (0,00%), w tym 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Wydatki majątkowe w ramach środków wiejskich wsi 

Gosprzydowa”  

W ramach tego zadania podpisano umowę na wykonanie koncepcji rozbudowy szkoły w 

Gosprzydowej. Termin realizacji umowy to 2021r. Zadanie wprowadzono do WPF.  

 

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA  

 

Rozdział 85154 – wykonano 35 115,11 złotych (100,00%), w tym: 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Zmiana aranżacji wnętrzu hollu wejściowego na Biuro Obsługi 

Klienta wraz z dziennikiem podawczym usytuowanym na parterze budynku Urzędu Gminy” 

Po wyborze najkorzystniejszego układu pomieszczeń, zadanie zrealizowano na kwotę 

34 330,51 złotych (99,97%), w tym ze środków RFIL-u (Funduszu przeciwdziałania 

COVID-19)  zapłacono łącznie 67 945,62 złote, w tym spod rozdziału 75023 zrealizowano 

wydatek na kwotę 32 830,51 złotych.  

 

 

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Rozdział 90001 – wykonano 160 435,40 złotych (99,96%), w tym: 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Modernizację oczyszczalni ścieków w Gnojniku”  

W 2020r. poniesiono wydatki w kwocie 2 435,40 zł na naprawę pompy ściekowej na 

oczyszczalni ścieków. 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gnojniku realizowana w 

oparciu o koncepcję - Etap I” 

W 2020r. poniesiono wydatki w kwocie 133 000,00 zł na modernizację w ramach której 

wykonano: 

a) Czyszczenia komór wraz z zakupem i zaszczepieniem nowego osadu, wymiana 

węży oraz montaż dyfuzorów i zasuw 

b) Remont prasy filtracyjnej wraz z zakupem i montażem taśmy 

c) Zmiana oprogramowania systemu oczyszczania ścieków 

d) Montaż oświetlenia reaktorów biologicznych 

e) Montaż czujnika do pomiaru gęstości osadu 

f) Wykonanie nowej podstawy i przeniesienie dmuchawy 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Opracowanie trzy etapowej koncepcji modernizacji oczyszczalni 

ścieków wraz z przepompownią PG3” 

W 2020r. poniesiono wydatki w kwocie 25 000,00 zł na opracowanie dokumentacji 

modernizacji na oczyszczalni ścieków. 
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Rozdział 90005 – wykonano 2 923 699,45 złotych (33,59%), w tym: 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „4.4.3 - Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły 

węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego”  

W roku 2020 wypłacono dotacje 290 mieszkańcom z wszystkich gmin partnerskich. Kwota 

wypłaconych dotacji to 2 383 782,50 zł. W Gminie Gnojnik środki otrzymało 22 

mieszkańców na łączną kwotę 182 671,50 zł.  

▪ Zadanie inwestycyjne: „4.4.2 - Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne 

źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego 

i dąbrowskiego”.  

W  roku 2020 w Gminie Gnojnik środki otrzymało 2 mieszkańców na łączną kwotę 

37 424,50 zł. Gminy Partnerskie również realizowały wypłaty dla mieszkańców, jednak były 

to wpłaty z budżetów poszczególnych gmin, które zostaną zrefundowane wnioskiem 

końcowym. 

  

Miejscowość / Partner projektu: 

Wyplata dotacji dla mieszkańców Gminy Gnojnik 
i na wypłaty dla gmin partnerskich 

4.4.2. 4.4.3. 

1. Borzęcin 0,00 220 531,00 

2. Czchów 0,00 484 040,50 

3. Dębno 0,00 411 703,00 

4. Szczucin 0,00 488 244,00 

5. Szczurowa 0,00 347 160,50 

6. Wietrzychowice 0,00 75 112,50 

7. Zakliczyn 0,00 174 319,50 

8. Mieszkańcy Gminy Gnojnik 37 424,50 182 671,50 

SUMA 37 424,50 2 383 782,50 

 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: OZE „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł 

energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”.  

Podpisano umowy na wszystkie części zadania – wykonanie oraz nadzór: kolektory 

słoneczne, kocioł na biomasę, panele fotowoltaiczne (budynki prywatne), panele 

fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, pompy ciepła. Zakończono zadanie 

w zakresie budynków użyteczności publicznej – koszt 327 986,53 zł w tym 150 700,86 

dofinansowania. W zakresie instalacji na budynkach mieszkalnych została wykonana 

większość instalacji. Poniesiono koszt: instalacje solarne 59 122,74 zł w tym 31 828,80 zł 

dofinansowanie, 21 219,20 wkład własny mieszkańców. Instalacje pomp ciepła: nie 

poniesiono kosztów, ze względu na błędny montaż instalacji, wykonawca ma poprawić 

montaże. Instalacja kotła na biomasę: zainstalowano kocioł, czeka na odbiór. Instalacje 

fotowoltaiczne: Zakończono montaż większości instalacji, nie poniesiono kosztów ze 

względu na przeciągające się odbiory. Ponadto poniesiono koszty usług doradczych i usług 

zarządzania projektem przez firmę zewnętrzną w wysokości 9 255,00 złotych. 

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 502 492,42 złotych, w tym: 

- ze środków RFIL-u (Funduszu przeciwdziałania COVID-19) zapłacono 177 285,67 zł. 

- ze środków unijnych zapłacono 241 114,86 zł. 
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Rozdział 90015 – wykonano 35 910,00 złotych (100,00%), w tym: 

 

• Zadania inwestycyjne:  

1) „Budowa oświetlenia ulicznego Przesna na Okocim – Dotacja zwrot wydatków 

poniesionych w ramach funduszu sołeckiego”  

2) „Budowa oświetlenia ulicznego Przesna na Okocim (śr. wiejskie - 02 USZEW)” 

Zadanie dotyczy inwestycji rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości biesiadki.  

Wydano warunki przyłączenia przez Tauron Sp. z o.o. Przygotowano dokumentację                              

i wykonano 5 szt. słupów NN10,5/E2,5, 1 szt. NN12/E6, 60 m sieci kablowej, 234 m sieci 

napowietrznej, montaż 3 opraw oświetleniowych LED 70W. Gmina wydała na ten cel kwotę 

20 910,00 złotych. 

 

• Zadanie inwestycyjne: „Fundusz Sołecki wsi Biesiadki”  

Zadanie dotyczy inwestycji rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Biesiadki przy 

drodze powiatowej nr 1438K Łoniowa – Zawada Uszewska.  Wydano warunki przyłączenia 

przez Tauron Sp. z o.o. Przygotowano projekt budowlano wykonawczy wraz z kosztorysami 

ofertowymi, inwestorskimi oraz z przedmiarem robót, wykonano prace w terenie, 99 m sieci 

napowietrznej oraz montaż 2 słupów P12/E4,3 i 1 oprawy oświetleniowej LED. Wydatek 

zrealizowano w 100,00% na kwotę 15 000,00 złotych.  

 

Rozdział 90095 – wykonano 200 000,00 złotych (100,00%) 

• Zadanie inwestycyjne: „Objęcie 200 nowoutworzonych udziałów w Eco Gnojnik Sp. z o.o. i 

pokrycie ich wkładem pieniężnym” 

Podwyższono kapitał zakładowy Spółki Eco Gnojnik Sp. z o. o. z kwoty 750 000,00 złotych 

do kwoty 950 000,00 złotych  Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

utworzonych zostało 200 nowych udziałów o wartości  1 000,00 złotych każdy, które zostały 

objęte przez Gminę Gnojnik, a w zamian za to Gmina wniosła wkład pieniężny w kwocie  

200 000,00 złotych. 

 

 

DZIAŁ 926  KULTURA FIZYCZNA 

 

Rozdział 92601 – wykonano 16 234,51 zł. (81,17%), w tym: 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Fundusz Sołecki wsi Biesiadki” 

Wydatki zaplanowane w kwocie 10 000,00 złotych do poniesienia z Funduszu Sołeckiego 

zrealizowano w kwocie 8 117,26 złotych (81,17%), dokonując płatności za wykonanie 

nawierzchni na boisku sportowym w Żerkowie. 

 

▪ Zadanie inwestycyjne: „Fundusz Sołecki wsi Żerków” 

Wydatki zaplanowane w kwocie 10 000,00 złotych do poniesienia z Funduszu Sołeckiego 

zrealizowano w kwocie 8 117,26 złotych (81,17%), dokonując płatności za wykonanie 

nawierzchni na boisku sportowym w Żerkowie. 

 

Rozdział 92695 – wykonano 15,60 zł. (0,08%) 

• Zadanie inwestycyjne: „Rewitalizacja – Budowa obiektów małej architektury, boiska 

sportowego oraz utworzenie terenu – biesiadki.” 
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Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację przez IZ RPO i został zakwalifikowany do 

dofinansowania. Zostały zabezpieczone środki w tegorocznym budżecie na sfinansowanie 

wkładu własnego oraz złożone dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji 

z RPO. Całkowity koszt zadania 1 075 025,63 zł. Dofinansowanie RPO: 813 581,23 zł. Został 

ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy. Na dzień 31.12.2020r. trwa procedura 

wyłonienia Wykonawcy. W 2020 roku wydano kwotę 15,60 złotych ponosząc opłatę za 

wydanie dziennika budowy. 
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10. Zobowiązania budżetowe na dzień 31.12.2020 roku 

 

Zobowiązania niewymagalne (takie, których termin zapłaty przypada w kolejnym okresie 

sprawozdawczym) na dzień 31.12.2020r. zamknęły się kwotą 1 316 666,42 złotych. Poniższa 

tabela przedstawia ich rozkład w uszczegółowieniu na działy klasyfikacji budżetowej. Gmina 

nie posiada zobowiązań wymagalnych (takich, których termin zapłaty już minął) na koniec 

2020r. 

 

DZIAŁ 

KWOTA ZOBOWIĄZANIA 

Ogółem Wymagalne 

Razem dział 010 3 403,54 zł 0,00 zł 

Razem dział 400 28 160,57 zł 0,00 zł 

Razem dział 600 0,00 zł 0,00 zł 

Razem dział 630 0,00 zł 0,00 zł 

Razem dział 700 28 206,46 zł 0,00 zł 

Razem dział 710 0,00 zł 0,00 zł 

Razem dział 750 222 284,74 zł 0,00 zł 

Razem dział 751 0,00 zł 0,00 zł 

Razem dział 752 0,00 zł 0,00 zł 

Razem dział 754 3 190,92 zł 0,00 zł 

Razem dział 757 0,00 zł 0,00 zł 

Razem dział 758 0,00 zł 0,00 zł 

Razem dział 801 877 127,71 zł 0,00 zł 

Razem dział 851 661,36 zł 0,00 zł 

Razem dział 852 30 545,00 zł 0,00 zł 

Razem dział 853 0,00 zł 0,00 zł 

Razem dział 854 16 633,71 zł 0,00 zł 

Razem dział 855 21 543,95 zł 0,00 zł 

Razem dział 900 83 235,28 zł 0,00 zł 

Razem dział 921 411,72 zł 0,00 zł 

Razem dział 926 1 261,46 zł 0,00 zł 

RAZEM   1 316 666,42 zł 0,00 zł 
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11. Wykonanie zadań zleconych Gminie Gnojnik z zakresu administracji rządowej na 

dzień 31.12.2020 roku. 

 

11.1.    Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, planowane w wysokości 

14 749 753,43 złotych,  zostały wykonane w wysokości 14 738 235,11 złotych i zostały 

wydatkowane w okresie sprawozdawczym w tej samej kwocie.  

 

Dział Rozdział § Plan Wykonanie % 

010 01095 2010 87 466,81 zł 87 466,81 zł 100,00% 

750 75011 2010 63 511,00 zł 63 511,00 zł 100,00% 

750 75056 2010 31 325,00 zł 25 325,00 zł 80,85% 

751 75101 2010 1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00% 

751 75107 2010 57 030,00 zł 56 680,00 zł 99,39% 

751 75109 2010 3 219,00 zł 3 219,00 zł 100,00% 

752 75212 2010 1 120,00 zł 1 120,00 zł 100,00% 

754 75414 2010 500,00 zł 500,00 zł 100,00% 

801 80153 2010 93 268,63 zł 90 284,13 zł 96,80% 

852 85219 2010 28 026,24 zł 28 026,24 zł 100,00% 

855 85501 2060 10 694 601,14 zł 10 694 601,14 zł 100,00% 

855 85502 2010 3 279 250,00 zł 3 277 336,72 zł 99,94% 

855 85503 2010 661,38 zł 529,83 zł 80,11% 

855 85504 2010 385 930,00 zł 385 902,61 zł 99,99% 

855 85513 2010 22 344,23 zł 22 232,63 zł 99,50% 

OGÓŁEM 14 749 753,43 zł 14 738 235,11 zł 99,92% 

 

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach otrzymanych środków, o których mowa 

powyżej przedstawia się poniżej w wersji tabelarycznej: 

 
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Wydatki 

1 2 3 5 5 5 

010   Rolnictwo i łowiectwo 87 466,81 zł 87 466,81 zł 100,00% 

  01095 Pozostała działalność 87 466,81 zł 87 466,81 zł 100,00% 

    a) wydatki bieżące 87 466,81 zł 87 466,81 zł 100,00% 

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 87 466,81 zł 87 466,81 zł 100,00% 

    
1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

87 466,81 zł 87 466,81 zł 100,00% 

750   Administracja publiczna 94 836,00 zł 88 836,00 zł 93,67% 

  75011 Urzędy wojewódzkie 63 511,00 zł 63 511,00 zł 100,00% 

    a) wydatki bieżące 63 511,00 zł 63 511,00 zł 100,00% 

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 63 511,00 zł 63 511,00 zł 100,00% 
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1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

63 511,00 zł 63 511,00 zł 100,00% 

  75056 Spis powszechny i inne 31 325,00 zł 25 325,00 zł 80,85% 

    a) wydatki bieżące 31 325,00 zł 25 325,00 zł 80,85% 

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 986,00 zł 986,00 zł 100,00% 

    
1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

986,00 zł 986,00 zł 100,00% 

    3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 339,00 zł 24 339,00 zł 80,22% 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

61 749,00 zł 61 399,00 zł 99,43% 

  75101 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00% 

    a) wydatki bieżące 1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00% 

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00% 

    
1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00% 

  75107 Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 57 030,00 zł 56 680,00 zł 99,39% 

    a) wydatki bieżące 57 030,00 zł 56 680,00 zł 99,39% 

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 25 580,00 zł 25 580,00 zł 100,00% 

    
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

16 340,10 zł 16 340,10 zł 100,00% 

    
1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

9 239,90 zł 9 239,90 zł 100,00% 

    3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 450,00 zł 31 100,00 zł 98,89% 

  75109 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie 

3 219,00 zł 3 219,00 zł 100,00% 

    a) wydatki bieżące 3 219,00 zł 3 219,00 zł 100,00% 

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 669,00 zł 669,00 zł 100,00% 

    
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

669,00 zł 669,00 zł 100,00% 

    3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 550,00 zł 2 550,00 zł 100,00% 

752   Obrona narodowa 1 120,00 zł 1 120,00 zł 100,00% 

  75212 Pozostałe wydatki obronne 1 120,00 zł 1 120,00 zł 100,00% 

    a) wydatki bieżące 1 120,00 zł 1 120,00 zł 100,00% 

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 120,00 zł 1 120,00 zł 100,00% 

    
1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

1 120,00 zł 1 120,00 zł 100,00% 

754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

500,00 zł 500,00 zł 100,00% 

  75414 Obrona cywilna 500,00 zł 500,00 zł 100,00% 

    a) wydatki bieżące 500,00 zł 500,00 zł 100,00% 

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 500,00 zł 500,00 zł 100,00% 

    
1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

500,00 zł 500,00 zł 100,00% 

801   Oświata i wychowanie 93 268,63 zł 90 284,13 zł 96,80% 

  80153 
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 
dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

93 268,63 zł 90 284,13 zł 96,80% 
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    a) wydatki bieżące 93 268,63 zł 90 284,13 zł 96,80% 

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 93 268,63 zł 90 284,13 zł 96,80% 

    
1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

93 268,63 zł 90 284,13 zł 96,80% 

852   Pomoc społeczna 28 026,24 zł 28 026,24 zł 100,00% 

  85219 Ośrodki pomocy społecznej 28 026,24 zł 28 026,24 zł 100,00% 

    a) wydatki bieżące 28 026,24 zł 28 026,24 zł 100,00% 

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 414,24 zł 414,24 zł 100,00% 

    
1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

414,24 zł 414,24 zł 100,00% 

    3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 612,00 zł 27 612,00 zł 100,00% 

855   Rodzina 14 382 786,75 zł 14 380 602,93 zł 99,98% 

  85501 Świadczenie wychowawcze 10 694 601,14 zł 10 694 601,14 zł 100,00% 

    a) wydatki bieżące 10 694 601,14 zł 10 694 601,14 zł 100,00% 

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 89 516,03 zł 89 516,03 zł 100,00% 

    
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

77 167,59 zł 77 167,59 zł 100,00% 

    
1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

12 348,44 zł 12 348,44 zł 100,00% 

    3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 605 085,11 zł 10 605 085,11 zł 100,00% 

  85502 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

3 279 250,00 zł 3 277 336,72 zł 99,94% 

    a) wydatki bieżące 3 279 250,00 zł 3 277 336,72 zł 99,94% 

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 253 263,00 zł 251 438,28 zł 99,28% 

    
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

237 435,00 zł 236 398,10 zł 99,56% 

    
1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

15 828,00 zł 15 040,18 zł 95,02% 

    3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 025 987,00 zł 3 025 898,44 zł 100,00% 

  85503 Karta Dużej Rodziny 661,38 zł 529,83 zł 80,11% 

    a) wydatki bieżące 661,38 zł 529,83 zł 80,11% 

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 661,38 zł 529,83 zł 80,11% 

    
1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

661,38 zł 529,83 zł 80,11% 

  85504 Wspieranie rodziny 385 930,00 zł 385 902,61 zł 99,99% 

    a) wydatki bieżące 385 930,00 zł 385 902,61 zł 99,99% 

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 12 430,00 zł 12 402,61 zł 99,78% 

    
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

9 960,00 zł 9 932,61 zł 99,73% 

    
1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

2 470,00 zł 2 470,00 zł 100,00% 

    3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 373 500,00 zł 373 500,00 zł 100,00% 

  85513   22 344,23 zł 22 232,63 zł 99,50% 

    a) wydatki bieżące 22 344,23 zł 22 232,63 zł 99,50% 

    1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 22 344,23 zł 22 232,63 zł 99,50% 

    
1.2) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych jednostek budżetowych 

22 344,23 zł 22 232,63 zł 99,50% 

      

WYDATKI RAZEM: 14 749 753,43 zł 14 738 235,11 zł 99,92% 
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11.2.   Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

 

W ciągu 2020 roku wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia się 

następująco: 

 

Rozdz. 75011 z tytułu udostępnienia danych osobowych 

▪ dochody wykonane,            62,00 złotych, 

- w tym, przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego          58,90 złotych. 

 

Rozdz. 85502 – z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 

▪ dochody wykonane          50 188,45 złotych, 

- w tym, przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego     29 283,25 złotych. 

 

Rozdz. 85502 – z tytułu pobranych odsetek 

▪ dochody wykonane          15 935,81 złotych, 

- w tym, przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego     15 935,81 złotych. 

 

Ogółem do budżetu Wojewody Małopolskiego w 2020 roku przekazano kwotę równą 

45 304,75 złotych, zaś część potrącona na rzecz gminy, stanowiąca dochód własny z tytułu 

wykonywania zadań zleconych gminie, stanowi kwotę 20 909,71 złotych. 
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12. Zestawienie planu dochodów i planu wydatków ze szczególnych kategorii wraz z 

ich wykonaniem na dzień 31.12.2020r.  

 
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu                                                                                                

na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki                                                                                                                                             
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                                                    

dla Gminy Gnojnik na rok 2020 
      

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan  Wykonanie 

1 2 3 4 5 6 

DOCHODY 

756     

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH  I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

134 000,00 zł 140 464,74 zł 

  75618   
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw 

134 000,00 zł 140 464,74 zł 

    0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 134 000,00 zł 140 464,74 zł 

WYDATKI 

851     OCHRONA ZDROWIA 157 456,11 zł 149 273,98 zł 

  85153   Zwalczanie narkomanii 1 600,00 zł 1 398,00 zł 

      a) wydatki bieżące 1 600,00 zł 1 398,00 zł 

      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 600,00 zł 1 398,00 zł 

      
1.2) wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych  
jednostek budżetowych 

1 600,00 zł 1 398,00 zł 

  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 155 856,11 zł 147 875,98 zł 

      a) wydatki bieżące 120 741,00 zł 112 760,87 zł 

      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 44 741,00 zł 36 760,87 zł 

      
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich  

naliczane 
26 008,00 zł 19 374,53 zł 

      
1.2) wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych 
18 733,00 zł 17 386,34 zł 

      2) dotacje na zadania bieżące 76 000,00 zł 76 000,00 zł 

      b) wydatki majątkowe  35 115,11 zł 35 115,11 zł 

             Inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 115,11 zł 35 115,11 zł 

   
RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI ZA 2020 ROK -23 456,11 zł -8 809,24 zł 

WARTOŚĆ SKUMULOWANEJ RÓZNICY Z LAT POPRZEDNICH                                                
(Nadwyżka dochodów nad wydatkami do roku 2019) 

23 456,11 zł 

WARTOŚĆ SKUMULOWANEJ NADWYŻKI  (+)/ DEFICYU (-) 14 646,87 zł 

 

Za 2019r. pozostał stan niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych czy też przeciwdziałaniem 

narkomani, w kwocie 23 456,11 zł. Plan wydatków roku 2020 zwiększono o wspomnianą 

niewykorzystaną nadwyżkę. 
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Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                           
oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Gnojnik  

                                                             w zakresie ochrony środowiska w 2020 roku 

      
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan  Wykonanie 

1 2 3 4 5 6 

DOCHODY 

900     
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

2 500,00 zł 2 029,01 zł 

  90019   
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

2 500,00 zł 2 029,01 zł 

    0690 
wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze  
środowiska)                
wpływy z różnych opłat  

2 500,00 zł 2 029,01 zł 

WYDATKI 

900     
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

2 500,00 zł 2 029,01 zł 

  90026   Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 2 500,00 zł 2 029,01 zł 

      a) wydatki bieżące 2 500,00 zł 2 029,01 zł 

      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 500,00 zł 2 029,01 zł 

      
1.2) wydatki związane z realizacją zadań  
        statutowych jednostek budżetowych 

2 500,00 zł 2 029,01 zł 

    4300 
Przedsięwzięcia związane z usuwaniem  
azbestu                                                                                                       
- zakup usług pozostałych 

2 500,00 zł 2 029,01 zł 

 

RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI 0,00 zł 0,00 zł 
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    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów  

lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku 

 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan  Wykonanie 

1 2 3 4 5 6 

DOCHODY 

900     
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
1 957 129,00 zł 901 287,32 zł 

  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 957 129,00 zł 901 287,32 zł 

    2317 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

6 081,00 zł 1 507,01 zł 

      

OZE - Partnerski projekt budowy instalacji 

odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa 

małopolskiego  

6 081,00 zł 1 507,01 zł 

    6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

1 145 745,00 zł 239 446,86 zł 

      

OZE - Partnerski projekt budowy instalacji 

odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa 

małopolskiego  

1 145 745,00 zł 239 446,86 zł 

    6299 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 

gmin, powiatów (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych, związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

805 303,00 zł 660 333,45 zł 

      

OZE - Partnerski projekt budowy instalacji 

odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa 

małopolskiego  

805 303,00 zł 660 333,45 zł 

WYDATKI 

900     
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
2 236 462,00 zł 502 229,72 zł 

  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 236 462,00 zł 502 229,72 zł 

      a) wydatki bieżące 12 466,00 zł 0,00 zł 

      
4) wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
12 466,00 zł 0,00 zł 

      

OZE - Partnerski projekt budowy instalacji 

odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa 

małopolskiego  

12 466,00 zł 0,00 zł 

      b) wydatki majątkowe 2 223 996,00 zł 502 229,72 zł 

      

OZE - Partnerski projekt budowy instalacji 

odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa 

małopolskiego  (środki UE) 

1 145 745,00 zł 241 114,86 zł 

      

OZE - Partnerski projekt budowy instalacji 

odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa 

małopolskiego (wkład własny) 

1 078 251,00 zł 261 114,86 zł 

            

RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI -279 333,00 zł 399 057,60 zł 
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Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki                                                                                         
na finansowanie zadań Gminy Gnojnik                                                                                                                                                 

w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku 

            

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie 

1 2 3 4 5 6 

DOCHODY 

900     
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

1 250 000,00 zł 1 273 847,08 zł 

  90002   Gospodarka odpadami komunalnymi 1 250 000,00 zł 1 273 847,08 zł 

    0490 
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 

1 250 000,00 zł 1 273 847,08 zł 

WYDATKI 

900     
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

1 486 950,00 zł 1 413 520,18 zł 

  90002   Gospodarka odpadami komunalnymi 1 486 950,00 zł 1 413 520,18 zł 

      a) wydatki bieżące 1 486 950,00 zł 1 413 520,18 zł 

      1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 485 450,00 zł 1 413 379,66 zł 

      
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
132 100,00 zł 125 088,18 zł 

      
1.2) wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych 
1 353 350,00 zł 1 288 291,48 zł 

      3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 zł 140,52 zł 

      b) wydatki majątkowe 0,00 zł 0,00 zł 

            

RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI -236 950,00 zł -139 673,10 zł 
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13. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2020r. 

 

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gnojnik w roku 2020 

   

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 

w tym: 

Wykonanie % 
dla jednostek 

sektora                   

finansów 

publicznych   

dla jednostek                   

niezaliczanych do 

sektora finansów 

publicznych   

1 2 3 4 5 6 7 5 5 

630     Turystyka 1 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 100,00% 

  63095   Pozostała działalność 1 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 100,00% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego 

1 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 100,00% 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 000,00 zł 10 000,00 zł 2 000,00 zł 10 000,00 zł 83,33% 

  75412     2 000,00 zł 0,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 

    2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 
2 000,00 zł 0,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 

  75421   Zarządzanie kryzysowe 10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł 10 000,00 zł 100,00% 

    6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł 10 000,00 zł 100,00% 

801     Oświata i wychowanie 951 024,25 zł 0,00 zł 951 024,25 zł 951 024,25 zł 100,00% 

  80104   Przedszkola  951 024,25 zł 0,00 zł 951 024,25 zł 951 024,25 zł 100,00% 

    2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty 
951 024,25 zł 0,00 zł 951 024,25 zł 951 024,25 zł 100,00% 

851     Ochrona zdrowia 78 000,00 zł 0,00 zł 78 000,00 zł 77 000,00 zł 98,72% 
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  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 76 000,00 zł 0,00 zł 76 000,00 zł 76 000,00 zł 100,00% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego 

76 000,00 zł 0,00 zł 76 000,00 zł 76 000,00 zł 100,00% 

  85195   Pozostała działalność 2 000,00 zł 0,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł 50,00% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego 

2 000,00 zł 0,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł 50,00% 

852     Pomoc społeczna 50 000,00 zł 0,00 zł 50 000,00 zł 50 000,00 zł 100,00% 

  85295   Pozostała działalność 50 000,00 zł 0,00 zł 50 000,00 zł 50 000,00 zł 100,00% 

    2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 
50 000,00 zł 0,00 zł 50 000,00 zł 50 000,00 zł 100,00% 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 200,00 zł 6 200,00 zł 0,00 zł 6 200,00 zł 100,00% 

  85395   Pozostała działalność 6 200,00 zł 6 200,00 zł 0,00 zł 6 200,00 zł 100,00% 

    2889 

Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego 

przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją 

wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) 

6 200,00 zł 6 200,00 zł 0,00 zł 6 200,00 zł 100,00% 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 743 678,00 zł 6 126 235,50 zł 617 442,50 zł 2 513 103,73 zł 37,27% 

  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 743 678,00 zł 6 126 235,50 zł 617 442,50 zł 2 513 103,73 zł 37,27% 

    2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł 2 000,00 zł 100,00% 
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    2887 

Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego 

przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją 

wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) 

262 703,00 zł 262 703,00 zł 0,00 zł 89 896,73 zł 34,22% 

    6237 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 

617 442,50 zł 0,00 zł 617 442,50 zł 220 096,00 zł 35,65% 

    6647 

Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego 

przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją 

wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień (umów) 

5 861 532,50 zł 5 861 532,50 zł 0,00 zł 2 201 111,00 zł 37,55% 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 673 230,00 zł 671 730,00 zł 1 500,00 zł 673 200,00 zł 100,00% 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 465 000,00 zł 465 000,00 zł 0,00 zł 465 000,00 zł 100,00% 

    2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 

kultury 
465 000,00 zł 465 000,00 zł 0,00 zł 465 000,00 zł 100,00% 

  92116   Biblioteki 200 000,00 zł 200 000,00 zł 0,00 zł 200 000,00 zł 100,00% 

    2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 

kultury 
200 000,00 zł 200 000,00 zł 0,00 zł 200 000,00 zł 100,00% 

  92195   Pozostała działalność 8 230,00 zł 6 730,00 zł 1 500,00 zł 8 200,00 zł 99,64% 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego 

1 500,00 zł 0,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00% 

    2710 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących 

6 730,00 zł 6 730,00 zł 0,00 zł 6 700,00 zł 99,55% 

926     Kultura fizyczna 25 000,05 zł 0,00 zł 25 000,05 zł 25 000,00 zł 100,00% 

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 25 000,05 zł 0,00 zł 25 000,05 zł 25 000,00 zł 100,00% 
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    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego 

25 000,05 zł 0,00 zł 25 000,05 zł 25 000,00 zł 100,00% 

Razem: 8 540 132,30 zł 6 814 165,50 zł 1 725 966,80 zł 4 306 527,98 zł 50,43% 

w tym:   
1. DOTACJE PODMIOTOWE 1 616 024,25 zł 665 000,00 zł 951 024,25 zł 1 616 024,25 zł 100,00% 

2. DOTACJE CELOWE 6 924 108,05 zł 6 149 165,50 zł 774 942,55 zł 2 690 503,73 zł 38,86% 

w tym:   
2a. Dotacje celowe na wydatki bieżące 435 133,05 zł 277 633,00 zł 157 500,05 zł 259 296,73 zł 59,59% 

  
w tym dotacje na wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków 

unijnych 
268 903,00 zł 268 903,00 zł 0,00 zł 96 096,73 zł 35,74% 

2b. Dotacje celowe na wydatki majątkowe 6 488 975,00 zł 5 871 532,50 zł 617 442,50 zł 2 431 207,00 zł 37,47% 
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14. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 

31.12.2020r. 

 

Wydatki realizowane  w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano do poniesienia w 2020r. na 

łączną kwotę 274 730,04 złotych. Realizacja tych zadań została w 2020r. wykonana w 98,62% 

co stanowi kwotę równą 270 950,79 złotych. Na dzień 31 grudnia 2020r. wartość środków 

niewykorzystanych łącznie stanowi kwotę 3 779,25 złotych. 

Poniżej zestawienie realizacji poszczególnych zadań dla każdego sołectwa. 

 

Wykonanie wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Żerków, stan na dzień 31.12.2020 r. 

Klasyfikacja Plan Wykonanie % Pozostało Treść 

90015-4260 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-zakup 
energii 

8 111,75 zł 8 111,75 zł 100,00% 0,00 zł zakup energii-oświetlenie uliczne 

90015-4270 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-
remonty 

3 966,73 zł 3 966,73 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup usług remontowych-konserwacja 
oświetlenia ulicznego (naprawa oświetlenia 
i wymiana lamp) 

92601-6050 Obiekty sportowe 10 000,00 zł 8 117,26 zł 81,17% 1 882,74 zł 
wykonanie nawierzchni przy boisku 
sportowym w Żerkowie 

OGÓŁEM   22 078,48 zł 20 195,74 zł 91,47% 1 882,74 zł   
       

       

Wykonanie wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Zawada Uszewska, stan na dzień 31.12.2020 r. 

Klasyfikacja Plan Wykonanie % Pozostało  Treść 

60016-4210 
Drogi publiczne 
gminne-zakup mat. i 
wyposażenia  

151,12 zł 151,12 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup paliwa, oleju i żyłek do podkaszarki w 
celu wykaszania przy drogach 

60016-6050 
Drogi publiczne 
gminne-inwestycje 

13 032,44 zł 13 032,44 zł 100,00% 0,00 zł 
rury na inwestycje zarurowania fos przy 
drodze gminnej w Zawadzie Uszewskiej 

90015-4260 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg - 
zakup energii 

20 000,00 zł 20 000,00 zł 100,00% 0,00 zł zakup energii-oświetlenie uliczne 

OGÓŁEM   33 183,56 zł 33 183,56 zł 100,00% 0,00 zł   
       

       

Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołeckiego wsi Gnojnik-stan na 31.12.2020 r. 

Klasyfikacja Plan Wykonanie % Pozostało  Treść 

60095-6050 

Pozostała 
działalność-wydaki 
inwestycyjne 
(budowa chodnika 
w parku-II etap) 

13 893,60 zł 13 893,60 zł 100,00% 0,00 zł 
wykonanie chodnika na dz. nr 138 w 
Gnojniku ( w parku)-etap II 

70005-4270 

Gospodarka 
gruntami i 
nieruchomościami-
remont  

1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00% 0,00 zł 
wykonanie remontu barierki w Domu 
Młodzierzowym Betania w Gnojniku 

70005-6050 

Gospodarka 
gruntami i 
nieruchomościami-
inwestycje  

1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00% 0,00 zł 
meble wraz z montażem aneksu 
kuchennego w ramach modernizacji Domu 
Strażaka  w Gnojniku 
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75412-4210 
Ochotnicze straże 
pożarne-zakup mat.i 
wyposaż. 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup zestawu dydaktycznego z kamerką 

dla OSP Gnojnik 

80101-4210 
Szkoły podstawowe-
zakup materiałów i 
wyposażenia 

3 527,34 zł 3 527,34 zł 100,00% 0,00 zł 

zakup materiałów, do remontu pokoju 
socjalnego nauczycieli w PSP Gnojnik; 
paneli, lakierów, farb, rolet, krzeseł i szafy 
do PSP Gnojnik oraz zakup wkrętów, rury 
gniazda do remontu pokoju 
nauczycielskiego w PSP Gnojnik; zakup 
talerzyków, noży, ręczników na spotkanie 
integracyjne uczniów z klas PSP Gnojnik  

80101-4220 
Szkoły podstawowe-
zakup środków 
żywności 

1 972,66 zł 1 972,66 zł 100,00% 0,00 zł 

środki spożywcze na spotkanie dzieci 
szkolnych z dziadkami/babciami oraz zakup 
środków spożywczych na spotkanie 
integracyjne uczniów z klas PSP Gnojnik 

80104-4210 
Przedszkola-zakup 
materiałów i 
wyposażenia 

3 481,00 zł 3 475,72 zł 99,85% 5,28 zł 
zakup talerzyków, filiżanek, spodków, 
tabletów, pamięci USB, pendrive, warnika 
do wody na potrzeby PP Gnojnik 

80104-4300 
Przedszkola-zakup 
usług 

19,00 zł 19,00 zł 100,00% 0,00 zł 
koszty transportu warnika do wody na 
potrzeby PP Gnojnik 

92195-4210 

Pozostała 
działalność-Zakup 
materiałów (np. 
stroje dla orkiestry 
dętej i warsztaty dla 
mieszkańców) 

3 129,75 zł 3 129,75 zł 100,00% 0,00 zł 

zakup megaklocków, trójkątów piankowych, 
kostki piankowej na organizację różnego 
rodzaju konkursów  i warsztatów dla 
mieszkańców wsi Gnojnik; zakup koszul i 
rogatywek okolicznościowych dla orkiestry 
dętej przy CK 

92195-4300 
Pozostała 
działalność-Zakup 
usług 

4 370,25 zł 4 370,25 zł 100,00% 0,00 zł 

koszty transportu koszul oraz usługi 
krawieckie szycia i przeróbki ubrań dla 
orkiestry dętej przy CK w Gnojniku; zajęcia 
kulturalno-sportowe dla mieszkańców 
Sołectwa Gnojnik 

92601-4210 
Obiekty sportowe-
zakup mat.i 
wyposaż. 

2 419,59 zł 2 419,59 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup trawy oraz wózka do malowania linii 
na boisku sportowym w Gnojniku 

92601-4300 
Obiekty sportowe-
zakup usług 
pozostałych 

80,41 zł 80,41 zł 100,00% 0,00 zł 

koszty transportu trawy i wózka do 
malowania linii na potrzeby boiska 
sportowego w Gnojniku, koszenie boisk 
sportowych za 11/2020r. 

92605-4210 
Zadania w zakresie 
kultury fizycznej-
Zakup materiałów 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 100,00% 0,00 zł zakup strojów dla zespołu Szkraby 

Ogółem   43 893,60 zł 43 888,32 zł 99,99% 5,28 zł   
       

       

Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołeckiego wsi Gosprzydowa-stan na dzień 31.12.2020r. 

Klasyfikacja Plan Wykonanie % Pozostało Treść 

60095-6050 

Pozostała 
działalność-Wydatki 
inwestycyjne 
(Wykonanie 
parkingu przy 
dr.gminnej koło 
Kościoła) 

43 893,60 zł 43 893,60 zł 100,00% 0,00 zł 

opracowanie przedmiarów i kosztorysów 
inwestorskich dla zadania oraz pełnienie 
nadzoru inwestorskiego nad 
przedmiotowym zadaniem i wykonanie 
części parkingu koło Kościoła w 
Gosprzydowej  

Ogółem   43 893,60 zł 43 893,60 zł 100,00% 0,00 zł   
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Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołeckiego wsi Biesiadki-stan na 31.12.2020 r. 

Klasyfikacja Plan Wykonanie % Pozostało  Treść 

60016-4210 
Drogi publiczne 
gminne-zakup mat.i 
wyposaż.  

6 893,60 zł 6 893,60 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup kruszywa na drogi gminne w 
Biesiadkach 

60016-6050 
Drogi publiczne 
gminne-inwestycje 

12 000,00 zł 12 000,00 zł 100,00% 0,00 zł wykonanie przepsutu w Biesiadkach 

90015-6050 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-
inwestycje 

15 000,00 zł 15 000,00 zł 100,00% 0,00 zł 

rozbudowa oświetlenia ulicznego w 
Biesiadkach, wykonanie dokumentacji 
technicznej oraz budowa oświetlenia 
ulicznego przy drodze krajowej nr 1438K 
Łoniowa-Zawada Uszewska w miejscowości 
Biesiadki  

92601-6050 
Obiekty sportowe-
inwestycje  

10 000,00 zł 8 117,25 zł 81,17% 1 882,75 zł 
wykonanie nawierzchni przy boisku 

sportowym w Żerkowie 

Ogółem   43 893,60 zł 42 010,85 zł 95,71% 1 882,75 zł   
       

       

Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołeckiego wsi Uszew-stan na 31.12.2020r. 

Klasyfikacja Plan Wykonanie % Pozostało  Treść 

90015-4260 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-zakup 
energii 

34 994,90 zł 34 994,90 zł 100,00% 0,00 zł zakup energii-oświetlenie uliczne 

90015-4270 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-
remonty 

8 898,70 zł 8 898,70 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup usług remontowych-konserwacja 
oświetlenia ulicznego oraz remont 
oświetlenia ulicznego w Uszwi 

Ogółem   43 893,60 zł 43 893,60 zł 100,00% 0,00 zł   
       

       

Wykonanie wydatków ze środków z funduszu sołeckiego wsi Lewniowa-stan na dzień 31.12.2020 r. 

Klasyfikacja Plan Wykonanie % Pozostało Treść 

60016-4210 
Drogi publiczne 
gminne-zakup mat. i 
wyposaż.  

3 794,05 zł 3 794,05 zł 100,00% 0,00 zł 

zakup kruszywa na drogi gminne w 
Lewniowej oraz  masy bitumicznej na 
asfaltowanie drogi przy zabytkowej 
kapliczce w Lewniowej 

60016-4300 
Drogi publiczne 
gminne-usługi 
pozost. 

11 205,95 zł 11 205,95 zł 100,00% 0,00 zł 

usługa wykonania remontu drogi obok 
cmentarza w kierunku dolnego gościńca; 
usługa asfaltowania drogi przy zabytkowej 
kapliczce w Lewniowej; czyszczenie  koryt i 
przepustów w Lewniowej; praca koparką na 
drogach w Lewniowej oraz obieranie rowów 
wraz z wywozem ziemi w miejscowości 
Lewniowa   

75412-4210 
Ochotnicze straże 
pożarne-zakup mat.i 
wyposaż. 

9 804,15 zł 9 804,15 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup butów strażackich, kurtek i środków 
czystości, szafy, umundurowania galowego 
dla OSP Lewniowa  

75412-4260 
Ochotnicze straże 
pożarne-energia 

2 265,85 zł 2 265,85 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup energii-energia elektryczna i zużycie 
wody oraz gazu w DS w Lewniowej 

75412-4300 
Ochotnicze straże 
pożarne-usługi 
pozost. 

430,00 zł 430,00 zł 100,00% 0,00 zł naprawa spłuczki w OSP Lewniowa 
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80113-4300 
Dowożenie uczniów 
do szkół-usługi 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 100,00% 0,00 zł dowóz dzieci do szkoły w Lewniowej 

92195-4170 

Pozostała 
działalność-
wynagrodzenia 
bezosobowe 

4 700,00 zł 4 700,00 zł 100,00% 0,00 zł 

zapłata za wykonanie umowy o dzieło-
GORYCA,JEWUŁSKI oraz zapłata podatku od 
umowy o dzieło-GORYCA-zabawa 
sylwestrowa, a także JEWULSKI-zabawa 
karnawałowa 

92195-4210 

Pozostała 
działalność-zakup 
mat.i wyposaż. (z 
zakresu kultury i 
ochrony dziedzictwa 
narod) 

462,00 zł 454,49 zł 98,37% 7,51 zł 
zakup środków (obrus, papier do pieczenia, 
folia aluminiowa) na Dzień Babci i Dziadka w 
Lewniowej 

92195-4220 

Pozostała 
działalność-zakup 
środków żywności (z 
zakresu kultury i 
ochrony dziedzictwa 
narod.)  

2 098,00 zł 2 097,05 zł 99,95% 0,95 zł 
zakup środków spożywczych na spotkanie 
opłatkowe oraz Dzień Babci i Dziadka w 
Lewniowej 

92195-4300 

Pozostała 
działalność-usługi 
pozostałe (z zakresu 
kultury      i ochrony 
dziedzictwa narod.)  

240,00 zł 240,00 zł 100,00% 0,00 zł 
usługa florystyczna na Dzień Babci i Dziadka 
w Lewniowej 

92605-4210 
Zadania w zakresie 
kultury fizycznej-
zakup mat.i wyposaż 

4 393,60 zł 4 393,59 zł 100,00% 0,01 zł 
zakup sprzetu sportowego dla LKS ORZEŁ z 
Lewniowej 

92605-4300 
Zadania w zakresie 
kultury fizycznej-
usługi pozost. 

1 500,00 zł 1 499,99 zł 100,00% 0,01 zł 
usługa grawerowania statuetek dla LKS 
ORZEŁ 

Ogółem   43 893,60 zł 43 885,12 zł 99,98% 8,48 zł   
       

       

OGÓŁEM 
FUNDUSZ 
SOŁECKI 

  274 730,04 zł 270 950,79 zł 98,62% 3 779,25 zł   

       

Zestawienia sporządzone na podstawie wydruków z ewidencji księgowej systemu FK  
Korelacja 
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15. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach środków wiejskich na dzień 

31.12.2020r. 

 

Wydatki realizowane  w ramach środków wiejskich zaplanowano do poniesienia w 2020r. na 

łączną kwotę 886 435,00 złotych. Realizacja tych zadań została w 2020r. wykonana w 84,20% 

co stanowi kwotę równą 746 381,68 złotych. Na dzień 31 grudnia 2020r. wartość środków 

niewykorzystanych łącznie stanowi kwotę 140 053,32 złotych. 

 

Poniżej zestawienie realizacji poszczególnych zadań dla każdego sołectwa. 

 

Wykonanie wydatków ze środków wiejskich wsi Żerków, stan na dzień 31.12.2020 r. 

Klasyfikacja Plan Wykonanie % Pozostało  Treść 

01010-6050 
Infrastruktura 
wodociągowa i 
sanitacyjna wsi 

2 500,00 zł 0,00 zł 0,00% 2 500,00 zł   

60016-4270 
Drogi publiczne 
gminne -remonty 

4 267,88 zł 4 267,88 zł 100,00% 0,00 zł 
remont dróg poprzez wypełnianie i łatanie 
dziur na drogach gminnych w Żerkowie 

60016-4300 
Drogi publiczne 
gminne-zimowe 
utrzymanie dróg 

2 175,12 zł 2 175,12 zł 100,00% 0,00 zł zimowe utrzymanie dróg 

60016-6050 
Drogi publiczne 
gminne-inwestycje 

3 000,00 zł 2 500,00 zł 83,33% 500,00 zł 
wykonanie podziału działek pod poszerzenie 
drogi gminnej nr 250402K w Żerkowie 

70005-4260 

Gospodarka 
gruntami i 
nieruchomościami-
zakup energii (Stara 
Szkoła Żerków) 

930,00 zł 334,96 zł 36,02% 595,04 zł 
zakup energii-energia elektryczna i zużycie 
wody w Domu Wiejskim w Żerkowie 

70005-4300 

Gospodarka 
gruntami i 
nieruchomościami-
usługi pozostałe 

3 411,00 zł 3 411,00 zł 100,00% 0,00 zł 
utwardzenie placu przy Budynku Wiejskim w 
Żerkowie oraz wykonanie monitoringu 
wizyjnego w Domu Wiejskim w Żerkowie 

75022-4210 Rady gmin 100,00 zł 0,00 zł 0,00% 100,00 zł   

75412-4210 
Ochotnicze straże 
pożarne-zakup mat.i 
wyposaż. 

255,41 zł 255,41 zł 100,00% 0,00 zł zakup kruszywa na potrzeby OSP Żerków 

75412-4220 
Ochotnicze straże 
pożarne-zakup 
śr.żywności 

244,59 zł 0,00 zł 0,00% 244,59 zł   

90015-4260 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-zakup 
energii 

9 591,84 zł 2 304,58 zł 24,03% 7 287,26 zł zakup energii-oświetlenie uliczne 

90015-4270 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-
remonty 

5 900,00 zł 1 016,10 zł 17,22% 4 883,90 zł 
zakup usług remontowych-konserwacja 
oświetlenia ulicznego 

90015-4300 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-
pozostałe usługi 

408,16 zł 408,16 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup usług pozostatch-przesterowanie 
oświetlenia ulicznego  

OGÓŁEM   32 784,00 zł 16 673,21 zł 50,86% 16 110,79 zł   
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Wykonanie wydatków ze środków wiejskich wsi Zawada Uszewska, stan na dzień 31.12.2020 r. 

Klasyfikacja Plan Wykonanie % Pozostało  Treść 

01095-6050 

Pozostała 
działalność-Wydatki 
inwestycyjne 
jednostek 
budzetowych. 
(Zadanie pn. 
Modernizacja dróg 
dojazdowych do 
gruntów rolnych 
Przesna) 

15 446,46 zł 15 446,46 zł 100,00% 0,00 zł 

opracowanie przedmiarów i kosztorysów 
inwestorskich dla zadania oraz pełnienie 
nadzoru inwestorskiego nad 
przedmiotowym zadaniem i wykonanie prac 
modernizacji dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych w miejscowości Zawada Uszewska 

60016-6050 
Drogi publiczne 
gminne-inwestycje 

366,80 zł 366,80 zł 100,00% 0,00 zł 
rury na inwstycje zarurowania fos przy 
drodze gminnej w Zawadzie Uszewskiej 

60016-4270 
Drogi publiczne 
gminne-remont  

1 043,20 zł 0,00 zł 0,00% 1 043,20 zł   

60016-4300 
Drogi publiczne 
gminne-zimowe 
utrzymanie dróg 

2 811,24 zł 2 811,24 zł 100,00% 0,00 zł zimowe utrzymanie dróg 

60016-4300 
Drogi publiczne 
gminne- zakup usług 
pozostałych 

1 600,00 zł 1 600,00 zł 100,00% 0,00 zł 
wykaszanie poboczy przy drogach gminnych 
oraz aktualizacja danych ewidencyjnych dz. 
nr 96 w Zawadzie Uszewskiej   

90015-4270 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-zakup 
energii 

1 318,98 zł 1 318,98 zł 100,00% 0,00 zł zakup energii-oświetlenie uliczne 

90015-4270 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-
remonty 

4 581,02 zł 4 581,02 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup usług remontowych-konserwacja 
oświetlenia ulicznego 

90015-4300 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-zakup 
usług pozostałych 

983,30 zł 983,30 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup usług pozostatch-przesterowanie 
oświetlenia ulicznego  

92195-4210 

Pozostała 
działalność-Zakup 
materiałów i 
wyposażenia (DL) 

2 380,31 zł 2 380,31 zł 100,00% 0,00 zł 

zakup folii, pędzli, farb, środków czystości i 
innych materiałów do remontu w DL 
Zawada Uszewska; zakup szklanek, 
kielszków, blachy, literatek, 
pucharków,maszynki do mięsa, blendera na 
potrzeby wyposażenia kuchni w DL oraz 
produktów do malowania kuchni i chłodni w 
DL 

92195-4260 
Pozostała 
działalność-Zakup 
energii (DL) 

2 913,63 zł 2 913,63 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup energii-energia elektryczna i zużycie 
wody oraz gazu w DL w Zawadzie Uszewskiej 

92195-4270 

Pozostała 
działalność-Zakup 
usług remontowych 
(DL) 

6 080,00 zł 6 080,00 zł 100,00% 0,00 zł 

usługi remontowe w DL w Zawadzie 
Uszewskiej (gruntowanie, malowanie ścian, 
roboty związane z montazem stolarki 
budowlanej)  

92195-4300 

Pozostała 
działalność-Zakup 
usług pozostałych 
(DL) 

579,06 zł 579,06 zł 100,00% 0,00 zł 
usługa prania firanek z DL w Zawadzie 
Uszewskiej oraz budowa filara z bloczków 
betonowych w DL 

OGÓŁEM   40 104,00 zł 39 060,80 zł 97,40% 1 043,20 zł   
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Wykonanie wydatków ze środków wiejskich wsi Gnojnik-stan na dzień 31.12.2020r. 

Klasyfikacja Plan Wykonanie % Pozostało  Treść 

60016-4110 
Drogi publiczne 
gminne-składki ZUS 
od umów  

135,74 zł 135,74 zł 100,00% 0,00 zł 
zapłata składki ZUS Płatnika za 
um.zlec.dot.wykaszania dróg 

60016-4170 

Drogi publiczne 
gminne -
wynagrodzenia 
bezosobowe 

793,78 zł 793,78 zł 100,00% 0,00 zł 
zapłata wynagrodzenia, składkek ZUS, 
zdrowotnej i podatku-od 
um.zlec.dot.wykaszania dróg 

60016-4210 
Drogi publiczne 
gminne-zakup mat.i 
wyposażenia  

13 694,20 zł 13 694,20 zł 100,00% 0,00 zł 

zakup lustra, znaków, uchwytów, kruszywa, 
żyłeki i paliwa do kościarki w celu koszenia 
poboczy przy drogach w Gnojniku oraz 
zakup nożyc do cięcia gałęzi drzew przy 
drogach, progu, zakończenia do progu, 
kołków rozporowych na drogi gminne w 
Gnojniku oraz stojaka na rowery koło GOK-u 
w Gnojniku 

60016-4270 
Drogi publiczne 
gminne-remont  

12 131,85 zł 12 131,85 zł 100,00% 0,00 zł 

naprawa drogi przy dz.nr 74 w Gnojniku, 
łatanie dziur na drogach gminnych, naprawa 
uszkodzonego rowu oraz pobcza przy 
dr.gminnej Pod Krzyż, remont drogi Na 
Niziny w Gnojniku  

60016-4300 
Drogi publiczne 
gminne-zimowe 
utrzymanie dróg 

42 920,24 zł 40 277,23 zł 93,84% 2 643,01 zł zimowe utrzymanie dróg 

60016-4300 
Drogi publiczne 
gminne- zakup usług 
pozostałych 

30 189,33 zł 30 189,33 zł 100,00% 0,00 zł 

koszty transportu lustra, znaków, uchwytów 
na drogi w Gnojniku; zbieranie poboczy, 
plantowanie drogi gminnej dz. nr 
1015/3,1015/2 w Gnojniku, koszenie drogi 
"Bania"dz. nr 1027/2 w 
Gnojniku,wykaszanie poboczy przy 
dr.gminnych,koszty transportu progu, 
zakończenia do progu i kołków rozporowych 
na drogi, montaż 2 progów zwalniających 
nadr.przy Parku w Gnojniku, montaż znaków 
drogowych, uzupełnianie ubytków asfaltu 
na drogach w Gnojniku, odmulanie rowu 
wraz z odwodnieniem przy dr. 
ANCZYKÓWKA w Gnojniku   

60016-6050 
Drogi publiczne 
gminne-inwestycje 
nakładka asfaltowa 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00% 0,00 zł 
wykonanie nakładki asfaltowej na drodze 
gminnej nr 205340K Gnojnik-Wójtówka 
(dz.nr 95) 

60095-6050 

Pozostała 
działalność-wydaki 
inwestycyjne 
(budowa chodnika 
w parku) 

760,67 zł 760,67 zł 100,00% 0,00 zł 

budowa chodnika w Parku w Gnojniku-
zapłata za penienie funkcji kierowania 
budową  oraz za wykonanie progów 
zwalniąjcych w ramach zadania  

60095-6050 

Pozostała 
działalność-wydaki 
inwestycyjne 
(np.wiaty 
przystankowe) 

63 994,19 zł 21 450,00 zł 33,52% 42 544,19 zł 

wykonanie i montaż wiat przystankowych w 
Gnojniku,opracowanie koncepcji 
projektowej dla zadania pn.Budowa 
chodnika przy drodze nr 75 w Gnojniku  

75412-4210 
Ochotnicze straże 
pożarne-zakup mat.i 
wyposaż. 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup węzy tłoczonych W52 i W75 na 
potrzeby OSP Gnojnik 
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90015-4260 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-zakup 
enerii 

71 026,17 zł 69 951,08 zł 98,49% 1 075,09 zł zakup energii-oświetlenie uliczne 

90015-4270 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-
remonty 

13 910,38 zł 13 910,38 zł 100,00% 0,00 zł 

zakup usług remontowych-konserwacja 
oświetlenia ulicznego ( w tym zwiększenie 
mocy przyłączeniowej w ramach remontu 
oświetlenia oraz naprawa oświetlenia i 
wymiana lamp) 

90015-4300 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-zakup 
usług pozostałych 

2 263,45 zł 2 263,45 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup usług pozostatch-przesterowanie 
oświetlenia ulicznego  

92601-4110 
Obiekty sportowe-
składki ZUS 

1 094,40 zł 1 094,40 zł 100,00% 0,00 zł 
obiekty sportowe-składki ZUS Płatnika za 
umowy zlecenie-animator i godpodarz 
boiska sportowego Gnojnik-Jakóbczyk 

92601-4120 
Obiekty sportowe-
skłądki na FP  

156,80 zł 78,40 zł 50,00% 78,40 zł 
obiekty sportowe-składki FP za umowy 
zlecenie-godpodarz boiska sportowego 
Gnojnik-Jakóbczyk 

92601-4170 
Obiekty sportowe-
wynagrodzenia 
bezosobowe 

6 400,00 zł 6 400,00 zł 100,00% 0,00 zł 

obiekty sportowe-
wynagrodzenie,podatek,składka ZUS 
zdrowotna za umowy zlecenie-animator i 
godpodarz boiska sportowego Gnojnik-
Jakóbczyk 

92601-4210 
Obiekty sportowe-
zakup mat. i 
wyposaż. 

1 174,40 zł 1 161,88 zł 98,93% 12,52 zł 
zakup nawozu,mocznika.oleju napędowego 
do koszenia trwanika na stadionie w 
Gnojniku 

92605-2360 
Zadania w zakresie 
kultury fiz.-Dotacje 

7 000,00 zł 7 000,00 zł 100,00% 0,00 zł 
Dotacja dla LKS PAGEN GNOJNIK na 
realizację zadania pt."Sport to zdrowie-
każdy to powie" 

92605-4210 
Zadania w zakresie 
kultury fiz.-zakup 
materiałów 

5 377,40 zł 5 139,36 zł 95,57% 238,04 zł 
zakup paliwa,polifoski, wapna, materiałów, 
trawy,wycinarki na utrzymanie LKS PAGEN 

92605-4300 
Zadania w zakresie 
kultury fiz.-zakup 
usług pozostałych 

5 000,00 zł 19,00 zł 0,38% 4 981,00 zł transport wycinarki napotrzeby LKS PAGEN 

OGÓŁEM   284 023,00 zł 232 450,75 zł 81,84% 51 572,25 zł   
       

       

Wykonanie wydatków ze środków wiejskich wsi Gosprzydowa-stan na dzień 31.12.2020r. 

Klasyfikacja Plan Wykonanie % Pozostało  Treść 

60016-4210 
Drogi publiczne 
gminne-zakup mat. i 
wyposaż. 

3 748,14 zł 2 703,91 zł 72,14% 1 044,23 zł 
zakup luster,uchwytów, znaków drogowych, 
kruszywa na drogi gminne w Gosprzydowej 

60016-4270 
Drogi publiczne 
gminne-remonty 

26 872,59 zł 26 872,59 zł 100,00% 0,00 zł 

naprawa drogi w Gosprzydowej oraz łatanie 
dziur na drogach gminnych w miejscowosci 
Gosprzydowa; remont drogi gminnej w 
stronę Malagi we wsi Gosprzydowa 

60016-4300 
Drogi publiczne 
gminne -zakup usług 

18 654,47 zł 18 654,47 zł 100,00% 0,00 zł 

regulowanie osuwiska w Gosprzydowej, 
odmulanie rowów przy drogach gminnych, 
koszty transportu i montażu luster, znaków i 
uchwytów na drogi gminne w  
Gosprzydowej; wykaszanie poboczy przy 
drogach gminnych; wykonanie i montaż krat 
na zjeździe z drogi gminnej w Gosprzydowej; 
wycinanie samosiejek przy drogach 
gminnych 
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60016-4300 
Drogi publiczne 
gminne-zimowe 
utrzymanie dróg  

20 816,00 zł 16 840,90 zł 80,90% 3 975,10 zł zimowe utrzymanie dróg 

70005-4210 

Gospodarka 
gruntami i 
nieruchomościami-
zakup materiałów 

150,00 zł 0,00 zł 0,00% 150,00 zł   

70005-4260 

Gospodarka 
gruntami i 
nieruchomościami-
zakup energii 

6 583,00 zł 6 583,00 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup energii-energia elektryczna i zużycie 
wody i gazu w DS w Gosprzydowej 

75412-4210 
Ochotnicze straże 
pożarne-zakup mat.i 
wyposaż. 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup koła łańcuchowego i wyposażenia 
(pucharki, patelnie, garnki itd.) dla OSP w 
Gosprzydowej 

80101-4210 
Szkoły podstawowe-
zakup maeriałów i 
wyposażenia 

1 000,00 zł 998,51 zł 99,85% 1,49 zł 
zakup artykułów żywnościowych na Dzień 
Babci i Dziadka 

80101-6050 
Szkoły podstawowe-
inwestycje 

12 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 12 000,00 zł   

90015-4260 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-zakup 
energii 

16 755,26 zł 16 755,26 zł 100,00% 0,00 zł zakup energii-oświetlenie uliczne 

90015-4270 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-
remonty 

4 332,29 zł 4 332,29 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup usług remontowych-konserwacja 
oświetlenia ulicznego oraz naprawa 
oświetlenia i wymiana lamp 

90015-4300 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-usługi 
pozost. 

612,25 zł 612,25 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup usług pozostatch-przesterowanie 
oświetlenia ulicznego  

92605-4210 
Zadania w zakresie 
kultury fizycznej-
Zakup materiałów 

4 500,00 zł 3 442,80 zł 76,51% 1 057,20 zł 

zakup siatki do siatkówki oraz piłki nożnej, 
koszulek sportowych, getrów i spodenek 
piłkarskich dla LKS TĘCZA w Gosprzydowej; 
zakup materiałów biurowych, znaczków 
pocztowych, drukarki, toneru, papieru ksero 
na potrzeby UKS PIRATKI  

OGÓŁEM   118 024,00 zł 99 795,98 zł 84,56% 18 228,02 zł   
       

   
     

Wykonanie wydatków ze środków wiejskich wsi Biesiadki-stan na 31.12.2020 r. 

Klasyfikacja Plan Wykonanie % Pozostało  Treść 

01095-6050 

Pozostała 
działalność-wydaki 
inwestycyjne 
(rekultywacja) 

20 400,00 zł 18 330,67 zł 89,86% 2 069,33 zł 

wypis z rejestru gruntów, opracowanie 
przedmiarów i kosztorysów inwestorskich 
dla zadania oraz pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad przedmiotowym 
zadaniem i wykonanie prac modernizacji 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 
miejscowości Biesiadki 

60016-4300 
Drogi publiczne 
gminne-zimowe 
utrzymanie dróg 

4 276,36 zł 4 276,36 zł 100,00% 0,00 zł zimowe utrzymanie dróg 

60016-4300 
Drogi publiczne 
gminne- zakup usług 
pozostałych 

3 250,00 zł 3 250,00 zł 100,00% 0,00 zł 

montowanie pompy Albinoski na drodze w 
Biesiadkach oraz usługi koparki i transportu 
na dr gminną nr 250357K w Biesiadkach; 
wykaszanie poboczy przy drogach gminnych 
w Biesiadkach 

60095-6050 
Pozostała 
działalność-wydaki 
inwestycyjne (wiaty)  

2 200,00 zł 2 200,00 zł 100,00% 0,00 zł 
wykonanie i montaż wiat przystankowych w 
Biesiadkach 
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70005-4210 

Gospodarka 
gruntami i 
nieruchomościami-
zakup mat. i 
wyposaż. (do DL) 

2 461,00 zł 1 971,30 zł 80,10% 489,70 zł 

zakup regału do Domu Ludowego w 
Biesiadkach, zakup odkurzacza, karchera, 
worków papierowych, środków czystości i 
materiałów instalacyjnych do DL w 
Biesiadkach 

70005-4260 

Gospodarka 
gruntami i 
nieruchomościami-
energia (do DL) 

2 500,00 zł 2 500,00 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup energii-energia elektryczna i zużycie 
wody i gazu w DL w Biesiadkach 

70005-4300 

Gospodarka 
gruntami i 
nieruchomościami-
zakup usług pozost. 
(do DL) 

450,00 zł 450,00 zł 100,00% 0,00 zł 
wykonanie prac tynkarskich w piwnicy DL w 
Biesiadkach 

75022-4220 
Rady gmin-zakup 
śr.żywności 

250,00 zł 0,00 zł 0,00% 250,00 zł   

75022-4300 
Rady gmin-zakup 
usług pozost. 

250,00 zł 0,00 zł 0,00% 250,00 zł   

75818-4810 Rezerwy 478,00 zł 0,00 zł 0,00% 478,00 zł   

90015-4260 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-zakup 
energii 

23 693,36 zł 23 693,36 zł 100,00% 0,00 zł zakup energii-oświetlenie uliczne 

90015-4270 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-
remonty 

3 478,45 zł 3 478,45 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup usług remontowych-konserwacja 
oświetlenia ulicznego oraz naprawa 
oswietlenia i wymiana lamp 

90015-4300 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-zakup 
usług pozost. 

1 168,83 zł 1 168,83 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup usług pozostatch-przesterowanie 
oświetlenia ulicznego  

92195-4210 
Pozostała 
działalność-Zakup 
mat. i wyposaż. 

500,00 zł 500,00 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup tynku i środków czystości na potrzeby 
DL w Besiadkach 

92195-4270 

Pozostała 
działalność-
remonty(dot.kultury 
i ochrony 
dziedzictwa 
narod.np DL) 

7 500,00 zł 7 500,00 zł 100,00% 0,00 zł remont pomieszczeń w DL w Biesiadkach 

92605-2360 
Zadania w zakresie 
kultury fiz.-Dotacje 

1 480,05 zł 1 480,00 zł 100,00% 0,05 zł dotacja dla LKS WULKAN Biesiadki 

92605-4210 
Zadania w zakresie 
kultury fiz.-zakup 
mat.i wyposaż. 

519,95 zł 519,95 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup pasków klinowych do napędu, 
benzyny do kosiarki, nawozu oraz sitaka na 
potrzeby LKS Biesiadki 

92695-6059 
Pozostała 
działalność-
inwestycje 

20 000,00 zł 15,60 zł 0,08% 19 984,40 zł 

wydanie dziennika budowy do projektu 
pn.Stworzenie infastruktury rekreacyjno-
sportowej w podobszarze rewitalizacji w 
Biesiadkach(wkł.własny niekwalifikowany) 

OGÓŁEM   94 856,00 zł 71 334,52 zł 75,20% 23 521,48 zł   
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Wykonanie wydatków ze środków wiejskich wsi Uszew-stan na 31.12.2020 r. 

Klasyfikacja Plan Wykonanie % Pozostało  Treść 

01095-6050 

Pozostała 
działalność-wydaki 
inwestycyjne 
(rekultywacja 
Przesna na 
Chronów) 

27 967,24 zł 27 967,24 zł 100,00% 0,00 zł 

opracowanie przedmiarów i kosztorysów 
inwestorskich dla zadania oraz pełnienie 
nadzoru inwestorskiego nad 
przedmiotowym zadaniem i wykonanie prac 
modernizacji dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych w miejscowości Uszew 

60016-4210 
Drogi publiczne 
gminne-zakup mat. i 
wyposażenia  

4 982,42 zł 4 982,42 zł 100,00% 0,00 zł 

zakup kruszywa na dogi w Uszwi oraz zakup 
paliwa do wykaszania poboczy przy drogach 
gminnych w Uszwi; zakup pokrywy, oleju, 
żyłki, szpulki do wykaszarki spalinowej oraz 
przekładni do kosy spalinowej na potrzeby 
wykaszania traw przy drogach gminnych 

60016-4270 
Drogi publiczne 
gminne-remont  

4 500,96 zł 4 500,96 zł 100,00% 0,00 zł 
remonty dróg gminnych w Uszwi poprzez 
wypełnianie i łatanie dziur oraz naprawę 
krat drogowych  

60016-4300 
Drogi publiczne 
gminne-zimowe 
utrzymanie dróg 

9 722,38 zł 9 722,38 zł 100,00% 0,00 zł zimowe utrzymanie dróg 

60016-4300 
Drogi publiczne 
gminne- zakup usług 
pozostałych 

615,00 zł 615,00 zł 100,00% 0,00 zł 
plantowanie drogi w Uszwi "Przesna-Tamta 
Strona" 

70005-6059 

Gospodarka 
gruntami i 
nieruchomościami-
inwestycje 

57 155,37 zł 57 155,37 zł 100,00% 0,00 zł 
wkład własny niekwalifikowany do RPO- 
inwestycja pn."Budowa obiektu łączącego 
funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi"  

70005-4260 

Gospodarka 
gruntami i 
nieruchomościami-
zakup energii ( do 
DS) 

9 562,26 zł 7 332,06 zł 76,68% 2 230,20 zł 
zakup energii-energia elektryczna i zużycie 
wody i gazu w DS w Uszwi 

70005-4270 

Gospodarka 
gruntami i 
nieruchomościami-
remont ( do DS) 

661,74 zł 661,74 zł 100,00% 0,00 zł naprawa oświetlenia przy DS w Uszwi 

90015-4260 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-zakup 
enerii 

28 874,24 zł 9 503,57 zł 32,91% 19 370,67 zł zakup energii - oświetlenie uliczne 

90015-4270 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-
remonty 

4 829,04 zł 1 250,71 zł 25,90% 3 578,33 zł 
zakup usług remontowych-konserwacja 
oświetlenia ulicznego oraz naprawa 
oświetlenia ulicznego z wymianą lamp  

90015-4300 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-zakup 
usług pozostałych 

2 745,83 zł 2 745,83 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup usług pozostatch-przesterowanie 
oświetlenia ulicznego  

90015-6050 

Oświetlenie ulic, 
placów i dróg-
Budowa oświetlenia 
ulicznego Przesna  

10 604,52 zł 10 604,52 zł 100,00% 0,00 zł 
wykonanie oświetlenia ulicznego przy dr.nr 
K250379 Przesna na Okocim w Uszwi 

92195-4210 

Pozostała 
działalność-  zakup 
mat. i wyposażenia-
działalność 
kulturowa 

394,85 zł 373,95 zł 94,71% 20,90 zł 

 
 
zakup radioodtwarzacza, papieru ksero oraz 
przedłużacza komputerowego na potrzeby 
Sołectwa Uszew 
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92195-4270 

Pozostała 
działalność-  
remont-działalność 
kulturowa 

1 174,65 zł 1 174,65 zł 100,00% 0,00 zł 
wymiana i naprawa lamp przy altanie 
turystycznej w Uszwi 

92195-4300 

Pozostała 
działalność-  zakup 
usług pozost.-
działalność 
kulturowa 

430,50 zł 430,50 zł 100,00% 0,00 zł 
montaż wentylatora przy altanie 
turystycznej w Uszwi 

92601-4210 
Obiekty sportowe-
zakup mat. i 
wyposażenia 

5 225,42 zł 5 224,72 zł 99,99% 0,70 zł 

zakup paliwa, podmurówki, nawozów, 
emulsji, taśmy,emalii, ziemii do wypełniania 
ubytków po meczach,mieszanki traw, cześci 
do naprawy traktorka oraz kosiarki, środków 
czystości na potrzeby utrzymania boiska 
sportowego w Uszwi 

92601-4270 
Obiekty sportowe-
remonty 

420,00 zł 420,00 zł 100,00% 0,00 zł 
remont kosiarki oraz kosy spalinowej na  
potrzeby boiska sportowego w Uszwi 

92601-4300 
Obiekty sportowe-
usługi 

1 354,58 zł 1 354,58 zł 100,00% 0,00 zł 

wynajem wertykulatora, usługa remontu 
traktorka, wałowanie boiska sportowego, 
transport podmurówki na potrzeby obiektu 
sportowego w Uszwi 

92605-42360 
Zadania w zakresie 
kultury fiz.-Dotacje 

8 000,00 zł 8 000,00 zł 100,00% 0,00 zł dotacja dla LKS Uszew 

OGÓŁEM   179 221,00 zł 154 020,20 zł 85,94% 25 200,80 zł   
       

       

Wykonanie wydatków ze środków wiejskich wsi Lewniowa-stan na dzień 31.12.2020 r. 

Klasyfikacja Plan Wykonanie % Pozostało  Treść 

01095-6050 

Pozostała 
działalność-wydaki 
inwestycyjne 
(rekultywacja) 

19 006,50 zł 19 006,50 zł 100,00% 0,00 zł 

 opracowanie przedmiarów i kosztorysów 
inwestorskich dla zadania oraz pełnienie 
nadzoru inwestorskiego nad 
przedmiotowym zadaniem i wykonanie prac 
modernizacji dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych w miejscowości Lewniowa, 
aktualizacja danych eweidencyjnych 
dotyczące dz nr.633 w Lewniowej 

60016-4210 
Drogi publiczne 
gminne-zakup mat.i 
wyposaż.  

4 100,00 zł 3 918,16 zł 95,56% 181,84 zł 
zakup kruszywa, luster, znaków i uchwytów 
na drogi gminne w Lewniowej 

60016-4270 
Drogi publiczne 
gminne-remonty 

15 189,45 zł 14 932,39 zł 98,31% 257,06 zł 
wypełnianie i łatanie dziur na drogach 
gminnych w Lewniowej oraz remont drogi 
"W Stronę Zbiornika" 

60016-4300 
Drogi publiczne 
gminne-zimowe 
utrzymanie dróg 

7 323,59 zł 7 323,59 zł 100,00% 0,00 zł zimowe utrzymanie dróg 

60016-4300 
Drogi publiczne 
gminne-usługi 
pozost. 

3 348,00 zł 3 348,00 zł 100,00% 0,00 zł 

usługa transportu lustra, znaków i 
uchwytów na drogi gminne w Lewniowej 
oraz usunięcie drzew w Lewniowej, 
wykaszanie poboczy przy drogach gminnych 
w Lewniowej  

60095-6050 

Pozostała 
działalność-wydaki 
inwestycyjne (wiaty 
przystankowe) 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 100,00% 0,00 zł 

 
 
wykonanie i montaż wiat przystankowych w 
Lewniowej 
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70005-4210 

Gospodarka 
gruntami i 
nieruchomościami-
zakup materiałów 
(do DS) 

128,00 zł 128,00 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup środków czystości na potrzeby DS w 
Lewniowej 

70005-4260 

Gospodarka 
gruntami i 
nieruchomościami-
zakup energii ( do 
DS) 

6 950,51 zł 6 950,51 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup energii-energia elektryczna, zużycie 
wody i gazu w DS w Lewniowej 

90015-4260 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg - 
zakup energii 

28 312,93 zł 28 312,93 zł 100,00% 0,00 zł zakup energii - oświetlenie uliczne 

90015-4270 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg - 
remonty 

5 895,80 zł 5 895,80 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup usług remontowych-konserwacja 
oświetlenia ulicznego oraz naprawa 
oświetlenia i wymiana lamp 

90015-4300 
Oświetlenie ulic, 
placów i dróg - 
usługi pozostałe 

1 818,18 zł 1 818,18 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup usług pozostatch-przesterowanie 
oświetlenia ulicznego  

92195-4220 
Pozostała 
działalność-Zakup 
środków żywności 

350,04 zł 350,04 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup środków żywności na szkolenie 
Sołtysów w Lewniowej 

92601-4210 
Obiekty sportowe-
zakup mat. i 
wyposaż. 

3 850,00 zł 3 850,00 zł 100,00% 0,00 zł 

zakup emulsji, paliwa, koszów oraz części do 
naprawy kosiarki, nawozów, pistoletów na 
potrzeby utrzymania stadionu w Lewniowej; 
zakup cześci do remontu ogrodzenia przy 
boisku sportowym w Lewniowej; 

92601-4270 
Obiekty sportowe-
remont 

650,00 zł 650,00 zł 100,00% 0,00 zł 

usługa remontu kosiarki na potrzeby 
utrzymania stadionu w Lewniowejn oraz 
naprawa wiaty na boisku sportowym w 
Lewniowej 

92605-2360 
Zadania w zakresie 
kultury fiz.-Dotacje 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00% 0,00 zł dotacja dla LKS ORZEŁ Lewniowa 

92605-4210 
Zadania w zakresie 
kultury fiz.-zakup 
mat. i wyposaż. 

1 700,00 zł 1 700,00 zł 100,00% 0,00 zł 
zakup linki hamulcowej do kosiarki, piasku, 
taśmy, emulsji, sznurków, paliwa, nawozów 
na potrzeby LKS w Lewniowej 

92605-4300 
Zadania w zakresie 
kultury fiz.-usługi 
pozost. 

300,00 zł 300,00 zł 100,00% 0,00 zł wykaszanie skarp na stadionie w Lewniowej 

92605-4430 
Zadania w zakresie 
kultury fiz.-opłaty i 
składki 

500,00 zł 350,00 zł 70,00% 150,00 zł 
wpisowe za udział w zawodach w zawodach 
zawodników LKS ORZEŁ Lewniowa 

OGÓŁEM   107 423,00 zł 106 834,10 zł 99,45% 588,90 zł   
       

Wykonanie wydatków ze środków wiejskich ogółem-PSY 

Klasyfikacja Plan Wykonanie % Pozostało  Treść 

01022-4300 
Zwalczanie chorób 
zakaźnych u 
zwierząt 

30 000,00 zł 26 212,12 zł 87,37% 3 787,88 zł 

opieka i pobyt zwierząt w schronisku i 
sprawowanie opieki nad zwierzętami na 
oczyszczalni, sterylizacja zwierząt, 
unieszkodliwienie padłych zwierząt  

OGÓŁEM   30 000,00 zł 26 212,12 zł 87,37% 3 787,88 zł   
       

WIESJKIE 
OGÓŁEM 

  886 435,00 zł 746 381,68 zł 84,20% 140 053,32 zł   
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16. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja 

o przebiegu wykonania przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Gnojnik. 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gnojnik na lata 2020-2039 uchwalona przez Radę 

Gminy Gnojnik w dniu 24 stycznia 2020 roku Uchwałą nr XIV/127/2020, do dnia 31.12.2020 

roku była zmieniana uchwałami Rady Gminy Gnojnik. 

 

Zakres zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039r. wprowadzony 

Uchwałami Rady Gminy Gnojnik dotyczył zawsze aktualizacji planów we wszystkich 

niezbędnych pozycjach dla roku 2020, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały 

budżetowej na 2020 rok,  zarówno Zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik  w okresie między 

sesjami, jak i zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2020r. przy uwzględnieniu zmian wynikających z ewentualnych autopoprawek 

Wójta. Ponadto Zmiany wprowadzane Sesjami dotyczyły również: 

 

SESJA z 20.04.2020r. 

- zmiany w zakresie załącznika nr 1 

Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”: 

• we wszystkich niezbędnych pozycjach dla roku 2019, zgodnie ze sprawozdaniami 

złożonymi za IV kwartał 2019r. 

• dla roku 2021 wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków majątkowych, 

dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwoty dofinansowania oraz 

zwiększenia planu wydatków majątkowych, zgodnie z ostatecznymi kwotami 

przekazanymi przez lidera projektu, gminę Kocmyrzów-Luborzyca.  

 

- zmiany w zakresie załącznika nr 2  

Dokonano aktualizacji i wprowadzono nowe przedsięwzięcia: 

• zaktualizowano limity wydatków zgodnie z realizacją projektu Małopolskie talenty 

• zaktualizowano limit wydatków zgodnie z realizacją projektu Partnerski projekt 

budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego 

• zaktualizowano limit wydatków roku 2020 do poziomu 156 100,00 zł dla zadania: 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, i ustala się limity na lata 2019-2020,  

• zaktualizowano limit wydatków w zakresie sporządzenia dokumentacji na chodnik przy 

drodze krajowej DK75 w miejscowości Uszew, do kwoty 60 000,00 zł. 

• ustalono limity wydatków dla zadania „Abonament na System Informacji Prawnej 

LEX”, na lata 2019-2021 w kwocie 14 145,00 zł na każdy rok. 

• wprowadzono limit wydatków w kwocie 3 600,00 zł na rok 2020 dla zadania „podział 

działki 941/4 w Gnojniku”, w związku z planowanym aneksowanie m terminów 

realizacji umowy już zawartej.  

• wprowadzono limit wydatków w kwocie 39 000,00 zł na rok 2020 dla zadania 

„wykonanie studium(…)”, w związku z planowanym aneksowanie m terminów 

realizacji umowy już zawartej.  
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• wprowadzono limity wydatków dla zadania „łącznik z Brzeskiem – wykonanie projektu 

rurociągu wodociągowego wraz ze zbiornikiem”, w związku z planowanym 

aneksowanie m terminów realizacji umowy już zawartej.  

2019 – 28 351,50 zł 

2020 – 19 618,50 zł 
 

 

SESJA z 26.06.2020r. 

- zmiany w zakresie załącznika nr 1 

Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”: 

• dla roku 2021 wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków majątkowych 

oraz wydatków bieżących, dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwoty 

dofinansowania oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych, zgodnie                                

z planowanymi harmonogramami terminowo-rzeczowo-finansowymi wieloletnich 

zadań inwestycyjnych. 

• W roku 2021 zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, w kwocie 1 725 

887,00 złotych, jako środki, które pozostaną na wydzielonym rachunku bankowym 

budżetu na koniec roku 2020 z rozliczenia umowy nr 36/REW/SSCPiR/2020 pożyczki 

długoterminowej zawartej w dniu 16 marca 2020r. Pożyczka ta w całości tj, w kwocie 

2.993.235,33 złote zostanie uruchomiona w roku 2020, zgodnie z następującym 

harmonogramem: 

- kwota 2.394.660,26 zł – transza I wypłacona gminie do dnia 18.03.2020r. 

- kwota    598.575,07 zł – transza II wypłacona gminnie do dnia 31.07.2020r. 

Wspomniana umowa pożyczki została zawarta jako źródło współfinansujące realizację 

projektu pn: „Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalna i przedszkolną w Uszwi” 

(Budynek wielofunkcyjny), którego okres realizacji i rozliczenia został przesunięty na 

2021 rok. Wykonawca zadania przedstawił gminie planowany zaktualizowany 

harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy prac inwestycyjnych.  

Z przedstawionego harmonogramu wynika, że część prac, które mają zostać 

sfinansowane wspomnianą pożyczką, oszacowana na kwotę 1 725 887,00 zł., zostanie 

przesunięta do realizacji na rok 2021. W związku z powyższym wprowadzono limity 

wydatków dla tego zadania na 2021 rok, a także wolne środki, które pozostaną                     

z rozliczenia pożyczki na koniec bieżącego roku.  

 

- zmiany w zakresie załącznika nr 2  

Dokonano aktualizacji i wprowadzono nowe przedsięwzięcia: 

• zaktualizowano limity wydatków zgodnie z realizacją projektu Partnerski projekt 

budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego, 

likwidując limit nakładów roku 2021, a aktualizując limit dla roku 2020. 

• zaktualizowano limit wydatków roku 2020 do poziomu wynikającego z uchwały 

budżetowej na 2020r. dla następujących zadań: 

- oświetlenie uliczne 

- zimowe utrzymanie dróg 
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• zaktualizowano limit wydatków roku 2020 i wprowadza się limit wydatków dla roku 

2021, dla zadania „Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną                          

w Uszwi”, w związku z zawarciem aneksu z UMWM wydłużającym termin rozliczenia 

zadania jak i z planowanym przedłużeniem terminów realizacji zadania z wykonawcą 

inwestycji. Ustalono następujące limity nakładów finansowych w poszczególnych 

latach: 

2020 – 2 996 072,00 zł  

2021 – 3 528 786,00 zł 

 

 

SESJA z 27.07.2020r. 

- zmiany w zakresie załącznika nr 1 

Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”: 

• we wszystkich niezbędnych pozycjach dla roku 2020, zgodnie ze zmianami 

wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2020 rok,  zarówno Zarządzeniami Wójta 

Gminy Gnojnik  w okresie między sesjami, jak i zgodnie z treścią uzasadnienia w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.  

• wprowadzono zmiany wynikające z nowego harmonogramu spłaty zadłużenia, który 

zastępuje dotychczasowe terminy wykupu obligacji, przyjmując następujące założenia: 

 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE RESTRUKTURYZACJI 

W ZAKRESIE HARMONOGRAMU SPŁATY ZADŁUŻENIA 

   

 

harmonogram wykupu 
obligacji - przed 
restrukturyzacją  

harmonogram spłaty pożyczki  
- po restrukturyzacji 

 

OBLIGACJE                                             
serii A19, C19, E19 

wyemitowane w 2019r. 

POŻYCZKA 
DŁUGOTERMINOWA                         
na restrukturyzację                                                                       

obligacji  

Stan zadłużenia na 
01.01.2020 z tyt. emisji 

obligacji 
8 100 000,00 0,00 

Planowany stan zadłużenia, 
po restrukturyzacji 

0,00 8 100 000,00 

2020     

2021   50 000,00 

2022   100 000,00 

2023   100 000,00 

2024   100 000,00 

2025 450 000,00 440 000,00 

2026 450 000,00 440 000,00 

2027 0,00 440 000,00 

2028 0,00 440 000,00 

2029 900 000,00 440 000,00 
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2030 900 000,00 440 000,00 

2031 0,00 440 000,00 

2032 0,00 640 000,00 

2033 2 700 000,00 1 340 000,00 

2034 2 700 000,00 1 340 000,00 

2035   1 350 000,00 

2036     

2037     

2038     

2039     

      

Suma spłat/wykupu 8 100 000,00 8 100 000,00 

 

 

• w związku z powyższym aktualizowano planowaną kwotę długu i planowaną kwotę  

rozchodów w poszczególnych latach prognozy, odpowiadającym zmianom 

wynikającym z okresu objętego restrukturyzacją (lata 2021-2035)  

• likwidowano wszystkie wyłączenia w latach 2020-2034 zarówno dla rozchodów, jak i 

obsługi długu, które wynikały z emisji obligacji na zadania realizowane w co najmniej 

60% ze środków unijnych, w związku z zaciąganiem nowego długu nie na zadania 

unijne ale na wcześniejszą spłatę zobowiązań (czyli na rozchody, nie na wydatki unijne) 

• zastosowano wyłączenie w kwocie 8 100 000,00zł dla roku 2020 z ograniczenia 

zadłużania się jednostki samorządowej, tj z Indywidualnego wskaźnika zadłużenia, 

zgodnie z zapisami art. 243 ust 3b pkt 1: 

 

3b.  Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do następującej wyłącznie 

w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszej spłaty zobowiązań, która 

przypadałaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet: 

1) środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi 

długu w całym okresie spłaty; 

 

• w celu zbilansowania sumy budżetowej w poszczególnych latach prognozy 

wprowadzono stosowne zmiany na planowanym poziomie wydatków majątkowych, 

zwiększając je bądź zmniejszając w zależności od zmiany wynikającej ze 

zmieniającego się poziomu rozchodów. 

• Zaktualizowano wiersz 10.6 – spłaty wynikające wyłącznie ze zobowiązań już 

zaciągniętych w latach 2020, 2025, 2026, 2029, 2030, 2033, 2034.  

 

- zmiany w zakresie załącznika nr 2  

Brak zmian  
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SESJA z 21.08.2020r. 

- zmiany w zakresie załącznika nr 1 

Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”: 

• we wszystkich niezbędnych pozycjach dla roku 2020, zgodnie ze zmianami 

wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2020 rok,  zarówno Zarządzeniami Wójta 

Gminy Gnojnik  w okresie między sesjami, jak i zgodnie z treścią uzasadnienia w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.  

• zastosowane w 2020r. wyłączenie, wyłączające wykupu obligacji wyemitowanych w 

2019r, z ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 

warunkując to obniżeniem łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty 

nowego zobowiązania (w postaci pożyczki długoterminowej), w stosunku do kosztów 

obsługi wyemitowanych wcześniej obligacji, zostało przesunięte: 

- z pozycji 5.1.1.2 (podstawa prawna wyłączenia to art. 243 ust 3a)  

- do pozycji 5.1.1.3 (podstawa prawna wyłączenia to art. 243 ust 3b) 

 

- zmiany w zakresie załącznika nr 2  

Dokonano aktualizacji przedsięwzięcie: 

• aktualizowano limity wydatków zgodnie we wszystkich niezbędnych pozycjach dla 

roku 2020, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2020 rok,  

zarówno Zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik  w okresie między sesjami, jak i zgodnie 

z treścią uzasadnienia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.  

 

 

SESJA z 20.10.2020r. 

- zmiany w zakresie załącznika nr 1 

Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” 

• we wszystkich niezbędnych pozycjach dla roku 2020, zgodnie ze zmianami 

wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2020 rok,  zarówno Zarządzeniami Wójta 

Gminy Gnojnik  w okresie między sesjami, jak i zgodnie z treścią uzasadnienia w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.  

• w roku 2021 wprowadzono następujące zmiany: 

- zwiększa się plan z tytułu wydatków majątkowych wprowadzonych do załącznika 

przedsięwzięć o kwotę 88 500,00 złotych 

- zwiększa się plan z tytułu dochodów bieżących o kwotę 88 500,00 złotych 

 

- zmiany w zakresie załącznika nr 2  

Dokonano aktualizacji przedsięwzięć: 

• zaktualizowano limity wydatków zgodnie we wszystkich niezbędnych pozycjach dla 

roku 2020, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2020 rok,  

zarówno Zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik  w okresie między sesjami, jak i zgodnie 

z treścią uzasadnienia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.  
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• zwiększono limity wydatków w roku 2021 na następujących zadaniach: 

- Odbiór odpadów komunalnych – 1 400 000,00 złotych 

- Utrzymanie porządku w miejscach publicznych – 51 840,00 złotych 

- Budowa chodnika przy drodze krajowej DK75 (opracowanie dokumentacji 

techniczno-projektowej) – 60 000,00 złotych 

- Wydzielenie działek pod poszerzenie drogi gminnej Uszew za Cmentarz (Przesna na 

Okocim) – 28 500,00 złotych 

 

 

SESJA z 04.12.2020r. 

- zmiany w zakresie załącznika nr 1 

Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” 

• zaktualizowano limity wydatków zgodnie we wszystkich niezbędnych pozycjach dla 

roku 2020, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2020 rok,  

zarówno Zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik  w okresie między sesjami, jak i zgodnie 

z treścią uzasadnienia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.  

• w 20201r. zwiększono dochody o 205 000,00 złotych, wydatki o 105 000,00 złotych, a 

rozchody tyt. nadpłaty rat kapitałowych kredytów o 100 000,00 złotych.  

 

- zmiany w zakresie załącznika nr 2  

Dokonano aktualizacji przedsięwzięć i wprowadzono nowe przedsięwzięcia: 

• aktualizowano limity wydatków zgodnie we wszystkich niezbędnych pozycjach dla 

roku 2020; 

• ustalono następujące limity wydatków bieżących na rok 2021: 

-   9 500,00 złotych – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego (punktówki) 

-   5 500,00 złotych – sporządzenie Programu Opieki nad Zabytkami i Gminnej                 

                                    Ewidencji zabytków 

- 39 000,00 złotych – sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego  

• ustalono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 10 000,00 złotych, w związku                                  

z przesunięciem realizacji zadania wprowadzonego do budżetu roku 2020 ze środków 

wiejskich, tj: „Wykonanie koncepcji rozbudowy szkoły w Gosprzydowej”; 

• ustalono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 5 000,00 złotych, w związku                                  

z przesunięciem na rok kolejny płatności za wdrożenie programu księgowo-

finansowego, 

• ustalono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 95 000,00 złotych, w związku                                 

z podpisaniem umowy na „Budowa chodnika przy drodze krajowej DK75 w 

miejscowości Gnojnik - opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej” 
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SESJA z 29.12.2020r. 

- zmiany w zakresie załącznika nr 1 

Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” 

• we wszystkich niezbędnych pozycjach dla roku 2020, zgodnie ze zmianami 

wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2020 rok,  zarówno Zarządzeniami Wójta 

Gminy Gnojnik  w okresie między sesjami, jak i zgodnie z treścią uzasadnienia w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.  

• w latach 2021-2039 wprowadzono zmiany we wszystkich pozycjach wpf zgodnie z 

przedłożonym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039, z 

uwzględnieniem zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką Wójta do 

projektu Uchwały budżetowej na 2021r. 

- zmiany które dodatkowo uwzględniono dotyczą: 

1) nadpłat pożyczek długoterminowych z NFOŚIGW planowanych na 2020r.  

2) usunięcia planu na zaciągnięcie dodatkowego zadłużenia w roku 2020r. – 

dotyczy zredukowania planu pożyczki długoterminowej ze środków MARRu z 

4.000.000,00zł do kwoty faktycznie uruchomionej tj. 2.993.235,33zł. 

3) wyższej wartości nadwyżki planowanej do uzyskania z tytułu środków 

pozostających z rozliczenia RFIL-u (nabór 1) – na finansowanie ostatniej 

płatności w ramach dużego wod-kanu i rozrachunków z firmą Santex 

4) zmian w zakresie rozchodów i planowanych kwot długu, wynikających ze zmian 

o których mowa w pkt. 1) i 2) 

5) zwiększonych dochodów/wydatków bieżących i majątkowych o nowe projekty 

ujęte w załączniku przedsięwzięć. 

 

- zmiany w zakresie załącznika nr 2  

Dokonano aktualizacji i wprowadzono nowe przedsięwzięcia: 

• zaktualizowano limity wydatków roku 2020 we wszystkich niezbędnych pozycjach dla 

roku 2020, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2020 rok,  

zarówno Zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik  w okresie między sesjami, jak i zgodnie 

z treścią uzasadnienia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.  

• zwiększono lub ustalono nowe limity wydatków na lata kolejne (2021-2039) na 

następujących zadaniach: 

1) Podejmij wyzwanie - RPOWM 2014-2020, Oś priorytetowa 9. – Region spójny 

społecznie; Działanie 9.1 – Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1. – projekty 

konkursowe wyłącznie dla OPS, polegające na aktywizacji społecznej i 

zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 

ich otoczenia. 

Zadanie ma być realizowane przez GOPS w latach 2021-2023, wartość projektu 

ogółem 1 031 256,25 złotych 

Limit 2021 – 420 835,00zł 

Limit 2022 – 345 085,00zł 

Limit 2023 – 265 336,25zł 
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2) Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet edukacyjny. Cyfryzacja szkół i 

placówek oświatowych. Zadanie polegające na wyposażeniu placówek w sprzęt 

TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (zadanie z 100% 

współfinansowane środkami Unii Europejskiej i Budżetu Państwa) 

Limit 2021 – 74 999,77zł 

3) Analiza prawno-ekonomiczna przekazania do spółki ECO Gnojnik majątku 

wodno-kanalizacyjnego  

Limit 2021 – 24 600,00zł 

4) Przygotowanie projektu aktualizacji uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i rewitalizacji, wraz z aktualizacją map  

Limit 2021 – 18 450,00zł 

5) Monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Uszwi  

Limit 2021 – 1 950,00zł. 

6) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego  

Limit 2021 – 12 300,00zł 

7) Stworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w podobszarze rewitalizacji w 

Biesiadkach  

Limit 2021 – 1 001 381,00zł 

8) Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko 

i subregionie tarnowskim na ternie Gminy Gnojnik  

Limit 2021 – 1 981 980,00zł (zwiększono o 85 501,69zł) 

Limit 2022 – 1 093 718,00zł (zwiększono o 0,60zł) 

9) Projekt" Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z 

modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik"  

Limit 2021 – 1 142 150,00zł 

10) OZE - Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla 

Gmin Województwa Małopolskiego  

Limit 2021 – 1 705 000,0zł 

11) Rewitalizacja " Budowa budynku łączącego funkcję kulturalną i przedszkolną 

w Uszwi"  

Limit 2021 – 3 664 385,00zł (zwiększenie 135 599,00zł) 

12) Projekt pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła 

zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, 

tarnowskiego i dąbrowskiego”, 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. 

Limit 2021 – 1 740 148,00zł  i 140 000,00zł 

13) Projekt pn." „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły 

węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i 

dąbrowskiego”, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa 

stałe) – SPR. 

Limit 2021 – 2 347 021,00zł  i 213 672,00zł 
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Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w roku 2020 przedstawia poniższa tabela.  

 

L.p. Nazwa i cel 
Jednostka odpowiedzialna lub 

koordynująca 

Okres realizacji 
Limit 2020                       

(plan) 
Wykonanie limitu 

(2020)  

Udział 
wykonania 
w planie % Od Do 

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 25 226 630,27 16 918 356,79 67,07% 

1.a - wydatki bieżące 2 661 690,77 2 019 385,89 75,87% 

1.b - wydatki majątkowe 22 564 939,50 14 898 970,90 66,03% 

1.1 
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z 
późn.zm.), z tego: 

22 853 857,75 14 749 563,18 64,54% 

1.1.1 - wydatki bieżące 722 436,75 252 202,33 34,91% 

1.1.1.1 

Projekt pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na 
nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych 
gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i 
dąbrowskiego”, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 – Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka 
energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej 
emisji – SPR.  - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2017 2021 217 887,00 69 937,51 32,10% 

1.1.1.2 

Projekt pn." „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na 
nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach 
powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego”, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś 
priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, 
Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa 
stałe) – SPR. - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2017 2021 269 873,00 73 959,22 27,41% 

1.1.1.6 
projekt " Modernizacja kształcenia zawodowego w 
Małopolsce II"  - 

PSP GNOJNIK 2017 2020 3 866,00 2 251,02 58,23% 

1.1.1.7 
projekt " Modernizacja kształcenia zawodowego w 
Małopolsce II"    - 

PSP USZEW 2017 2020 2 854,00 2 228,37 78,08% 
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1.1.1.8 
projekt " Modernizacja kształcenia zawodowego w 
Małopolsce II"    - 

UG GNOJNIK 2017 2020 880,00 495,48 56,30% 

1.1.1.9 
projekt" Modernizacja kształcenia zawodowego w 
Małopolsce II"   - 

ZSP LEWNIOWA 2017 2020 3 406,00 1 275,81 37,46% 

1.1.1.11 
Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł 
energii dla Gmin Województwa Małopolskiego" - 

UG GNOJNIK 2018 2020 12 466,00 0,00 - 

1.1.1.12 
Małopolskie talenty - Ii II etap edukacyjny - Gmina Gnojnik - 
Tworzenie Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych 

PSP GNOJNIK 2019 2022 0,00 0,00 - 

1.1.1.13 
Małopolskie talenty - Ii II etap edukacyjny - Gmina Gnojnik - 
Tworzenie Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych 

PSP GOSPRZYDOWA 2019 2022 8 781,00 8 162,30 92,95% 

1.1.1.14 
Małopolskie talenty - Ii II etap edukacyjny - Gmina Gnojnik - 
Tworzenie Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych 

ZSP BIESIADKI 2019 2022 20 196,00 17 326,61 85,79% 

1.1.1.15 
Małopolskie talenty - Ii II etap edukacyjny - Gmina Gnojnik - 
Tworzenie Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych 

ZSP LEWNIOWA 2019 2022 17 561,00 15 326,61 87,28% 

1.1.1.16 
Małopolskie talenty - Ii II etap edukacyjny - Gmina Gnojnik - 
Tworzenie Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych 

PSP USZEW 2019 2022 26 341,00 26 341,00 100,00% 

1.1.1.17 
Małopolskie talenty - Ii II etap edukacyjny - Gmina Gnojnik - 
Tworzenie Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2019 2022 19 518,75 987,40 5,06% 

1.1.1.18 
Wsparcie opiekunów nieformalnych osób 
niesamodzielnych w subregionie tarnowskim -  - Poprawa 
sytuacji życiowej osób 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2019 2021 6 200,00 6 200,00 100,00% 

1.1.1.19 Projekt " E-xtra kompetentni" - URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2018 2020 27 711,00 27 711,00 100,00% 

1.1.1.20 
ELENA - partnerski projekt walki z niską emisją w 
województwie małopolskim - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2020 2022 84 896,00 0,00 
- 

1.1.1.21 
Podejmij wyzwanie - RPOWM 2014-2020 - Aktywizacja 
społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia 

GOPS Gnojnik 2020 2023 0,00 0,00 

- 

1.1.1.22 

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet edukacyjny. 
Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych  - Wyposażenie 
placówek w sprzęt TIK (Technologie Informacyjno-
Komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, w 
związku z przeciwdziałaniem COVID-19 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2020 2021 0,00 0,00 - 

1.1.2 - wydatki majątkowe 22 131 421,00 14 497 360,85 65,51% 
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1.1.2.1 

Projekt pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na 
nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych 
gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i 
dąbrowskiego”, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 – Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka 
energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej 
emisji – SPR.  - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2017 2021 1 747 965,00 37 424,50 2,14% 

1.1.2.2 

Projekt pn." „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na 
nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach 
powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego”, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś 
priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, 
Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa 
stałe) – SPR. - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2017 2021 4 731 010,00 2 383 782,50 50,39% 

1.1.2.3 

Rewitalizacja " Budowa budynku łączącego funkcję 
kulturalną i przedszkolną w Uszwi" ( Budowa budynku 
wielofunkcyjnego w Uszwi"   - poprawa jakości życia 
mieszkańców 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2014 2021 2 976 072,00 2 927 670,98 98,37% 

1.1.2.4 
Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł 
energii dla Gmin Województwa Małopolskiego" - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2018 2021 2 214 741,00 502 229,72 22,68% 

1.1.2.5 
Projekt pn: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na 
obszarze Gminy Gnojnik"   - ochrona środowiska 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2017 2021 10 432 273,00 8 636 877,25 82,79% 

1.1.2.8 
Zintegrowana infrastruktura dla transportu 
niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie 
tarnowskim na ternie Gminy Gnojnik - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2019 2022 105,00 105,00 100,00% 

1.1.2.9 
Zarządzenie projektem " Partnerski Projekt budowy 
instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin 
Województwa Małopolskiego"   - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2019 2025 9 255,00 9 255,00 100,00% 

1.1.2.10 
Stworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w 
podobszarze rewitalizacji w Biesiadkach - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2020 2021 20 000,00 15,90 0,08% 
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1.1.2.11 
Podejmij wyzwanie - RPOWM 2014-2020 - Aktywizacja 
społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia 

GOPS Gnojnik 2020 2021 0,00 0,00 - 

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 - 

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 - 

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 - 

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 2 372 772,52 2 168 793,61 91,40% 

1.3.1 - wydatki bieżące 1 939 254,02 1 767 183,56 91,13% 

1.3.1.1 
Dotacja celowa na realizacje wspólnego zadania pn. " 
Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł 
energii dla gmin Województwa Małopolskiego"  - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2018 2024 2 000,00 2 000,00 100,00% 

1.3.1.2 
Zarządzenie projektem " Partnerski Projekt budowy 
instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin 
Województwa Małopolskiego"   - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2018 2025 0,00 0,00 - 

1.3.1.3 
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik - 
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 
terenie Gminy Gnojnik    - Ochrona środowiska 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2017 2021 1 252 000,00 1 251 650,98 99,97% 

1.3.1.4 
Zimowe/Letnie utrzymanie dróg  - Bezpieczeństwo 
mieszkańców 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2018 2021 180 044,93 112 996,63 62,76% 

1.3.1.5 
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Gnojnik  - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2019 2021 0,00 0,00 - 

1.3.1.6 Rozgraniczenia - realizacja zadań wynikających z ustaw URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2016 2020 3 600,00 3 600,00 100,00% 

1.3.1.7 
Oświetlenie uliczne  - Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2013 2021 298 471,84 272 276,59 91,22% 

1.3.1.8 
Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik - 
Określenie reguł działania w przestrzeni Gminy Gnojnik 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2016 2021 0,00 0,00 - 

1.3.1.9 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2019 2021 96 207,75 80 779,86 83,96% 

1.3.1.11 
10.1.2. Wychowanie Przedszkolne – SPR  - opracowanie 
wniosku o dofinansowanie projektu wraz zarządzaniem 
tym projektem 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2019 2020 0,00 0,00 - 

1.3.1.12 
Wdrożenie oprogramowania do obsługi finansowo-
księgowej Urzędu - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2019 2021 5 000,00 0,00 0,00% 
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1.3.1.13 Abonament na System Informacji Prawnej LEX - URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2019 2021 14 145,00 14 145,00 100,00% 

1.3.1.14 
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik - 
miejsca publiczne - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2020 2021 8 640,00 8 640,00 100,00% 

1.3.1.15 
Sporządzenie Programu Opieki nad Zabytkami i Gminnej 
Ewidencji Zabytków - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2020 2021 15 000,00 0,00 - 

1.3.1.16 Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2020 2021 6 150,00 6 150,00 100,00% 

1.3.1.17 
Przygotowanie projektu aktualizacji uchwały w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, wraz 
z aktualizacją map - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2020 2021 18 450,00 0,00 - 

1.3.1.18 
Monitoring zamkniętego składowiska odpadów 
komunalnych w Uszwi - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2020 2021 14 944,50 14 944,50 100,00% 

1.3.1.19 
Analiza prawno-ekonomiczna przekazania do spółki ECO 
Gnojnik majątku wodno-kanalizacyjnego - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2020 2021 24 600,00 0,00 - 

1.3.2 - wydatki majątkowe 433 518,50 401 610,05 92,64% 

1.3.2.1 

Budowa chodnika przy drodze krajowej DK75 - 
opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej  - 
Umowa nr 213/2019-BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE 
KRAJOWEJ NR 75 BRZESKO-NOWY SĄCZ-ETAP II-
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2019 2021 0,00 0,00 - 

1.3.2.2 
Rewitalizacja - Budowa obiektów małej architektury, boiska 
sportowego oraz utwardzenie terenu - Biesiadki - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2019 2020 0,00 0,00 - 

1.3.2.3 
Rewitalizacja " Budowa Centrum Kultury w Gnojniku"  - 
poprawa jakości życia mieszkańców 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2017 2020 0,00 0,00 - 

1.3.2.4 
Wydzielenie działek pod poszerzenie dr. Gminnej Uszew za 
Cmentarz (Przesna na Okocim) - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2019 2021 0,00 0,00 - 

1.3.2.5 
Wykonanie robót budowlanych w celu przyłączenia 
nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 
miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2019 2020 245 300,00 245 284,30 99,99% 

1.3.2.6 
Doprojektowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na 
terenie Gminy Gnojnik - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2019 2020 130 000,00 117 207,25 90,16% 

1.3.2.7 
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla 
zadania pn: "Budowa gr. gminnej nr 250393K Zagoniowa 
wraz z odwodnieniem w miejsc. Zawada Uszewska - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2019 2020 35 000,00 17 500,00 50,00% 
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1.3.2.8 
Wykonanie projektu budowlanego rurociągu 
wodociągowego wraz zw zbiornikiem wodociągowym 
(łącznik z Brzeskiem) - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2019 2020 19 618,50 19 618,50 100,00% 

1.3.2.9 Podział działki 941/4 w Gnojniku - URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2019 2020 3 600,00 2 000,00 55,56% 

1.3.2.10 Wykonanie koncepcji rozbudowy szkoły w Gosprzydowej - URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2020 2021 0,00 0,00 - 

1.3.2.11 
Budowa chodnika przy drodze krajowej DK75 w 
miejscowości Gnojnik - opracowanie dokumentacji 
techniczno-projektowej  - 

URZĄD GMINY W GNOJNIKU 2020 2021 0,00 0,00 - 
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17. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gnojnik na dzień 31.12.2020r. 

 

Dane dotyczące przysługujących Gminie Gnojnik praw własności, zawarte w Informacji                      

o stanie mienia komunalnego przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. 
 

 

 

18. Sprawozdanie opisowe Centrum Kultury w Gnojniku za 2020 roku. 

 

 

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszego 

sprawozdania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis Załączników: 

1. Załącznik nr 1 

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 rok 

2. Załącznik nr 2 

Sprawozdanie opisowe Centrum Kultury w Gnojniku za 2020 roku. 

 


