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Roczny plan dochod6w budzetowych na dzieri 30 czerwca 2013 roku po zmianach wynosi
15.015.314,78zl, natomiast wydatkow budzetowych 16.751.094,78zl. Roznica pomie_dzy planowanymi wydatkami
a dochodami to planowany deficyt budzctowy , ktory zostai pokryty z nadwyzki budzetowej osia_gni?tej w latach
ubieglych .
Dochody za I polrocze 2013 roku wykonane zostaly w kwocie 8.195. 917.94 zL, co stanowi 54,58 % planu.
Natomiast wydatki wykonano w wysokosci 7.056.917.4Q zf., co stanowi 42,13 % planu.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS nadwyzka budzetowa wynosi - 1.139.000,54
Wazniejsze zrodla dochodow :

dochody wiasne 2.846.075,92
w tym :
l)udzial w podatku dochodowym od osob fizycznych i prawnych - 1.258,749
2) odsetki od sYodk6w na rachunkach bankowych - 25.658,87
3) pozostale dochody wiasne - 1.561.668,05

- dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na rcalizacJQ zadan bieza^cych
z zakresu administracji rza_dowej zleconych gminie 1.240.207,02

- dotacje celowe otrzymane z.budzetu paristwa na realizacje wtasnych
zadan bieza_cych gniin 174,751

srodki na realizacj? programu POKL ,,Droga do samodzielnos'ci" .; 44.750
subwencjez budzetu paristwa : • 3.808.578
srodki z Agencji Restrukturyzacji i Modemizacji Rolnict\va na zrealizowane i 81.556
zadanie inwestycyjne ,,Przebudowa chodnika prowadza^cego do Wiejskiego Centrum Rekreacji
i Wypoczynku w Pniewie

Gtowne kierunki wydatkow:
1) Wydatki biezace 6.768.606,77

w tym :
- dotacja dla Spotecznej Szkoty Podstawowej w Bedlnie 145.855
- wptaty gminy na rzecz izb rolniczych \6

2) Wydatki maja_tkowe " 288.310,63
W sprawozdaniu Rb-Z za I polrocze 2013 rok Gmina Bedlno wykazuje wartosci zerowe ,
co oznacza , ze nie posiada zobowia^zan w/g tytulbw dluznych ( kredyty, pozyczki, papiery warto^ciowe, wymagalne
zobowia_zania z tyt. dostaw towar6w i usiug ) oraz gwarancji i pore^czen. Na dzien 30.06 2013 roku zalegtosci z tytuha
podatk6w i oplat lokalnych wynosza, 432.690,80 ( sprawozdanie Rb-N )
w tym:

a) dochody realizowane przez Urza^d Skarbowy tj. wplywy z karty podatkowej,
podatku od spadk6w i darowizn
- salda zalegloSci 5.361,70

b) dochody realizowane bezpo^rednio przez Urzqd Gminy tj. podatek rolny,
podatek le^ny, podatek od 3rodk6w transportowych, podatek od nieruchomosci,
oplaty za pob6r wody, czynsz, za wieczyste uzytkowanie gmntow
- salda zaleglosci 227.137,17

W kwocie zalegiosci dot. dochod6w realizowanych bezposrednio przez Urza^d Gminy, giowne pozycje to:
- saldo zaleglosci w oplatach za pob6r wody 65.572,22
- saldo zalegios~ci w oplatach za wieczyste uzytkowanie grunt6w 2.586,21
- saldo zalegtoSci w optatach za czynsz lokalowy 14.848,65
- saldo zalegtosci w podatku rolnym od osob prawnych / x
- saido zaleglosci w podatku od nieruchomosci od osob prawnych . 23,00
- saldo zaleglosci w podatku od s*rodk6w transportowych od os6b fizycznych 76.409,84



saldo zalegtos'ci w podatku od nieruchomos"ci od osob fizycznych 23.692
saldo zalegtosci w podatku rolnym od os6b fizycznych 43.942,95
saldo zalegtos'ci w podatku Ies"nym od osob fizycznych 60,00

- saldo zalegtos'ci w optacie za odprowadzenie wod gruntowych do stawu 2,30

c) dochody gtniny z tytuhi funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
- salda zalegtosci . 200.191,93

wtym:
- saldo zaleglosci z funduszu alimentacyjnego 101.409,90
- saldo zalegtosci z zaliczki alimentacyjnej 98.782,03

mgr inKrzytof Kolach



WYKONANIE DOCHODOW

Wykonanie dochodow w poszczeg61nych rodzajach podatkow i oplat oraz dotacji przcdstawia si? nastepujaco

Plan w zl Wykonanie w zl %

DZIAL 010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO

Rozdzial 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI

§ 0960 - otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieni?znej

Razem rozdzial 01010

X

X

3.600

3.600

X

X

Rozdzial 01095- POZOSTALA DZIALALNOSC
§ 0690 - wph/wy z roznych oplat
§ 0750 - dochody z najmu i dzierzawy (czynsz za tereny lowieckie
przekazywany przez Starostwa od k6t lowieckich za tzw. dzierzaw?
obwod6w lowieckich na terenie gminy
§ 2010 --dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na realizacj^
zadafi zleconych — zwrot podatku akcyzowego
Razem rozdzial 01095
RAZEM DZIAL 010

2.000
4.234

449.351,52

455.585,52 .
455.585,52

X

4.160,58

449.351,52

453.512,10
457.112,10

X

98,26

100

99,54
100,34

W § 0690 zaplanowano wplywy za niedopehiienie obowia_zku ubezpieczenia budynkbw rolniczych. WI potowie
2013 roku nie stwierdzono braku ubezpieczenia.

DZIAL 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIJ? ELEKTRYCZNA., GAZ
Rozdzial 40002 - DOSTARCZANIE WODY

§ 0690 - wplywy z r6znych oplat
§ 0830 - wplywy z ustug (odplatnosi za pob6r wody z wodoci^gow
wiejskich
§ 0920 - odsetki od nieterminowych wplat z tyt. oplat za zuzyta^
wod?
§ 0970 - wplywy z r6znych dochodow (zwrot podatku VATm.in. za
budowi? studni gle.binowej

RAZEM DZIAL 400 , rozdzial 40002

1.000
315.000

2.000

X

318.000

712,80
201.833,83

1.677,70

20.999

225.223,33

71,28
64,07

83,88

X

70,82

DZIAL 600 - TRANSPORT I LACZNOSC
Rozdz.6QQ14 - Drogi publiczne powiatowe
§ 2320 -dotacja zc Starostwa Powiatowego w Kutnie na
odsniezanie drog powiatowych
Razem rozdzial 60014

3.000

3.000

X

X

X

X

W I potroczu br. Starostwo Powiatowe w Kutnie nie przekazaio dotacji za odsniezanie drog powiatowych .Wpfyw
srodk6w w II p6Jroczu b.r.

Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne
§ 6297 -refundacja srodkow za przebudowe. chodnika w Pniewie srodki
z PROW z dzialania „ Odnowa wsi"
Razem rozdzial 60016

RAZEM DZIAL 600

81.556

81.556

84.556

81.556

81.556

81.556

100

100

96,45

DZIAL 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdzial 70005- GOSPODARKA GRUNTAMII NIERUCHOMQSCIAMI
§ 0470 - wplywy z oplat za uzytkowanie wieczyste nieruchomosci
§ 0750 - dochody z najmu i dzierzawy
§ 0770 - wplywy z tytuhi odplatnego nabycia prawa wlasnosci
§ 0830- wptywy zushig
§ 0920 - odsetki od nieterminowych wplat z tyt. najmu i dzierzawy
§ 0970 - wplywy z rdznych dochodiw
RAZEM DZIAL 700, rozdzial 70005

7.940
80.430
75.000
3.000
X

X

166.370

11.436,45
41.526,04
X

872,67
805,44
22,50
54.663,10

144,03
51,63
X

29,08
X

X

32,85



Wplywy pochodza_ z tyt. opiat za wieczyste uzytkowanie gruntow od osbb fizycznych i prawnych naliczone w wys. 3%
wartosci grunt6w ( § 0470 ) . W § 0750 ujeto dochody z najmu i dzierzawy od os6b fizycznych i prawnych
uzytkujacych grunty bedace wlasnoscia^gminy oraz czynsz za wynajem lokali uzytkowych i mieszkalnych.
W § 0830 ujeto dochody z tyt. zwrotu za zuzyta^energi? clekliyczn^pobierana_w budynku komunalnym w Wojszycach
przez wynajmujacego pomieszczenie na dzialalnos6 handiowq, .
W § 0970 ujeto dochody z tyt. zwrotu oplaty sa_dowej od uiszczonych pozw6w w sprawie zaleglego czynszu
lokalowego - 22,50 zl
W I p61roczu b.r. nie wykonano dochodow ze sprzedazy rnajajku. Plan 75.000,-

DZIAL 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
RozdziansOl 1 - URZEJDY WOJEWODZKIE
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na realizacje.
zadan zleconych (dotacja na prowadzenie USC i OC )
§ 2360 - dochody jednostki zwiajzane z realizacjq. zadari rzajiowych
( za udost^pnienie danych osobowych )
Razem rozdzial 75011

72.513

8,00

72.521

39.046

1,55

39.047,55

53,84

19,37

53,84

Rozdziat 75023 - URZEDY GMIN
§ 0830 - wpiywy z uslug
§ 0960 - otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieni^znej
Razem rozdziaf 75023

100
X

100

36
955
991

36
X

991
Otrzymano darowizny na biezace funkcjonowanie Urzedu Gminy w wysokosci 955,- zl. Wplywy z ushig dotycza^ ustugi
zaksero 36zf.

Rozdzial 75095 -POZOSTALA DZIALALNOSC
§ 0970 - wpiywy z r6znych dochodow
Razem rozdziat 75095
RAZEM DZIAl, 750

X

X

72.621

13.922,03
13.922,03
53.960,58

X

X

74,30
Wplyw 13.922,03 zi dotyczy reftindacji pobordw pracownikow zatrudnionych wramach rob6t publicznych w 2012 r .

DZIAL 751 - URZ^DY NACZEL^fYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY
PRAWA ORAZ S4DOWNICTWA

Rozdzial 75101 -URZEJDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na realizacj§
zadan zleconych
RAZEM DZIAL 751, rozdzial 75101

1.065

1.065

532,50

532,50

50

50
Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie statego rejestru wyborcow.

DZIAL 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Rozdzial 75412 - OCHOTNICZE STRAZE POZARNE
§ 0970 - zwrot za paliwo -samoch6d OSP Bedlno

Razem rozdzial 75101

X

X

163,16

163,16
X

X

Rozdziai 75414 - OBRONA CYWILNA
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na realizacje_
zadan zleconych
Razem rozdzial 75414

RAZEM DZIAL 754

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.663,16

100

100

110,87
Dotacja celowa przekazana przez Urza_d Wojewodzki w Lodzi na zadania zlecone z'zakresu obrony cywitnej .

DZIAL 756 - DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJA.CYCH OSOBOWOSd PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIA.ZANE Z ICH
POBOREM

Rozdzial 75601 - WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO QD OSOB FIZYCZNYCH
§ 0350- podatek od dzialalnoSci gospodarczej osob fizycznych
oplacany w formie karty podatkowej
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wplat z tytuha podatkow i optat
Razem rozdzial 75601

2.000

100
2.100

595

X

595

29,75

X

28,33

Rozdziat 75615 - WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO,PODATKU LESNEGO,PODATKU OD CZYNNOSCI
CYWILNOPRAWNYCH ,PODATKOW I OPLAT LOKALNYCH OD OSOB PRAWNYCH I
INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH



§ 03 10 - podatek od nieruchomosci
§ 0320 - podatek rolny
§ 0330 - podatek lesny
§ 0340 - podatek od srodkow transportowych
§ 0500 - podatek od czynnosci cywilno- prawnych
§ 0690 - wplywy z roznych oplat
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wptat z tytulu podatkow i oplat
Razem rozdziat 75615

487.622
4.260
1.157
6.036
2.000
100
2.000
503.175

321.883,87
2.754
595
3.181
38
35,20
392,20
328.879,27

66,01
64,64
51,42
5270
1;90
35,20
19,61
65,36

Rozdzial 75616 - WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO,PODATKU LESNEGO ,PODATKU OD SPADKOW I
DAROWIZN,PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH PODATKOW I OPLAT
LOKALNYCH OD OSOB FIZYCZNYCH

§ 03 10 - podatek od nieruchomosci
§ 0320 - podatek rolny
§ 0330 - podatek lesny
§ 0340 - podatek od s"rodk6w transportowych
§ 0360 - podatek od spadk6w i darowizn
§ 0430 - wplywy z oplaty targowej
§ 0460 - wplywy z optaty eksploatacyjnej
§ 0500 - podatek od czynnos"ci cywilno- prawnych
§ 0690 - wplywy z r6znych oplat
§ 0910 - odsetki od nietermlnowych wplat z tytuhi podatkow i optat

Razem rozdzial 75616

322.288
963.443
1.883
191.500
10.000
5.000
17.830
65.000
4.000
6.000

1.586.944

164.762,44
503.056,76
1.096
81.809,10
4.119
3.120
4.590
46.387
2.454,08
2.226,48

813.620,86

51,12
52,21
58,20
42,72
41,19
62,40
25,74
71,36
61,35
37,10

51,26

Rozdzial 75618 - WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIACYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZADU
TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

§ 0410 - wplywy z oplaty skarbowej
§ 0490 - wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przcz
j.s.t.na podstawie odrebnych ustaw , w tym;
- za zaj?cie pasa drogowego
- dochody z tyt.gospodarowania odpadami komunalnymi

§ 09 1 0 - odsetki od oplaty skarbowej
Razem rozdzial 75618

40.000
215.260

8.760
202.500

50
255.310

14.157
8.902,22

8.902,22
X

X

23.059,22

35,39
4,13

100
X

X

9,03

Rozdzial 75621 - UDZIALY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHOD BUDZETU PANSTWA
§ 0010 -podatek dochodowy od os6b fizycznych
§ 0020 - podatek dochodowy od osob prawnych
Razem rozdzial 75621
RAZEM DZIAL 756

3.016.486
16.000
3.032.486
5.380.015

1.258.749
8,450,90
1.267.199,90
2.433.354,25

41,72
52,81
41,78
45,22

Udziafy w podatku dochodowym od os6b fizycznych w 2013 roku przekazywane do gmin w wysokosci 37,42 %
wp!yw6w z podatku dochodowego od os6b fizycznych zamieszkalych na terenie grniny. Podatek przekazywany jest
przez Ministra Finans6w. Udzialy w podatku dochodowym od osob prawnych wykonane zostaly w 52,81 % .Podatek
przekazywany jest przez Urze_dy Skarbowe.

DZIAL 758 -R6ZNE ROZLICZENIA
Rozdzial 75801- CZE_SC OSWIATOWA SUBWENCJI OG6LNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZADU

TERYTORIALNEGO
§ 2920 - subwencje og61ne z budzetu panstwa
Razem rozdziat 75801

4.272.215
4.272.215

2.629.056
2.629.056

61,53
61,53

RozdziaJ 75807 - CZ^SC WYROWNAWCZA SUBWENCJI OGOLNEJ DLA GMIN
§ 2920 - subwencje og61ne z budzetu paiistwa
Razem rozdzial 75807

2.359.043
2.359.043

1.179.522
1.179.522

50,00
50,00

Rozdzial 75814 - R6ZNE ROZLICZENIA FINANSOWE
§ 0920 - pozostate odsetki
§ 2910 - zwrot niewykorzystanej dotacji Gminny Klub Sportowy w
Bedinie
Razem rozdziat 75814
RAZEM DZIAL 758

50.000
X

50.000
6.681.258

25.658,87
755

26.413,87
3.834.991,87

51,31
X

52,82
57,39

Pozostate odsetki stanowia, dochody z tytulu lokat terminowych i s"rodk6w na rachunkach bankowych .



DZIAL 801 - OSWIATA I WYCHOWANIE
Rozdziat 8()Uri-Szkoty podstawowe
§ 0970 - odszkodowanie wyplacone przez firme_ ubezpieczeniowq.
za szkod? powstata_w S.P. w Pleckiej Da_browie

Razem rozdzial 80101

15.833,68

15.833,68

15.833,68

15.833,68

100

100 J

Rozdziat 80110 - GIMNAZJA
§ 0830 - wprywy z uslug
§ 2460 - srodki z WFOS i GW na realizacje zadania Malowanie
barwami przyrody-ekologia w Gimnazjum w Bedlnie
Razem rozdzial 80110
RAZEM DZIAL 801

2.000
37.995

39.995
55.828,68

X

X

X

15.833,68

X

X

X

28,36

DZIAL 851 - OCHRONA ZDROWIA
Rozdziat 85154 - PRZECIWDZIALANIE ALKOHOLIZMOW!
§ 0480 - wptywy z optat za wydawanie zezwoleri na sprzedaz
alkoholu
RAZEM DZIAL 851 , rozdzial 84154

70.000

70.000

52.656,09

52.656,09

75,22

75,22

DZIAL 852 - POMOC SPOLECZNA
Rozdziat 85212 - SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ

SKLADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA
SPOLECZNEGO

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budzetu paristwa na realizacje;
zadari zleconych
- swiadczenia spoleczne , fundusz alimentacyjny
§ 2360- dochody jednostek zwia_zane z realizacja_ zadari rzadowych
oraz innych zadari zleconych ustawami- 50% s"ciajmi$tych zaliczek
alimentacyjnych i % udziat funduszu aliment.
§ 0920 - pozostate odsetki ( od nienaleznie pobranych swiadczen)
§ 0970 - wptywy z r6znych dochod6w (zwrot nienaleznie
pobranych swiadczen)
Razem rozdziaf 85212

1.333.384

6.000

14,88
554,70

1.339.953,58

731.564

5.605,35

14,88
554,70

737.738,93

54,86

93,42

100
100

55,05

Rozdziat 85213 - SKLADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJACE
NIEKTORE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ , NIEKTORE SWIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZACE W ZAJECIACH W CENTRUM INTEGRACJI
SPOLECZNEJ

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budzetu paristwa na realizacje.
zadari zleconych

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na realizacje.
wtasnych zadari bie±a_cych gmin
Razem rozdzial 85213

1.761

12.964

14.725

1.761

6.594

8.355

100

50,86

56,74
Sa_to dotacje na sktadki zdrowotne oplacane za podopiecznych korzystajacych z pomocy spolecznej .

Rozdziat 85214 - ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I
RENTOWE

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budzetu paristwa na realizacje
wtasnych zadari biezacych gmin - zasitki okresowe
Razem rozdzial 85214

15.000

15.000

14.154

14.154

94,36

94,36

RozdziaJ 85216-ZASILKI STALE
§ 2030 - dotacja celowa na wyplate. zasilkbw starych
Razem rozdzial 85216

137.395
137.395

75.527
75.527

54,97
54,97

Rozdziat 85219-OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budzetu paristwa na realizacj?
wtasnych zadari bieza_cych gmin ( na utrzymanie GOPS-u
realizuja_cego zadania z zakresu pomocy spotecznej )
Razem rozdzial 85219

61.583

61.583

31.991

31.991

51,95

51,95



Rozdzial 85231 - POMOC DLA CUDZOZIEMCOW
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na realizacje.
zadan zleconych

Razem rozdzial 85231

2.000

2.000

1.002

1.002

50,10

50,10
Dotacja na wyplat? zasilk6w celowych dla cudzoziemcow.

Rozdzial 85295 - POZOSTALA DZIALALNOSC
§ 0970 — zwrot nienaleznie pobranego swiadczenia rodzimiego
za2012rok
§ 2007- dotacje cefowe w ramach program6w fmansowanych z
udziatem srodk6w europejskich oraz srodkow, o kt6rych mowa w
art, 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub ptatnosci w ramach
budzetu srodkow europejskich
§ 2009- dotacje celowe w ramach programow fmansowanych z
udziafem srodk6w europejskich oraz srodk6w, o ktorych mowa w
art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub ptatnosci w ramach
budzetu s"rodk6\ europejskich
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na pomoc
finansowa. realizowanq. w ramach rzadowego programu wspierania
niekt6rych osob pobierajacych Swiadczenie piele.gnacyjne
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na realizacje
wlasnych zadari biezacych gmin -dozywianie
Razem rozdzial 85295
RAZEM DZIAL 852

100

42.500

2.250

37.394

29.096

111.340
1.681.996,58

100

42.500

2.250

15.450

17.955

78.255
947.022,93

100

100

100

41,32

61,71

70,28
56,30

Wphywy w § 2007 i 2009 to dotacje na realizacje. projektu POKL ,,Droga do samodzielnosci". Wpiywy w § 2010 to
dotacj e na pomoc finansowa^ realizowana_ w ramach Rzadowego Programu wspierania niektorych osob pobieraj acych
s"wiadczenie piele_gnacyjne.

DZIAL 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
RozdziaJ 85415 - POMOC MATEPJALNA DLA UCZNIOW
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na
realizacje. wlasnych zadan biezacych
RAZEM DZIAL 854, rozdzial 85415

28.530

28.530

28.530

28.530

100

100
Dotacja otrzymana z Urze_du Wojew6dzkiego w Lodzi na wyplate. stypendi6w socjalnych dla uczni6w.

DZIAL 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA
Rozdzial 90019 - WPLYWY I WYDATKI ZWIAZANE Z GROMADZENIEM SRODKOW Z OPLAT I KAR ZA

KORZYSTANIE ZE SRODOWISKA
§ 0690 - wpb/wy z roznych optat
Razem rozdzial 90019
Dochody otrzymane z Urz§du Marszalkowskiego

8.000
8.000

3.742,86
3.742,86

46,79
46,79

z tytuKi oplat i kar za korzystanie ze srodowiska .

Rozdzia* 90095 - POZOSTALA DZIALALNOSC
§ 0750 - dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych
^ 0920 - pozostate odsetki
Razem rozdzial 90095
RAZEM DZIAL 900

8.989
X

8.989
16.989

4.631,37
2,30

4.633,67
8.376,53

51,52
X

51,55
49,31

§ 0750 - wplywy z tytutu odprowadzenia w<5d do stawu w Bedlnie

DZIAL 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdziat 92109 - DOMY I QSRODKI KULTURY, SWIETLICE I KLUBY
§ 0830 - wplywy z ushig
RAZEM DZIAL 921, rozdzial 92109

1.000
1.000

439,95
439,95

44,00
44,00

Kwota 439,95 zl dotyczy wprywu za energie. elektryczna. w Swietlicy we Franciszkowie

DZIAL 926 - KULTURA FIZYCZNA
Rozdzial 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
§ 0920- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji od GKS
RAZEM DZIAL 926, rozdzial 92605

X

A.

1,87
1,87

X

X



GMINA OTRZYMALA 0OTACJE CELOWE :

Dotacjc na zadania zlecouc gminie § 2010: Plan Wykonanie

-dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
nap^dowego

- dotacja z zakresu USC i OC
- dotacja na prowadzenie stalego rejestru wyborcbw
- dotacja na zadania z zakresu OC
- dotacja na swiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
- dotacja na skfadki na ubezpieczenie zdrowotne
- dotacja na pomoc dla cudzoziemcow

- dotacja na realizacj§ rzajdowego programu wspierania
niektdrych osob pobieraja^cych swiadczenie piet^gnacyjne

449.351,52

72.513

1.065
1.500
1.333.384
1.761
2.000

37.394

449.351,52

39.046

532,50
1.500
731.564
1.761
1.002

15.450

J l O O

53,85

50,00
100
54,87
100
50,10

41,32

Dotacie na zadania wlasne gminy § 2030:

- dotacja na skladki na ubezpieczenie zdrowotne
- dotacja na zasilki okresowe

- dotacja na wyptat§ zasilk6w statych
- dotacja na utrzymanie GOPS
- dotacja na realizacj? programu ,,Pomoc panstwa w zakresie
dozywiania
- dotacja na stypendia socjalne dla uczni6w
OGOLEM DOTACJE

12.964
15.000

137.395
61.583
29.096

28.530
2.183.536,52

6.594
14.154

75.527
31.991
17.955

28.530
1.414.958,02

50,86
94,36

54,97
51,95
67,61

100
64,80

war,

ingr in -.lofKolack



WYKONANIE WYDATKOW

Wykonanie wydalkow w pqszczegolnych dziajach przedsiawia siQ nast^puj^co:
3 """ "

Plan w zl Wykonanie w zl

DZIAL 010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO

ROZDZIAL 0 1 030 - IZBY ROLNICZE

, § 2850 - wplaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzysk. wpl.
podatku rolnego wraz z odsetkami

i OGOLEM ROZDZIAL 01030

19.514,00

19.514,00

10.131 ,26

10.131,26

51,92

51,92

Przekazano do Izby Rolniczej 2% wptyw6w podatku rolnego i odsetek placonych przez podalnik6w.

ROZDZIA-L 01095 - POZOSTALA DZIALALNOS6

§ 4010- wynagrodzenia osobowe

§ 41 10- skladki na bezpieczeniaspoleczne

§4120- skladki naFP

§ 4430- rozne oplaty i skladki

OGOLEM ROZDZIAL 01093

OGOLEM DZIAL 010

7.364,43

1.265,95

180,43

440.540,71

449.351,52

468.865,52

7.364,43

1 .265,95

180,43

440.540,71

449.351,52

459.482,78

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

98,00

Poniesione wydatki dotycza, wyplaty podalku akcyzowego produccntom rolnym na kwotij 440.540,71 zi i wyplaty wynagrodzenia za
vvykonywane czynnosci przy zwrocie podalku w kwocie 8.810,81 zl Srodki pochodz^z dotacji.

DZIAL 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE \ ENERGII? ELEKTRYCZN^, GAZ I WODI?

ROZDZIAL 40002 - DOSTARCZANIE WODY

§ 4! 10- skladki na bezpieczcnia spolecznc

§ 4170-wynagrodzenie bezosobowe

§ 4210 ~ zakup materia!6w i wyposazenia

§ 4260 -zakup energii

§ 4270 - zakup using remontowych

§ 4300 -zakup uslug pozostaiych

fj 4430 - r6zne oplaty i sk-iadki

§ 4530 -podatek od tovvai'ow i uslug

§ 6050 -wydatki inwestycyjnc jedn. budzctowych

ij 6060 -wydatki na zakupy inwcstycyjne jednostek budzetowych

OGOLEM ROZDZIAL 40002

OGOLEM DZIAL 400

4.300,00

45.000,00

74.000,00

168.000,00

22.000,00

41.000,00

22.860,00

5.000,00

155.000,00

22.000,00

559.160,00

559.160,00

2.015,20

22.952,45

23.071,93

93.166:04

X

3.013,97

9.985,50

4.873,00

6,00

x

159.084,09

159.084,09

46,86

51,00

31,18

55,45. ..
X

7,35

43,68

97,46

X

X

28,45

28,45

Powyzsze sVodki zostaly wykorzyslane na wydatki zwia^zane z utrzymanicm wodociagow wiejskich w wysokosci 159.084,09 zl.
G-iowne wydatki to: wynagrodzenia dia konserwatorow wodociagow (Pnicwo, Gluchow, Orlow), prowizja dia soltys6w za inkaso
oplat za pob6r wody przez odbiorcow indywidualnycll, koszty energii eleklrycznej, zakup material6w do remontu i konserwacji
liydroforni, koszty naprawy awarii wodociajpw-wynajem dzwigu i koparki, remont pomp i naprawa inslalacji elcklryczncj, oplaty za
emisj? zanicczyszczen i za pob6r wod gl^binowych, koszty analizy wody, wydatki w § 4530 dot. zaplaty podalku naliczonego do
z\vrotu przez US, zakup zwirkow do wymiany w odzelaziaczacli suw Or!6w.
Wydatki inwestycyjne tj. wydatki zwia^zane z budowa^studni gl^binowej w Pniewie oraz zakup pompy glqbinowej i sprezarki zosiana^
dokonanc w II polroczu br.

DZIAL 600 - TRANSPORT I LA^CZNOSC

ROZDZIAL 60014 - DROG1 PyBUCZNE POW1_ATOWE

i § 4210 -zakup materiaiow i wyposazenia

i § 6620 - dotacje celowe przekazane dia powiatu na inweslycje i
I zakupy inwcslycyjne realizowane na podsl. porozumieii mi^dzy
Ij.s.t .

3.000,00

909.000,00



OGOLEM ROZDZIAL 60014 912.000,00 3.000,00 0,33

Wydatek w tym rozdziale dotyczy zakupu paliwa na odsniezanie drug powiatowych zgodnie z porozumicniem zawartym z Powiatem
Kutnowsldm. Dolacja z Powiatu zoslanie przckazana w II polroczu br.
Plan 909.000,00 zl to kwota zaplanowana na dotacj^ dla Powiatu I<u too \vski ego na zadania inwcstycyjne drogovve.
Wydatek nastapi w II polroczu br.

ROZDZIAL 600 16 - DROGI PUSL1CZNE GMINNE

§ 41 !0- skladki na bezpieczeniaspoleczne

§4120- skladki naFP

§ 41 70 - wynagrodzenie bezosobowe

§ 42 1 0 - zakup materialow i wyposazenia

§ 4270 - zakup using remontovvych

§ 4300 - zakup uskig pozostalych

§ 6050 - wydatki inwcstycyjne jcdn. budzetowych

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych

OGOLEM ROZDZIAL 60016

OGOLEM DZIAL 600

1.550,00

250,00

10.000,00

123.705,68

152.115,08

14.400,00

1.356.81031

20.000,00

1.678.831,57

2.590.831,57

X

X

8.777,00

43.175,51

X

897,90

204.601,87

X

257.452,28

260.452,28

X

X

87,77

34.90

X

6,23

15,08

X

15,33

10,05

W ramach wydatkow biczqpych wydatkowano ogolem 52.850,41 zi. Giownc pozycje wydatk6w to: zakup paliwa do odsniezania
drag gminnych, zakup paliwa do wykaszania traw w pasach drog gminnych, zakup znak6w drogowych, zakup zuzla na drogi
gminne.W ramach wydatkow z f.soteckiego zakupiono tutc\a kwot? 4.050,75 zl dla solectwa Bedlno-Wiey i zuzel na drog? z f.
soleckiego solectwa Kazimierek na kwottj 4.806,50 zl oraz transport zuzla z f. soleckiego Bedlno-Wies na kwoli; 897,90 zl.
Na wydatkj inwestycyjne drog gminnych wydatkowano 204.601,87 zj w tym:

wykonanie nawierzchni drogi

wykonanie nawierzchni drogi

wykonanie nawierzchni drogi

zakup dziennikow budowy w
x 6,00 zt =78,00 zt)

Ogolem

Nazwa zadania

gminnej Stradzew-Topol

gminnej w Kazimierku

gminnej w Plcckiej Da_browie

zwicizku z inwcslycjami drogowymi (13 dziennikow

Plan

95.630,00

22.715,00

86.182,00

78,00

.... .. . .
204.605,00

Wykonanie

95.628,49

22.714,13

86.181,25

78,00

204.601,87

DZIAL 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAL 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOSCIAMI

§ 41 10- skladki na bezpieczenia spoleczne

§4120-skladkinaFP

§ 4 1 70 - wynagrodzenie bezosobowe

§ 4210 -zakup materialow i wyposazenia

§ 4260 - zakup energii

§ 4270 - zakup uslug remontowych

§ 4300 -zakup uslug pozostalych

§ 4430 - r6zne oplaty i skladki

§ 4500 - pozostale podalki na rzecz budzetow j.s.t.

OGOLEM ROZDZIAL 70005

OGOLEM DZIAL 700

311,00

45,00

1.809,00

12.053,99

4.800,00

835,00

6.246,01

8.400,00

1.400,00

35.900,00

35.900,00

*
X

X

1.957,00

1.469,39

X

902,52

588,00

434,00

5.350,91

5.350,91

X

X

X

16,24

30,61

X

14,45

7,00

31,00

14,90

14,90

Poniesione wydatki w dziale 700, rozdz. 70005 dotyczy m.in. kosztow ogloszenia w prasie o sprzedazy, wyceny oraz oszacowania
wartosci dziatek, odpis z ksiag wieczystych, cnergii elektrycznej, zakup znakow sa^dowych, zakup map ewidencvjnych.
Wydatki z f. soleckiego w tym rozdziale dotyczy zakupu iglak6w, trawy i kosy spalinowej na zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego dla solectwa Kami lew - 1.942,00 zl.

DZIAL 710 - DZIALALNOSC USLUGOVVA

ROZDZIAL 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO



§ 4300 -zakup using pozostalych

OCOLEM ROZDZIAL 71004

24.000,00

! 24.000,00

4, 723,20 1

4.723,20 |

19,68

19,68

Wydatki dotycza, kosztow sporza_dzania dccyzji o warunkach zabudowy.

ROZDZIAL 71035 - CMENTAR2E

§ 4210 -zakup material6w i wyposazenia

OGOLEM ROZDZIAL 70005

OGOLEM DZIAL 710

DZIAL 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAL 7501 1 - URZE_DY WOJEWODZKSE

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeii

§ 40 10 - wynagrodzenie osobowe

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

§4110- skladki na bezpieczenia spoleczne

§4120- skladki naFP

§ 4140 - wpiaty na PFRON

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe

§ 4210 - zakup materialow i wyposazenia

§ 4300 ~ zakup uslug pozoslatych

§ 4410 - podroze sluzbowe krajowe

§ 4430 - rozne oplaty i skladki

§ 4440 - odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych

§ 4700 - szkolenia pracownikow

OGOLEM ROZDZIAL 75011

800,00

800,00

24.800,00

180,00

40.165,00

4.751,00

11.168,00

1.594,00

1.150,00

12.022,00

3.310,00

19,840,00

1.700,00

200,00

1.094,00

2.000,00

99.174,00

X

X

4.723,20

60,00

12.471,00

3.590/12

3.692,89

329,79

171,22

8.022,00

609,15

3.582,11

330,98

X

1.094,00

X

33.953,56

X

X

19,04

33.33

31,05

75,57

33,07

20,69

1 4,89

66,73

18,40

18,05

!9,47

X

100,00

X

32,24

Wydatki w caiosci dotycza, realizacji zadaii rzadowych zleconycll gminie (USC, ewidencja ludnosci i obrona cywilna).

ROZDZIAL 75022 r RADY GM1N

§ 3030 - rozne wydatki na rzecz osob fizycznych

§ 4210 -zakup materialow i wyposazenia

§ 4300 -zakup uslug pozostalych

OGOLEM ROZDZIAL 75022

67.936,00 28.28 1 , 0 ' l j

7.200,00 4 5 I . 8 8 J

600,00 I x i

75.736,00 28.733,92 1

41,64

6,28

X

37,94

Powyzsze wydatki zwia_zane sa,z kosztami prac Rady Gminy i Komisjami Rady Gminy i dotycza.m.in.: diety dla przcwodniczricego
Rady Gminy, diety dla radnych, czlonk6w komisji Rady Gminy naleznc z tytulu udziaiu w posicdzeniach, zakupu art. spozywczych
oiaz napojow na odbywajg.ce si$ posiedzenia, zakupu kubk6\v, iyzeczck jednorazowych.

ROZDZIAL 75023 - URZEJ5Y GMIN

§ 3020 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeii

§ 4010- wynagrodzenie osobowe

§ 4040 - dodalkowe wynagrodzenie roczne

§ 41 10- sktadki na bezpieczenia spolecznc

§4120- skladki naFP

§ 41 40 - wpiaty na PFRON

§ 4210 -zakup materialow i wyposazenia

§ 4260 - zakup cnergii

§ 4270 - zakup uslug rernontowych

§ 4280 - zakup uslug zdrowotnych

§ 4300 - zakup uslug pozostalych

8.050,00

984.470,00

76.000,00

181.106,00

17.199,00

21.660,00

158.870,00

45.000,00

1 8.900,00

418,00

99.200,00

4.804,75

497.9/1 5,09

66.778,95

96.387,31

8.777,47

10.031,74

39.520,18

23.409,45

1.568,25

73,00

48.303,32

59,68

50,58

87,87

53,22

51,03

46,31

24,87

52,02

8,30

17,46

48,69



, § 4360 - opl. z tyl. uslug tclckom. tel. Komorkowej

i § 4370 - opl. ztyt. using telekom. tel. Stacjonarnej

" § 4410 - podroze sluzbowe krajowe

§ 4430 - rozne oplaty i sktadki

: § 4440 - odpis na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych

1 § 4700 - szkolenia pracownikow

: § 6060 -wydatki na zakupy inwestycyjnc jednostek budzetowych

! OGOLEM ROZDZIAL 75023

6.000.00

20.000,00

24.000.00

4.050,00

23.339,00

10.000,00

X

1.698.262,00

1 .829,95

6.654,95

10.429,89

3.629,40

23.339,00

2.668,00

X

846.150,70

30,50

33,27

43,45

89,61

100.00

26,68

X

49,82

Wydatki na administracje. samorza_dowa_ to wynagrodzenia i pochodnc od wynagrodzen pracownikow {wynagrodzenia osobowe,
,,trzynastka" - 564.724,04 z\ skladki naubezpieczenia spolecznc i PP - 105.164,78 zl oraz odpis na fundusz swiadczeri socjalnych -
23.339,00 zl).
Wazniejsze wydatki przeznaczone byly na: oplaty za rozmowy lelefoniczne, abonament za program LEX, obslugi; prawna_, obsluge.
inibrmatycznaj konserwacj? dzwigu, oplaty za korespondencje, ubezpieczenie budynku UG i sprze.tu elektronicznego, kursy i
szkolenia pracownikow, energie. elelctryczna, i opal, wywoz nieczystosci, oplaccnic zakupu prasy i wydawniclvv liichowych, badania
profilaktyczne pracownikow, legalizacja gasnic, oplaty za korzystanie ze srodowiska, oplata RTV, znaki sa,dowe; zakup i aktualizacja
programow komputerowych, zakup cze^ci do remontu pieca co, delegacjc sfuzbowc pracownikow.
Pozoslale wydatki biezqce ponoszone byly na zakup materialow biurowych oraz wszystkie inne zakupy i uslugi zwia^zane z
funkcjonowaniem Urzedu Gminy.

RO2DZIAL.75075 -PRpMOCJA JEDNOSTEI^SAMgRZADUJERYTOiyALNEGO

§ 4210 -zakup materialow i wyposazenia

§ 4300 - zakup uslug pozostatych

§ 4430 - rozne oplaty i skladki

OGOLEM ROZDZIAL75075

4.800,00

16.560,00

40,00

21.400,00

263,00

4.286,17

40,00

4.589,17

5,48

25,88

100,00

21,44

Wydatki dotyczaj zakupu kart swia^tecznych, oplaty za strong internelowa, gminy, wydruku biuletynu ,,Nasza Gmina'\e
historii administracji w Gminie Bedlno, oplata s^dowa za wniosek o rejcstracj? czasopisma "Nasza Gmina".
ROZDZIAL 75095- POZOSTALA DZ1ALALNOSC

§ 2900 - wpiaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz zwi^zkow
gmin na dofmansowanie zadan bieza^cych

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeii

§ 3030 - rozne wydatki na rzecz osob fizycznych

tj 4010- wynagrodzenie osobowe

§ 4040 - dodalkowe wynagrodzenie roczne

§ 4100 -wynagrodzenie agencyj no-pro wizyjne

§ 41 10 - skladki nabezpieczcniaspoieczne

§41 20- skladki naFP

§ 41 40- wpiaty na PFRON

§ 4210 -zakup materialow i wyposazenia

§ 4280 - zakup uslug zdrowotnych

§ 4300 -zakup using pozostalych

§ 4410 -podroze sluzbowe krajowe

§ 4430 - rozne oplaty i skladki

§ 4440 - odpis na zakiadowy fundusz swiadczeii socjalnych

OGOLEM ROZDZIAL 75095

OGOLEM DZ1AL 750

18.138,00

6.840,00

32.760,00

214.250,00

11.650,00

71.100,00

38.297,00

13.954,00

29.640,00

8.900,00

1.346,00

8.000,00

6.250,00

4.100.00

4.923,00

470.148,00

2.364.720,00

9.068,00

1.406,18

12.480,00

84.667,11

10.430,62

32.624,58

15.772,96

2.593,62

5.817,54

1.723,53

K

1.187,13

1 .3 1 7,99

1.800,00

4.923.00

185.812,26

1.099.238,61

50,00

20,55

38,09

39,52

89,53

45,88

41,18

18,58

19,63

19,36

X

14,84

21,09

43,90.

100,00

39,52

46,48

Powyzsze wydatki dotyczEt ulrzymania trzech etat6w obslugi (palacz, sprzataczka, pracownik gospodarczy} oraz koszty zatrudnicnia
pracownikow w ramach robot publicznych. Sa^to koszty zatrudnicnia po zakoriczeniu umowy, tzw. wymagami clcktywuosc. Koszty
vvynagrodzen, skladki ZUS i FP, wpiaty na PFRON, ekwiwalent za odziez ochronna_. Wydatki dotycza.ce windykacji podatkow i
opiat lokalnych, prowizje dla inkascntow, koszty egzckucji komorniczych, zakup drukow, diety dla soltysovv '/.a posiedzenia na
sesjach Rady Gminy, skladka czlonkowska w ZGRK, skladka czlonkowska na Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM".



DZIAL 751 -URZ^DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZSA,DOWNICTWA ZADANIA ZLECONE

ROZDZIAL 75101 - URZ^DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

§ 41 10- skladki nabezpieczcnia spolcczne

§4!20-skladki na FP

§ 4 1 70 - wynagrodzenie bezosobowe

OGOLEM ROZDZIAL 75101

OGOLEM DZIAL 751

153,02

21,81

890,17

1.065,00

1.065,00

76,50

1 0,90

445.00

532,40

532,40

50.00'

50,00

50,00

50,00

50,00 i

Wydatki w tym dziale dotycza. prowadzenia stalego rejeslru wyborcow.

DZIAL 754-BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECfWPOZAROWA

ROZDZIAL 75404 - KOMENDY WOJEWODZKIE POLIC.II

§ 3000 - wplaty jednostck na paristwowy fundusz celowy

OGOLEM ROZDZIAL 75404

2.000,00

2.000,00;

Plan \ tym rozdziale doLyczy srodkow, jakie maja^byc przekazane na remont Komisariatu Policji w Zychlinie.
Wydatek nasta,pi w II polroczu br.

ROZDZIAL 754 12 - OCHOTNICZE STRAZE POZARNE

§ 3030 - rozne wydatki na rzecz osob fizycznych

§ 41 10 - skladki na bezpieczenia spo-leczne

§ 4170- wynagrodzenie bezosobowe

§ 4210 -zakup matcrialow i wyposazenia

§ 4260 - zakup energii

§ 4270 -zakup uslug remontowych

§ 4300 - zakup using pozostalych

§ 4430 - rozne oplaly i skladki

§ 6060 - wydatki na zakupy invvestycy jne jednostek budzelowych

OGOLEM ROZDZIAL 75412

3.000,00

2.100,00

13.868,00

55.697,43

17.000,00

15.000,00

8.300,00

10.000,00

136.200,00

261.165,43

X

705,97

4.336,00

31.910,87

6.840,39

54.726,50

569,00

7.493,50

36.200,00

102.782,23

>

33,6;

31.2"

57,2<

40.2^

98,1s

6,8:

74,9.

26,5'

39,3;

Srodki byly wykorzystane na bieza^ce wydatki zwia_zane z utrzymaniem gotowosci bojowej jednostek OSP na terenie gminy. Glowne
pozycje wyclatkow to: wynagrodzenie Komendanta OSP oraz ryczalty dla kierowcow OSP, zakup paliwa do samocliodow bojowycb
i molopomp, zakup cz?sci zamiennych do remontu samochodow bojowych oraz innego sprz^lu przeciwpozarovv^go, koszty energii
zuzytcj w straznicach, przegla^dy techniczne samochodow bojowych, ubezpieczenie samochodow bojowych i drufcyn oraz svviei l ic
strazackich, oplata za emisj? zanieczyszczeii, zakup olcjow, plynow, naprawa samochodow strazackich. zukup opon, ubraii
koszarowycli slrazackich.
Wydatek inwestycyjny to zakup samochodu strazackiego dla OSP Tomczyce - 36.200 zl. Kwota 27.365,43 zl - srodki z f. soleckiego
4 solectw, kwola 8.834,57 zl - srodki vvlasne gminy.

ROZDZIAL 75414 -OBRONA CYWILNA

§ 4300 - zakup uslug pozostalych

OGOLEM ROZDZIAL 75414

OGOLEM DZIAL 754

1.700,00

1.700,00

264.865,43

x ',

x :
102.782,23

X

X

38,80

W I polroczu 2013 roku nie dokonano wydatl<6w w tym rozdziale.

DZIAL 757 - OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAL 75702 - OBSLUGA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH, KREDYTOW I POZYCZEK JEDNOSTKI SAMORZADU
TERYTORIALMEGO
§ 4300 -zakup uslug pozostalych x N X

§ 8110 - odsetki od samorzajdowych papicrow wartosciowych ;
lub zacii)gnietyc!i przez j.s.t. kredyldw i pozyczek j

OGOLEM ROZDZIAL 75702



OGOLEM DZIAJL 757

DZ1AL 758 - ROZNE ROZLICZENIA

ROZDZIAL 75818 - REZERWY OGOLNE I CELOWE

§ 4810 - rezerwy

OGOLEM ROZDZIAL 75818 !

OGOLEM DZIAL 758

80.000,00 •

80.000,00

80.000,00 !

X

X

X

X

X

X

W iym rozdziale utworzono rezerwe. ogolna_ i rezerwy celowe. Kwota planu 80.000,00 zL to 32.000,00 zl rczerwa celowa na
Zarzqdzanie Kryzysovve, rezerwa ogolna- 48.000,00 zl

DZIAL 801 - OSW1ATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan 7.101.888,68 zl zostaiy zrealizowane w kwocie 3.616.526,76 7\, tj. 50,92%.
W poszczegolnych rozdzialach wydatki ksztaltowaly si? nasl?puji\co:
80101 - szkoly podstawowe ' 2.065.673,48 zl
80103 -oddzialy przedszkolne w szkoiach podstawowych 179.914,74 z!
80104 - przedszkola 57.640,80 zl
80110 - gimnazja 974.309,67 zl
SOI 13 -dowozenie uczniow do szk6t 232.861,80 zl
801 ]4-zesp61 obskigi ekonomiczno-adminisiracyjnej szkol 98.158,99 zl
80146 - koksztalcenie i doskonalenie nauczycicli 7.967,28 zl

ROZDZIAL 80101 - SZKOLY PODSTAWOWE

NIEPUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W BEDLNIE

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej
jednoslki systemu o^wiaty

SZKOLA PODSTAWOWA W PLECKIEJ DABROWIE

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeri

§ 40 1 0 - wynagrodzcnie osobowe

g 4040 - dodatkovve wynagrodzenie roczne

§ 4 1 1 0 - skiadki na bezpieczenia spoleczne

§ 4 1 2 0 - s k l a d k i n a F P

§ 42 1 0 - zakup materia!6w i wyposazenia

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksia_zek

§ 4260 - zakup energii

§ 4270 -zakup ustug remontowych

§ 4280 -zakup usiug zdrowotnycli

§ 4300 -zakup uslug pozostalych

§ 4350 -zakup uslugdostijpu do sieci internet

§ 4370 - opl. z tyt. uslug lelekom. tel. stacjonarnej

§ 4410 - potlroze siuzbowe krajowe

§ 4430 - rozne oplaty i skiadki

;; 4440 -odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych

§ 4700 - szkolenia pracownikow nicb?da_cych czlonlcami korpusu
sluzby cywilnej

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych

OGOLEM

290.189,00

35,305,00

473,196,00

39,800,00

92.756,00

12,880,00

52.584,58

i
11.000,00

2.400,00

1.000,00

8.000,00

1.800,00

2.000,00

800,00

1.000,00

29,558,00

1.400,00

9.099,10

774.578,68

145.855,00

15.342.74

236.982,44

37.060,43

48.455,66

6.586,41

27.814,79

X

4.235,85

X

66.00

586,85

730,14

762,67

282,46

X

22.169,00

750,00

5.622,00

407.447,74

50,26

43,46

50,08

93,12

52,24

51,14

52,90

X

38,51

X

6,60

7,34

40,58

38,13

35,31 :

x !

75,00

53,57

61,79

52,60

Srodki wykorzyslane zostaiy na wyplat? wynagrodzeii, dodatkowego wynagrodzcnia rocznego,pochodnych od wynngrodzeri dla
nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosly w I polroczu 2013 roku 329.084,94 zl. Dodalki mieszkaniuwe i wiejskie oraz
obowia_zkowy odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych stanowily wydatek w kwocie 37.511,74 zl



Na pozostaie wydatki w kwocie 40.851,06 zl sk!adaj;\: zakup materiaiow i wyposazenia w kwocie 27.814,79 z\w tym m . in :
we_gla - 11.087,97 zl, matcrialy biurowe, diagnostyczne, prenumerata i druki szkolne - 4.205,93 zl, meble i pra lka - 5.492,99 zl,
drzwi - 2.162,00 zl, srodki czystosci, matcrialy do napraw, gaz w butlacli, akcesoria komputerowe - 4.865.90) zakup energii i
zuzycie wody w kwocie 4.235,85 zl, zakup using zdrowolnych w kwocie 66,00 zl, zakup uslug-pozostalych w kwocie 586,85 zl ( w
tym m.in: wywoz nieczystosci stalych i plynnych - 527,05 drobne uslugi - 59,80 zl) zakup usiug telekomunikacyjnych w kwocie
1.493,11, podroze sluzbowe w kwocie 282,46 zl, szkolenia pracownikdw w kwocie 750,00 zl oraz wydatek na zakupy inweslycyjne
w kwocie 5.622,00 zl.

SZKOLA PODSTAWOWA W PNIEW1E

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzen

§ 40 1 0 - wynagrodzenie osobowe

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 41 10- sidadki na bczpieczenia spoleczne

§4120- skiadki naFP

§ 42 1 0 - zakup mater ial6w i wyposazenia

§ 4240 - zakup pomocy naukowycb, dydaklycznych i ksia_zek

§ 4260 - zakup energii

§ 4270 - zakup using remontowych

§ 4280 - zakup uslug zdrowotnycb

§ 4300 - zakup uslug pozostalych

§ 4350 - zakup using doste_pu do sieci internet

§ 4370 - opt. z tyt. usfug telekom. tel. stacjonarnej

§ 44] 0 - podroze sluzbowe krajowc

§ 4430 - r6zne oplaty i skiadki

jj 4440 -odpis nazakladowy fundusz swiadczcri socjalnych

§ 4700 -szkolenia pracownik6w niebedapych czlonkami korpusu
sluzby cywilnej

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych

OGOLEM

56.630,00

679.382,00

58.200,00

133.430,00

19.120,00

81.100,00

X

13.500,00

2.300,00

400,00

13.600,00

1.300,00

1.800,00

700,00

1 .300,00

53.734,00

900,00

2.800,00

1.120,196,00

26.967,32

356,979,6-1

55.294,29

73,099,08

10.473,17

12,034,66

X

6.790,93

422;00

X

2.790,62

583,02

764,27

X

X

40.301,00

X

2.773,00

589.273,00

47,62

52,54

95,01

54,78

54,78

14,84

X

50,30

18,35

X

20,52

44,85

42,46

X

X

75,00

X

99,04

52,60

Srodki wykorzystane zostaly na wyplate_ wynagrodzen, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzen dla
nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosly w I polroczu 2013 roku 495.846,18 zl. Dodatld mieszkaniowe i wiejskie oraz
obowiazkowy odpis naZakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych slanowily wydatek w kwocie 67,268,32 zl.
Na pozostaie wydatki w kwocie 26.158,50 zl skladajq. si? wydatki na: zakup materiaiow i wyposazenia w kwocie 12.034,66 zl (w
tym m.in: w^gla - 8.648,60 zl, druki szkolne - 498,65 z\, szafa aktowa- 1.516,00 zl, materiaiy eleklryczne, akcesoria komputerowe,
gaz w butlach - 1.371,41 zl) zakup energii i zuzycie wody w kwocie 6.790,93 zl, zakup uslug remontowych w kwocie 422,00 zl,
zakup usiug pozostalych w kwocie 2.790,62 zl ( w tym m.in: wywoz nieczyslosci stalych i plynnych -2.765,62 zl, drobne uslugi -
25,00 zl) zakup uslug telekomunikacyjnych w kwocie 1.347,29 zJ oraz wydatek na zakup laptopa w kwocie 2,773,00 zl.

SZKOLA PODSTAWOWA W SZEWCACH NADOLNYCH

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzen

§ 40 1 0 - wynagrodzenie osobowe

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 41 10- skiadki na bezpieczenia spoleczne

§ 4 120- skiadki na FP

§ 4 i 70 - wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210-zakup materia(6\ i wyposazenia

ij 4240 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksia_zek

§ 4260 - zakup energii

§ 4270 - zakup uslug remontowych

§ 4280 -zakup uslug zdrowotnych

45.334,00

489.636,00

43.050,00

98.580,00

12.530,00

900,00

61.428,00

1 .000,00

8.600,00

4.100,00

700,00

21.757,56

232.938,50

38.988,36

48.882,27

5.577,90

X

25.500,92

X

6.079,38

1.837,94

*

47,99

- 47,57

90,57

49,59

44,52

X

35,61

X

70,69

44,83

X



§ 4300 - zakup usl ug pozostalych

§ 4350 -zakup using dostepu do sicci internet

§ 4370 - opl. ztyt. uslug telekom. tel. stacjonarnej

§4410 -podroze sluzbowe krajowe

§ 4430 - rozne oplaty i sldadki
~

§ 4440 - odpis na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych

Jj 4700 — szkolenia pracownik6w nieb^dacych czlonkami korpusu
sluzby cywiinej

§ 6060 - wydatki na zaktipy inwestycyjne jednoslek budzetowych

OGOLEM

6.600,00

1.200,00

1.500,00

1 .000,00

1.000,00

36.514,00

1. 000,00

3.200,00

817.872,00

2.737.03

537,06

477,28

230,69

634,00

27.386,00

X

3.027,76

416.612,65

41,77

44,76

31,82

23,07

63,40

75,00

X

94,62

50,94

Srodki wykorzystane zostaly na wyplat? wynagrodzeli, dodatkowego wynagrodzenia roczncgo, pochodnycll od wynagrodzen dla
nauczycieli oraz personclu pomocniczego 1 wyniosiy w I polroczu 2013 roku 326.387,03 zl. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz
obowiazkowy odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczeri Socjalnych stanowily wydatek w kwocie 49.143,56 zl.
Na pozostate wydatki w kwocie 35.060,90 zl sldadaja_ si? wydatki na: zakup malcrialow i wyposazenia w kwocie 19.479,76 zl (\
tym m.in: oleju opalowcgo - 11.070,00 zl, materialy biurowe, diagnoslyczne i druki szkolne - 3.279,35 zl, stoly, krzesla - 2.792,56
zl, srodki czystos"ci, materialy do napraw, gaz w butlach - 2.337,85 zl) zakup encrgii i zuzycie wody w kwocie 6.079,38 zl, zakup
uslug remontowych w kwocie 1.837,94 zl, zakup using pozostalych w kwocie 2.757,03 zl ( w tym m.in: wywdz nieczystosci staiych i
plynnych - 2.627,43 zl, drobne uslugi - 129,60 zl) zakup uslug telekomunikacyjnych w kvvocie 1.014,34 zl r podroze sluzbowe w
kwocie 230,69 zl, oplaly i sldadki w kwocie 634,00 zl (tibezpieczenie mienia) oraz wydalek na zakup laptopa i drukarki w kwocie
3.027,76 zl. Ze srodkow funduszu soleckiego zakupiono sprz?t naglasniajqcy na potrzcby szkoly — Srodki z f. soleckiego
przeznaczylo na ten eel solectwo Szewce Owsiane.

SZKOLA PODSTAWOWA W ZERONICACH

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzen

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 41 10- sldadki na bezpieczeniaspoleczne

§4120-skladki na FP

§ 4170- wynagrodzenie bezosobowe

§ 42 1 0 - zakup materiaiow i wyposazenia

§ 4240 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazck

§ 4260 - zakup energii

§ 4270 -zakup uslug remontowych

§ 4280 -zakup uslug zdrowotnych

§ 4300 -zakup uslug pozostalych.
§ 4350 -zakup using dost?pu do sieci internet

§ 4370 - opl. z tyl. uslug telekom. tel. stacjonamej

§ 4410 -podr6ze sluzbowe krajowe

§ 4430 -rozne oplaty i skladki

§ 4440 - odpis na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych

§ 4700 - szkolenia pracownikow nieb?da_cych czionkami korpusu
sluzby cywiinej

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jcdnostek budzelowych

OGOLEM

40.522,00

553.578,00

44.170,00

102.730,00

13.260,00

1.200,00

132.150,00

1.000,00

15.400,00

9.000,00

800,00

12.580,00

2.000,00

1.800,00

800,00

2.500,00

34.996,00

800,00

2.800,00

972.086,00

20.285,66

265.678,24

42.021,90

53.618,34

6.637.93

X

72.707,38

X

7.502,47

768,34

407,00

3.889,68

1.057,56

683,49

147,10

1.710,00

26.247,00

350,00

2.773.00

506.485,09

50,06

47,99

95,14

52,19

50,06

X

55,02

X.

48,72

8,54

50,88

30,92

52,88

37,97

18,39

68,40

75,00

43,75

99,04

52,10

Srodki wykorzystane zostaly na wyplate_ wynagrodzeli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzen dla
nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosiy w I p61roczu 2013 roku 367.956,41 zl. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz
obowiazkowy odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczeii Socjalnych stanowily wydatek w kvvocie 46.532,66 zl.
Na pozostale wydatki w kwocie 91.996,02 zl skladaja. si? wydatki na: zakup malerialow i wyposazenia w kwocie 72.707,38 zl (w
tym m.in: oleju opalowego - 64.171,51 zl, materialy biurowe, diagnostyczne prcnumcrata i druki szkolne - 3.048,03 zl, tablice
szkolne - 919,59 zi, srodki czystos"ci, materialy do napraw, gaz w butlach, akcesoria komputerowe - 4.568,25 zl) zakup energii i
ZLi2ycie wody w kwocie 7.502,47 zl, zakup uslug remontowych w kwocie 768,34 zl, zakup uslug zdrowotnych w kwocie 407,00 zl,



zakup using pozostalych w kwocie 3.889,68 zl ( w tym m.in: wywoz nieczystosci statych i plynnych - 3.051,55 zl. drobne nslugi -
838,13 zl) zakup using telekomunikacyjnych w kwocie 1.741,05 zl, podroze sluzbowe w kwocie 147,10 zt, opltity i skfadki w kwocie
1.710,00 zl (ubezpieczenie mienia). szkolenia pracownikovv w kwocie 350,00 zl oraz wydatek na zakup laptops \ kwocie 2.773,00
zl.

ROZDZIAL 80103 - ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH

ODDZIA-l. PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ VV PLBCKIE.I DABROWIE .

§ 3020 - nagrody i vvydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeii

f} 4010 - wynagrodzenie osobowe

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie rocznc

§ 41 10- skladki na bezpieczenie spoleczne

§4120-skladkinaFP

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksia_zek

§ 4440 - odpis na zakladovvy fundusz swiadczen socjalnych

OGOLEM

2.980,00

30.219,00

2.355,00

6.030,00

865,00

X

2.880,00

45.329,00

1.360,50

14.735,75

2.349,97

3.154.30

451,97

X

2.880,00

24.932,49

45,65

48,76

99,79

52,3!

52,25
"
X

100,00

55,00

Srodki wykorzystane zostaly na wypiat? wynagrodzeii, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeri i
wyniosly w I polroczu 2013 roku 20.691,99 zl, Dodatki micszkaniowe i wiejskie oraz obowia^zkowy odpis mi ZFSS stanowily
wydatek w kwocie 4.240,50 zl.

ODDZ1AL PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PQDSTAWOWEJ W PNIEWIE

§ 3020 -nagrody i wydatlci osobowe niezaliczone do
wynagrodzen

§ 4010 -wynagrodzenie osobowe

§ 4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 41 !0- skladki na bezpieczenia spoleczne

§ 4 1 2 G - s k l a d k i n a F P

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek

§ 4280 - zakup using zdrowotnych

§ 4440 - odpis na zakladowy fundusz svviadczen socjalnych

§ 4700 - szkoienia pracownil<6 w nieb?d%cych czlonkami korpusu
skizby cywilnej

OGOLEM

8.648,00

92.536,00

7.582,00

18.500,00

2.650,00

582,00

100,00

5.760,00

200,00

136.558,00

4.096.64

47.041,08

7.538,79

10.001,80

1.432,93

x

X

5.760,00

X

75.871,24

47,37

50,84

99,43

54,06

54,07

X

X

100,00

X

55,56

Srodki wykorzystane zostaly na wyplale. wynagrodzeii, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnyeh od wynagrodzen i
wyniosly w I polroczu 2013 roku 66.014,60 zl. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowia_zkowy odpis mi ZFSS stanowily
wydatek w kwocie 9.856,64 zl.

QDDZIAL PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S7.P,WCACH NADOLNYCH

: § 3020 - nagrody i wydalki osobowe niezaliczone do | 3.552,00 ; 1.588,20! 44,71

§ 4010 -wynagrodzenie osobowe

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 41 10- sWadki na bezpieczenia spoleczne

84120-sktadki naFP

§ 42 10 -zakup mater iatow i wyposazenia

§ 4240 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksia_zek

§ 4440 _ odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych

OGOLEM

40.500,00

3.410,00

8.000,00

1.155,00

1.500,00

500,00

2.880,00

6 1 .497,00

22.132,97

3.409,08

4.553,40

652,40

X

499,70

2.880,00

35.715,75

54,65

99,97 j

56,92

56,48

X

99,94

1 00,00

58,08

Srodki wykorzyslane zoslaly na wyplat^ wynagrodzen, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeri I
wyniosly w I p61roczu 2013 roku 30.747,85 zl Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiazkowy odpis na ZFSS stanowily
wydatek w kwocie 4.468,20 zl. Ponadto dokonano zaknpu pomocy dydaklycznych dla uczniow w kwocie 499,70 z l .



J.

ODDZ1AL PR2EDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZERON1CACH

1 § 3020-nagrody i wydatki osobovve niezaliczone do , 5.021,00
; wynagrodzeii

I § 4010 --wynagrodzenie osobowe 51.631,00 i
" " """ " ' ' ~"~ " ~ " I

, § 4040 - dodatkowe wynagrodzcnic roczne 4.300,00 ;

• § 4 1 1 0 - skladki na bezpieczenia spoleczne 10.370,00;

'-, § 4120- skladki na FP 1.486,00

j § 4210 -zakup malerialow i wyposazenia . 2.250,00

900,00

300,00

: § 4240 - zakup pomocy naukowycll, dydaktycznych i ksia_zek

§ 4300 - zakup using pozostalych

| § 4440 - odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych

;OGOLEM

2.880,00

79.138,00 i

25.491,32

4.264,33

5.490,86

786,65

2.000,10

x

x

2.880,00

43.395,26

49,43

49,37

99,17

52,95

52,94

88,89:

x

y

100,00

54,83 :

Srodki wykorzystane zostaly na wyplatc^ wynagrodzeii, dodalkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzcii i
wyniosly w I polroczu 2013 roku 36.033,16 zl. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obovviqzkowy odpis na ZFSS slanowily
wydatck w kwocie 5.362,00 zi. Ponadto dokonano vvydatkow w kwocie 2.000,10 zl na zakup materiaMw i wyposazenia tj. Tablic
szkolnych, lawek oraz prenumerate. czasopism.

ROZDZIAL 80104 - PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE W PLECK.IEJ DABROW1E

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeii

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110- skladki na bezpieczenia spoleczne

§4120-skladki naFP

^ 4210 -zakup matcrialow i wyposazenia

if 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiajiek

§ 4270 - zakup uslug remontowych

§ 4280 - zakup uslug zdrowotnych

3.800,00

74.630,00
- i

6.105,00

14.840,00

1.643,16

36.773.65

5.592,28

7.366.32

2.160,001

2.700,00

200,00 I

!. 000,00

100,00

43,24

49,27 i
I

91.601

49,64 |

48,86 >

§ 4440 - odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych

OGOLEM

4.694,00!

110.229,00 j

4.694,00

57.640,80

Srodki wykorzystane zostaly na wyplatij wynagrodzeii, dodatkowe go wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeii i
wyniosly w 1 p61roczu 2013 roku 50.787,52 zl. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowit\zkowy odpis na ZFSS slanowily
wydatek w kwocie 6.337,16 z!. Na pozostale wydatki w vvysokosci 516,12 zl skladaja_ si?: zakup matenalow i wyposazenia w kwocie
380.13 zl (matcrialy biurowe i prenumerata) oraz zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 135,99 z-t.

RpZpZIA-L8pJJp-G[_MN_AZJA ..

; § 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
: wynagrodzeii

89.114,00! 42.291.69; 47.46

§ 40 1 0 - wynagrodzen ie osobowe

§ 4040 -dodalkowe wynagrodzenie roczne

§ 41 10- skladki na bezpieczenia spoleczne

§4120- skladki na FP

§ 414-0 -wplatynaPFRON

§ 4 1 70 - wynagrodzenie bezosobowe

§ 4210 -zakup mater ia!6w i wyposazenia

§ 4240 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksia^zek

§ 4260 - zakup energii

§ 4270 - zakup uslug remontowych

1.102.167,00

86.060,00

200.250,00

25.500,00

6.000,00

1.500,00

242.060,00

3.379,00

22.000,00

24.300,00

527.295,24

84.007,09

105,404,36

12.790,14

2.084,00

x

125.844,77

x

12.553..56

X

47,84

97,61

52,64

50,16

34,73

x

51,99

x

57,06

x



§ 4280 - zakup uslug zdrowolnych

§ 4300 - zakup uslug pozostalych

§ 4350 - zakup uslug dosl^pu do sieci internet

§ 4370 - opl. z tyt. uslug telekom. tel. stacjonarnej

§ 44iO-podroze sluzbowe krajowe

ij 4430 -rozne oplaLy i sldadki

§ 4440 -odpis nazakladowy fundusz s'wiadczeii socjalnych

§ 4700 -szkolenia pracownikow nieb?da^cych czionkami korpusu
sluzby cywilnej

§ 6060 - wyclalki na zakupy inwcstycyjnc jednoslck
budzetowych

OGOLEM

800,00

32.900,00

1.800,00

2.000,00

1.000,00

22.200,00

62.509,00

1.500,00

2.606,00

1.929.645,00

191,00

10.003,31

8%, 70

727/17

321,34

"„
46.883,00

4 1 0,00

2.606,00

974.309,67

23,88

30,41

49,82

36,37

32,13

x

75,00

27,33

100,00

50,49

Srodki vvykorzystane zoslaly na wypiate. wynagrodzeri, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzen dla
nauczycieli oraz personelu pomocniczego i w 1 polroczu 2013 roku wyniosfy 729.496,83 zi. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz
obowiazkowy odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczcn Socjalnych stanowily wydatek w kwocie 89.174,69 zl.
Wplaly na Panstwowy Fundusz Rchabilitacji Osob Niepelnosprawnych wyniosty 2.084,00 zl. Na pozostale vvydatki w kwocie
153.554,15 zl skladajq. si? wydatki na: zakup material6w i wyposazenia w kwocie 125.844,77 zl ( w tym m.in: olcj opalowy -
108.365,60 zi, materialy biurowe, prcnumcrata i matcrialy diagnostyczne - 3.046,11 zl, lodowka, mikrofalowka, kuchnia - 2.825,00
zt, radiomagnctofony - 1.599,95 zl, kosiarka spalinowa - 1.890,51 zl, akcesoria komputerowe, materially hydrauliczne i Srodki
czystosci - 8.117,60 zl) zakup energii i zuzycie wody w kwocie 12.553,56 zl, zakup uslug zdrowolnych 191,00 zl, zakup uslug
pozostalych w kwocie 10.003,31 zl ( w tym m.in: wyw6z nieczystosci stalych i plynnych - 7.900,17 zl, scrwis kserokopiarki -
1.650,74 zf, opiaty poczlowe, za dozor techniczny w ogilnej kwocie 452,40 zl) zakup uslug lelekomunikacyjnych w kwocie 1.624,17
zl, podr6ze stuzbowe krajowe w kwocie 321,34 zl, szkolenia dla pracownikow w kwocie 410,00 zi oraz wydalck na zakup laptopa w
kwocie 2.606,00 zl.

ROZDZIA-L 801 13 -DOWOZENIE UCZNIOW DO SZKOL

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzen

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe

§ 4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 41 10- skladki na bezpieczeniaspoleczne

§4120-skladkinaFP

§4140-wplaty naPFRON

§ 4210 -zakup maleriaiow i wyposazenia

§ 4260 -zakup energii

§ 4270 - zakup uslug remontowych

§ 4280 - zakup uslug zdrowotnych

§ 4300 - zakup uslug pozostalych

§ 4410 - podroze sluzbowe krajowe

§ 4430 - r6zne oplaty i skladki

§ 4440 - odpis na zakladowy fundusz swiadczeii socjalnych

§ 4700 - szkolenia pracownikow nieb?dacych czlonkami korpusu
sluzby cywilnej

OGOLEM ROZDZIAL 801 13

3.550,00

166.470,00

11.860,00

28. ! 60,00

4.023,00

6.840,00

237.600,00

4.200,00

16.000,00

230,00

64.000,00

800,00

22.300,00

6.564,00

1 .200,00

573.797,00

1.393,63

81.382/19

11.5(11,99

15.952,24

2.273,51

3.194,50

76.532,78

875,99

615,00

121,00

29.705,00

30,09

2.719,58

6.564,00

*

232.861,80

39,26

48,89

96,98

56,65

56,51

46,70

32,21

20,86

3,84

52,6!

46,41

3,76

12,20

100,00

X

40,58

Wydatki biezace dotycza^ kosztow zwia_zanycli z dowozenicm uczniow do szk6i, tj. place trzech opiekunek i irzech kierowcow,
pochodne od plac, koszty paliwa, cz?Sci do napraw autobusow, plyny , filtry, srodki czystosci, koszly energii clcktrycznej zuzylej w
garazach, koszty dowozu dzieci niepelnosprawnych do szkoly specjalnej, badania lechniczne.autobus6w, ubezpieczenia autobus6w i
garazu, oplaty za emisj? zanieczyszczeii, badania profilaktyczne pracownik6w, obowia^zkowy odpis naZFSS i inne.

26,18

53,93 !

J l 14-ZESPOLY OBSLUGI EKONOMICZNO-ADMfNISTRACYJNEJ SZKOL^

§ 3020 - nagroc
wynagrodzen

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe

,vydatki osobowe niezaliczone do 1.800,00

117.400.00

47I,I9 | 2

63.312.43! 5



§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 41 10- skladki na bezpieczenia spolcczne

§4120- skladki na FP

§ 4210 -zakup materialow i wyposazenia

§ 4280 ~ zakup uslug zdrowotnych

§ 4300 - zakup uslug pozostalych

§ 4370 - opl. z tyt. uslug lelekom. tel. slacjonarnej

§ 4410 -podroze sluzbowe krajowe

§ 4430 - rozne oplaty i skladki

§ 4440 -odpis na zakladowy funduszswiadczeri socjalnych

§ 4700 -szkolenia pracownikow nieb?da_cych czJonkami korpusu
sluzby cywilnej

§ 6060 - wydalki na zakupy inwestycyjne jednostek
budzelowych

OGOLEM

10.100,00

23.150,00

750,00

6.600,00

200,00

1.100,00

1.500,00

4.900,00

600,00

3.074,00

2.000,00

2.800,00

175.974,00

10.019,24

13.23S.31

5 1 9.00

2.150,67

x

130,00

628,08

1.500..07

250,00

2.527,00

640,00

2.773,00

98.158,99

99,20

57.18

69,20 '

32,59:

x '

1 1,82 j

41,87;

30,61 1

41,67

82,21 :.

32,00 :
i1

99,04 !

55,78 :

Wynagrodzenia pracownikow Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol Gminy Bcdino, dodatkowe wynugrodzenie roczne
oraz pochodne od wynagrodzeii w I polroczu 2013 roku wyniosly 87.088,98 zl, swiadczenia rzeczowe i odpis obowiqzkowy na
Zaldadowy Fundusz Swiadczen Socjalnych -2.998,19 zl.
Na pozoslate wydatki w kwocie 8.071,82 zl. skladaja, si?: zakup materialow biurowych i wyposazenia w kwocie 2.150,67 zl w tym:
materialy biurowc abonament za dost^p do aktualizacji prawa oswiatowego, zakup l icencj i antywirusowej, ophity z ty tufu us lug
lelekonuinikacyjiiych 628,08 zl, zakup uslug na kwotij 130,00 zl (oplaty pocztowe), wydalki na podroze sluzbovve, w tym na ryczalt
samochodowy dla kierownika jednostki w ogolnej kwocie 1.500,07 zl, wydatki na ubezpieczenie spr/.elu komputerowego
znajdujacego si? na wyposazeniu jednostki w kwocic 250,00 zl, wydatki na szkolenia pracownikbw w kwocie 640,00 zl oraz zakup
laptopa za kwot? 2.773,00 zl na potrzeby SIO.

ROZDZIAL 80146 - DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300 - zakup uslug pozostalych

§ 44 1 0 - podr6ze sluzbowe krajowe

§ 4700 - szkolenia pracownikow nieb?da_cych czlonkami korpusu
sluzby cywilnej

OGOLEM ROZDZIAL 80146

OGOLEM DZIAL801

6.000,00

1.150,00

7.650,00

14.800,00

7.101.888,68

5.500,00

237,28

2.230,00

7.967,28

3.616.526,76

91,67

20,63

29,15

53,83

50,92.__

Powyzsze wydatki zwia^zane byly z dokszlaicaniem i doskonaieniem zawodowym kadry pcdagogicznej.

DZIAL 851 ̂ OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAL 85 1 53 - ZWALCZANIE NARKOMANII

§ 3 1 1 0 - swiadczenia spoleczne 6.000,00

§ 42 1 0 - zakup materialow i wyposazenia ] 5.300,00.

§ 4300 -zakup uslug pozostalych

§ 44 1 0 - podroze sluzbowe krajowe

j 8.000,00

§ 4700 - szkolcnia pracownikow niebe_da.cych czlonkami korpusu
sluzby cywilnej

OGOLEM ROZDZIAL 85153

200,00

500,00

20.000,00

x

X

X

X

X

X

x

X

X

X

x '

W I polowie br. nie poniesiono wydaikow w tym rozdziale.
ROZDZIAL 85154 - PRZECI WDZIALANIE ALICOHOLIZMOWI_

§ 2820-dotacja celowa z budzetu na finansowanie i
dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom

4.750,00 I

§ 3030 - rozne wydatki na rzecz osob fizycznych

i § 3 1 1 0 - Swiadczenia spolcczne

1.500,00

4.000,00



§ 41 10 - sldadki na bezpieczenia spolcczne

§41 20- skladki naFP

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe

§ 4210 -zakup materiatow i wyposazenia

§ 4240 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek

§ 4300 - zakup using pozostalych

§ 44 1 0 - podrozc stuzbowe krajowe

§ 4430 - ro/ne oplaty i skladki

§ 4700 - szkolenia pracownikow niebijdacych cz-tonkami korpusu
sluzby cywilncj

OGOLEM ROZDZIAL 85154

OGOLEM DZIAL851

600,00

200,00

4.000,00

11.000,00

2.000,00

19.750,00

200,00

1.000,00

1.000,00

50.000,00

70,000,00

X

X

1.546,00

170,00

\3

\

X

5.901,33

5.901,33

X

X

38,65

1,54

X

21,19

X

X

X

11,80

8,43

Wydalki zwiazane sa_ z przeciwdzialaniem alkoholizmowi oraz pomoc dla roclzin dolknie.lych alkohoiizmem. W i-amach programu
pokryto koszty wynagrodzcnia za udzial w pracach Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych, organizowano wolny czas
dla dzieci i mlodziezy w ramach profilaktyki nzaleznieii, zorganizowano warsztaty taneczne, warsztaty phistycznc, zrealizowano
zadania w zakresic organizacji polkolonii letnich i zimowych, zakupiono ksiazki o tcmatyce przeciwalkoholowcj.
Powyzszc wydaiki sa_zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2013 rok.

ROZDZIAL ̂ 204 - ROp_ZlNY ZAST_^PCZE

i § 3110 - swiadczenia spoleczne

I OGOLEM ROZDZIAL 85204

1.000,00

1.000,00

334,05 i

334,05'

33,41

33,41

Wydatek powyzszy dotyczy wyplaconego ^wiadczenia -jest to 10%warlosci svviadczenia \vypiaconego dla dxjecka umieszczonego
\ spokrewnionej rodzinie zastepczej. Wydatek zgodny z usta\va_o pomocy spoleczncj.

ROZDZIAL 85205 - ZADANIA W ZAKLRESIE PRZECIWDZIA-LAN1A PRZEMOCY W RODZINIE

§ 4300 - zakup using pozostalych

OGOLEM ROZDZIAL 85205

5.000,00

5.000,00

x j
v i v 1X 1 X i1

W 1 polroczu br. nie poniesiono wydatkovv w tym rozdziale.

DZ1AL 852 - POMOC SPOLECZNA

ROZDZIAL 85212 - SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKLADKI
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO

§ 2910-zwrot dotacji oraz ptatnosci, w lym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienaleznie lub w
nadmiernej vvysokosci

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzert

§ 3! 10-swiadczenia spoleczne

§ 4010- wynagrodzenie osobowe

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 41 10- skladki na bezpicczenia spoteczne

§4120 -skladki na FP

§4210 -zakup material6w i wyposazenia

§ 4280 - zakup uslug zdrowolnych

§ 4300 -zakup using pozostalych

§ 4370 - opl. z tyt. usiug telekom. lei. stacjonarnej

§ 441 0 - podr6ze stuzbowe krajowe

§ 4430 - rozne oplaty i skladki

§ 4440 - odpis na zaktadowy fundusz ^wiadczeii socjalnych

sf 4560 - odsetki od dotacji oraz ptatnosci

554,70

450,00

1.274.558,00

34.700,00

3.100,00

25.200,00

890,00

4.000,000

50,00

1.350,00

1.000,00

250,00

50,00

1.094,00

14,88

554,70

209,7 1

688.222,90

15.171,60

2.881,29

12.814,29

442,28

2,200,75

X

169,23

107,00

125,37

\0

14,88

10,00

46,60

54,00

43,72

92,94

50,85

49,69

55,00

X

12,53

10,70

50,15

X

100,00

100,00



§ 4700 - szkolenia pracownik6w nieb^dacyeh czlonkami korpusu
sluzby cywilnej

OGOLEM ROZDZIAL 85212

1.100,00 j

1.348.361,58

359,00

724.367,00

32,64

53,72 |

Srodki wykorzystane zostaty na wyplat? wynagrodzen, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pocliodnycli od wynagrodzen dia
pracownika Osrodka i wyniosly \ I polroczu 2013 roku 21.778,98 zl. Swiadczenia rzeczowe oraz obowia,zko\vy odpis na ZFSS
stiinowily wydatek w kwocie 1.303,71 zl. Svviadczenia spoleczne oraz skladki na ubezpieczenie spolecznc /.a podopiccznych
stanovvify wydatek 697.753,38 zl. Kwota wykorzystanej dolacji wyniosla 715.718,07 zl i sfinansowano z niej swiadczenia spoleczne
oraz skladki spoieczne za podopiecznych oraz cze.s'c wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenia wyplaconego
pracownikowi. Ma pozostale wydatki w kwocie 2.961,35 zl skladaja, si? wydatki na: zakup materialow i wyposazenia w kwocie
2.200,75 zl (w tym m.in: materialy biurovve, druki -785,60 z!, l icencjc na oprogramowanie- 1,415,15 zl) zakup using pozostalych vv
kwocie 169,23 zl (uslugi pocztowe) zakup uslug tclekomunikacyjnyeh vv kwocie 107,00 zl, podroze sluzbowe krajowc w kwocie
125,37 zl, szkolenia dla pracownikow w kwocie 359,00 zl. Kwoia 554,70 ?.\o zvvrot dotacji z tytulu n iemi leznie pobranego
swiadczenia rodzinnego, natomiast kwota 14,88 zl to odsetki od tego swiadczenia. Kwoty te zwr6cono do Urze.du Wojcwodzkicgo
w Lodzi.

ROZDZIAL 85213 - SKLADKI NA UBEZPIECZENIE ZDR.OWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERA.I/\CE NIEKTORE
SWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTORE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZACE
W ZAJE.CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ

§ 4130- skladki na ubezpieczenie zdrowotne

OGOLEM ROZDZIAL 85213

16.220,00

16.220,00

8.596,35

8.596,35

53,00

53,00

Wydatki ponoszone byly na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobicrajqce swiadczenia z pomocy spolccznej (zasilek staiy,
svviadczcnic picli;gnacyjne). Srodki pochodza^ z dotacji. Kwota wydatku 6.594,00 zl stanowifjea realizacj? zadan wlasnych zostala
sfinansowana z dotacji celowej otrzymancj z budzctu panstvva. Pozoslala kwota w wysokosci 1.759,68 zl to realizacja zadan
zleconych fmansowanych z dotacji. Kwota 242,67 zl to wydatek za srodkovv vvlasnych. :

ROZDZIAL 85211-_ZASILKJJ_POMgC W NATURZE ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECXNE

. § 3110-swiadczenia spoleczne 59.000,00 23.460,56 39,76

OGOLEM ROZDZIAL 85214 59.000,00 23.460,56 39,76

Na kwol? wydatku w wysokosci 23.460,56zl skladaly si? wydatki na:
- zasilki okresowe dla 20 rodzin sfmansovvane z dotacji celowej na rcalizacj^ zadaii wlasnych - 14.136,74
- zasilki cclowe i okresowe flnansowanc ze sroclk6w wlasnyeh - 9.323,82

ROZDZIAL 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

§ 3110 -swiadczenia spoleczne

OGOLEM ROZDZIAL 85215

4.500,00

4.500,00

1.269.40

1.269,40

28,20

28,20

Dodatld mieszkaniowe wyplacane byly uprawnionym mieszkancom gminy, zgodnie z wydanymi decyzjami.

ROZDZIAL 85216- ZASILKI STALE . ....... ' .........

$ 3 1 10 - swiadczenia spoleczne

OGOLEM ROZDZIAL 85216

137.395,00

137.395,00 1

74.579,89

74.579,89

54,28

54,28

Wydatki w kwocie 74.579,89 zl przeznaczone na vvyplat? zasilkow w calosci zostaly pokryte z dotacji celowej olr/ymanej na
realizacj? vvlasnych zadan biezacych gminy.

ROZDZIAL 85219 - OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ

§ 3020 -nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzen

1.400,00 46,03

§ 4 0 1 0 -

§ 4040 -

§4110-

§4120-

§ 42 1 0 -

§ 4280 -

§ 4300 -

§ 4370 -

- wynagrodzenie osobowe

-dodatkowe wynagrodzenie roczne

skladki na bezpieczenia spoleczne

skladki na FP

- zakup materia!6w i wyposazenia

- zakup uslug zdrowotnych

- zakup uslug pozostalych
•

opi. z tyt. uslug telekom. tel. stacjonarnej

122.909,00

15.686,00

25.185,00

3.405,00

4.300,00

200,00

3.900,00

3.000,00

52.543,04

10.854,25

10.937,10

1.457,97

2.453,28

1*
389,10

856,03

42,75

69,20 i

43,43 i

42,82 i

57,05 ]

X '

9,98 !.

1,87



«j 4410 - podrozc sluibowe krajowc

§ 4430 - rozne oplaty \i

4440 - odpis na zakladowy fundusz swiadczeii socjalnych

4.200,00

350,00

27,66

X !

§ 4700 -szkolenia pracownikow nicb?da_cych cztonkami korpusu <
sluzby cywilnej

4.052,001

1.200,00'

OGOLEM ROZDZIAL 852(9 189.787,00

4.052,00

x

85.348,93 44,97

Srodki wykorzystane zostly na wyplat? wynagrodzen, dodatkowcgo wynagrodzeniia roczncgo, pochodnych oil wynagrodzen dla
pracownikow Osrodka i wyniosiy w I p6lroczu 2013 roku 75.792,36 zl Swiadczenia rzeczowe oraz obowiqzkowy odpis na ZFSS
stanowily wydatek w kwocie 4.696,41 zL Na pozostale wydatki w kwocie 4.860,16 zl sldadaja. si? wydatki na: y.nkup materialow i
wyposazenia w kwocie 2.453,28 zl (w tym m.in.: matcrialy biurowe, druki - 1.939,00 zl, licencje na oprogramowanie oraz akcesoria
komputerowe - 514,28 zl) zakup uslug pozostalych vv kwocic 389,10 zl (uslugi pocztowe i bankovve) zakup using
telekomunikacyjnych w kwocie 856,03 zt, podroze sluzbowe krajowc w tym ryczalt samochodowy dla pracownik6w socjalnych w
kwocic 1.161,75 zl Ze srodkow dotacji pokryto wydatki na vvynagrodzcnia, dodatkowc wynagrodzenie rocznc oraz pochodne od
wynagrodzen w wysokosci 31.991,00 zl. Na planowane srodki w wysokosci 189.787,00 zl budzct panstwa przeznucza 61.583,00 zl,
pozostala kwola 128.204,00 zl to Srodki wlasne gminy.

ROZDZ1AL 85228 - USLUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUNCZE

§ 3 1 1 0 - swiadczenia spoleczne 4.000,00

§ 4330 -zakup uslug przez j.s.t. od innych j.s.t. 48.000,00

OGOtEM ROZDZIAL 52.000,00

Wydatki dotycza^ odplatnosci za pobyt mieszkancow w DPS-ach.

ROZDZIAL 8523 1 - POMOC DLA CUDZOZTEMCOW

§ 3110-swiadczeniaspoleczne j 2.000,00

OGOLEM ROZDZIAL 85231 2.000,00

x :

24.580,381

24.580,38 !

667,00 !

667,00 i

X

51,21

47,27

3,35

3,35

Wyplacono zasifki celowc z dotacji dla cudzoziemcow.

ROZDZIAL 85295 - POZOSTALA DZIALALNOSC

§ 2820 - dotacja celowa z budzetu na finansowanie i
dollnansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom

§ 2910 -zwrot dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych
niezgodnic z przeznaczeniem lub pobranych nienaleznie lub w
nadmierncj wysokosci

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzen

§ 31 !0-swiadczenia spolecznc

§ 3 1 19 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeli

§ 40 1 7 - wynagrodzenie osobowe

§ 4019 -wynagrodzenie osobowe

§4117- skladki na bezpieczenia spolcczne

§ 41 19- skladki na bezpicczenia spolecznc

§4127 -sk ladki na FP

§ 4 1 2 9 - s k l a d k i naFP

§ 4210 -zakup materia!6w i wyposazenia

Jj 4217 -zakup materialow i wyposazenia

§ 42 19- zakup materialow i wyposazenia

§ 4307 - zakup uslug pozostalych

§ 4309 - zakup uslug pozostalych

§ 4367 - oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych
swiadczonych w ruchomcj publiczncj sieci telefonicznej

§ 4369 - oplaly z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych

1.500,00

100,00

200,00

109.792,00

5.250,00

13.790,89

730,11

2.509,16

132,84

339,05

17,95

1.089,00

786,90

41,66

24.335,65

1.288,35

474,86

25,14

X : X

100,00 100,00

X X

62.146,40 56,60

X X

X X

X X

X

X X

X X

X X

X X

X , X

X X

x : x

X X

X X

X X



swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

§ 4417 - podroze sluzbowc krajowc

§ 4419 - podroze sluzbowe krajowe

OGOLEM ROZDZIAL 85295

OGOLEM DZIAL 852

263,49

13,95

162.681,00

1.977.944,58

i
x '• x

X ' X

62.246,40 38,26

1.005.449,96 50,83

W Rozdz. 85295 w I polroczu 2013 roku vvyplacono swiadczenia spole-czne w kwocie 59.559,20 zl, w tym kvvota:
- 17.695,00 zi zostala sfmasowana z dotacji na realizacj? programu "Pomoc paiistwa w zakresie dozywiania",
— 26.864,20 zl zostaia wydatkovvana na pokrycie oplat za posilki i obiady dla uczniow -ze srodkow wlasnych gminy,

15.000,00 zl to wydatek na pokrycie wydatkow "z rza,dowego programu w sprawie wspierania niekl6rych osob
pobieraja^cych swiadczenia piel?gnacyjne. Wydatek sfinasowany z dotacji celowej przekazanej z budzelu panstwa na
realizacj? zadaii zleconych.

Kvvola 2-587,20 zl to wydatki poniesione na Prace Spofecznie Uzyleczne.
Wydalki zrealizowane w I polroczu 2013 roku w Rozdz. 85295 stanowia. 3 8,26% srodkovv zaplanowanych w budzecie.
Wydatek w § 29!0 - w wys. 100 zl to zwrot dotacji z tytulu wyplaconego w ubieglym roku dodatku dla o.soby
swiadczenie piel^gnacyjne. Zwrot dokonany do -LUW w Lodzi.

DZIAL 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAL 8541 5 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW

§ 3240 - stypendia dla uczniow

OGOLEM ROZDZIAL 85415

OGOLEM DZIAL 854

68.530,00

68.530,00

68.530,00

35.181.83

35.181,83

35.181,83

51,34

51,34

51,34

WypJacono stypendia socjalne dla uczniow w kwocie 35.18!,83 zl. Plan pochodzi z dwoch zradcl: z dotacji 28.53(1,00 zJ oraz srodki
\vlasne gminy 40.000,00 zl, Wydatkowano z dotacji kwotQ 14.381,11 zf orazzc srodkow wlasnycb gminy 20.800,72 z!.

DZIAL 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA

ROZDZIAL 90002 -._GQSPpDARKA_Op_P_ApAMj

' § 4300 - zakup uslug pozostaJych 187.400,001

OGOLEM ROZDZIAL 90002 187.400,001

Plan dolyczy kosztow funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki naslapif tw I I polroczu 20J3 r.

ROZDZIAL 90015 -OSWIETLEN1E UUC^ PLACOW_1 DROG

§ 4260 - zakup energii

§ 4270 - zakup uslug remontowych

§ 4300 - zakup uslug pozostalych

OGOLEM ROZDZIAL 90015

1 . J l /U,W>J

38,824,84

9.000,00

14.246,51

63.371,35

22.289/10

3.567,02

x

25.856,42

57,41 I

39,63 j

x \0 ]

Powyzsze wydatki zwiqzane sa, z pokrywaniem kosztow oswietlenia drog i placow, tj. koszty energii i konserwacji oswietlenia
ulicznego w miejscowosciach: Bedlno, Plecka Da_browa, Pniewo i Wojszyce.

ROZDZIAL 90095 - POZOSTALA DZIALALNOSC

§ 4210 -zakup inaterialow i wyposaienia

§ 4270 - zakup uslug remontoxvych

§ 4300 - zakup uslug pozostaiych

§ 4430 - rozne optaty i skladki

§ 4520 -oplaty na rzecz budzetow j.s.t.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budzelowych

OGOLEM ROZDZIAL 90095

OGOLEM DZIAL 900

41.787,20

2.000,00

6.500,00

2.200,00

8.904,00

20.000,00

81.391,20

332.162,55

5.141,56

x

x

352,00

8.900,65

x

14.394,21

40.250,63

12,3

x

x

16,00

99.96

x

17,68

12,12 1

W rozdziale tym poniesiono wydatki na oplaty rocznc za wyla^czenic gruntow rolniczych na cele nierolnicze - dzialka pod drogq, w



Bedlnie - 8.900,65 7\. Dokonano rownicz zakupu paliwa, olcje, cz^sci do napraw ciajyiika i kosiarki. Ubezpiecaenie przyczepy i
cieignika to kwota 250,00 zt, oplaty za korzystanie ze srodowiska - 102,00 zl.

DZIAL 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

; § 2480 -dotacja podmiotowa z budzetu dla samorza_dowej
insiytucji kultury

if 4210 -zakup material6w i wyposazenia

§ 4260 -zakup energii

§ 4270 -zakup uslug remontowych

§ 4300 - zakup uslug pozostalych

§ 4430 - rozne oplaly i sktadki

§ 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

§ 6059 -wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

§ 6060- wydatki nazakupy inwestycyjne jcdn. budzetowych

OGOLEM ROZDZIAL 92109

303.171,00

107.336,15

14-498,00

23.476,30

8.000,00

2.200,00

47.000,00

37.361,41

31.638,59

13.300,00

587.981,45

120.661,00

14.034,53

3.711,72

I
X

1.930,00

1.752,40

17.016,98

9.153,62

X

168.265,25

39,80

13,08

25,60

X

X

87,73

3,73

45,55

28,95

X

28,62

Poniesione wydatki vv tym rozdzialc dotycza^ przekazania dotacji podiniotowej dla samorzadowej instytucji k u t l u r y - GOK-u w
Bedlnic w kwocie 120.66!,00 zl, zu&ycia energii w gwietlicach, ubezpieczenia budynkow swietlic oraz GOK-u - 1.930,00 zl.
Wydatek inwestycyjny w wysoko^ci 1.752,40 zl to opracowanie dokumentacji i mapy do celow projeklowych, w zwiazku z
realizacj^ zadania:Remont poprzez modern izacj§ swietlicy wiejskiej w miejscowo^ci Ortow-Kolonia.
W ramach fimduszu soleckiego wydatkowano kwot? 14.034,53 zl, w tym;

solectwo Matcuszew-4.088,52 /.I
soleclwo Zalusin - 5.454,82 zi
solectwo Pniewo-3.985,20 zl
solectwo Wola Katkowa - 505,99

Wydatki w § 6057 i § 6059dotycza_ realizacji zadania "Rernont poprzez modernizacj? swietlicy wiejskiej w micjscowoKci Plecka
Di\browa". Zadanie wspolflnansowane ze srodkow budzctu Unii Europejskiej z dzialania LEADER+ "Male projckly" .
ROZDZIAL 92116 - BIBL1OTEK.1

§ 2480 - dotacja podmiotowa z bud2etu dla samorzadowej
insiytucji kultury

OGOLEM ROZDZIAL 92116

OGOLEM DZIAL 921

69.304,00

69.304,00

657.285,45

36.114,00

36.114,00

204.379,25

52,11

52,11

31,10

Dotacja podmiotowa z budzetu dla Gminnej Bibliotcki Publicznej w Bcdlnie.

ROZDZIAL 92601 - OB1EKTY SPORTOWE

§ 41 10- skladki na bezpieczenia spoiccznc

§ 4 1 70 - wynagrodzenie bezosobowe

§ 4210 -zakup materialow i wyposazenia

§ 4260 -zakup energii

§ 4300 - zakup uslug pozostalych

§ 4430 - rozne oplaty i skladki

OGOLEM ROZDZIAL 92601

4.736,00

36.000,00

9.100,00

4.500,00

27.940,00

800,00

83.076,00

I X

6.000,00

.

X

7.523,14

500,00

14.023,14

X

16,66

X

X

26,93

62,50

16,88

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotycza_ kosztow zatrudnienia ,,animatorow" ma boiskach ,,Orlik" w Zeronicach i w Bedlnie,
ubezpieczenia boiska Orlik w Zeronicach i Bedlnie - 500,00 zl,, zaplala za odprowadzcnie wod opadowych z boiska,, Orlik" w
Zeronicach (dzierzawakanalu stradzewskicgo - 127,14 zl), konserwacja boisk w Bedlnie i Zeronicach - 7.396,00 zl

ROZDZIAL 92605 -ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

§ 2820 -dolacja cclowa z budzetu na finansowanie i
dofinansowanie zadari zleconych do realizacji stowarzyszeniom

60.000.00

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe

§ 4300 - zakup using pozostalych

7.500,001

2.500,00

3.558,00;
— i

X !

66,66

47,44 I

x 1



OGOLEM ROZDZIAL 92605

OGOLEM DZIAL 926

Wydatki
Sportu -

WYDA1

. Dz.

600

600

600

700

700

754

754

754

754

801

921

921

921

921

w Rozdz. 9;
W.000,00 zi

K I PONIES

Rozdz.

60016

60016

60016

70005

70005

75412

75412

75412

75412

80101

92109

70.000,00

153.076,00

43.558,00 ! 62,22

57.581,14 37,62

.605 dotycza; przekazania dotacji dla Stowarzyszenia GKS na wykonanie zadania z zakrc.su
oraz koszty zatrtidnienia koordynatora przedsiewzi^c sportowycil - 3.558,00 z\

ONE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

§ WYKONANIE w zl

4210

4210

4.050,75

4.806,50

Zakup zuzlu

Zakup zuzlu

NAZWA WYDATKU

ia drogi gminne

la drogi gminne

4300 897,90 ' Transport zuzlu

4210 1.144,00

4210

6060

6060

6060

6060

4210

798,00

7.135,85

7.702,19

5.867,26

6.660,13

6.021,16

Zakup trawy, iglakow na zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego

Zakup kosy spalinowej

Dofinansowanic zakupu samochodu strazackiego dla OSP
Tomczyce

Dofinansowanic zakupu samochodu strazackiego dia OSP
Tomczyce

Dofinansowanie zakupu samochodu strazackiego dla OSP
Tomczyce

Dofinansowanie zakupu samochodu strazackiego dla OSP
Tomczyce

Zakup sprze^u naglasniaja^cego na
Szewcacli Nadolnych

potrzeby S.P. w

4210 1 4,088,52 Zakup wyposazenia kuclini do swietlicy w Miroslawicacli
(iyzki, widelce, noze, fyzeczki, agd, zastawa stolowa)

92109 ! 4210

92109

92109

4210

3.985,20

5.454,82

4210 505,99

OGOLEM 59.118,27

Zakup krzesel do swietlicy w Pniewie

Zakup materialow do rcmontu i modernizacji swietlicy w
Zalusinie (drzwi, regaly, nagrzcwnica, rury, zaj'cza itp.)

Zakup drzwi do swietlicy w Woli Kalkowcj

kul tury Hzycznej i

SOLECTWO

Bedlno-Wies

Kazimierek

Bedlno-Wies

ICamilew

Kami lew

Antonicw

Gluchow

j
.1 6zefow

Wewiorz

Szewce Owsiane

Mateuszew

Pnievvo

Zalusin

Wola Kalkowa

Kt-zyfytaf Ko&xch



INFORMACJA O KSZTALTOWANIU
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,

W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
, WEDLUG WYKONANIA

ZAI POLROCZE 2013 ROKU

Lp.

1.
i.a
l.al

I.a2

I.a3

I.a4
I.a5

l.b
i.c
l.d
2.

2.a
2.b

2.c
2.d

2.e

3.
4.

4.a

5.

6.
7.

7.a

7.b
8.

9.
10.

Wyszczegolnienie

Dochody ogotem, z tego:
dochody bieza_ce,w tym m.in.
dochody z tyt. udziahi we wpiywach z
podatku dochodowego od osob fizycznych
dochody z tyt. udziafu we wpiywach z
podatku dochodowego od osob prawnych
podatki i oplaty , w tym:
- z podatku od nieruchomosci
dochody z tyt. subwenc j i ogolne j
dochody z tyt. dotacji i srodkow
przeznaczonych na cele bieza^ce
dochody majatkowe, w tym
ze sprzedazy majatku
srodki z UE
Wydatki bieza^ce(bez odsetek i prowizji od:
kredytow i pozyczek oraz wyemitowanych
papierow wartosciowych), w tym:
na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
zwia^zane z funkcjonowaniern organow j.s.t. -
pozosta-te wydatki
z tytuhi gwarancji i por^czen, w tym:
gwarancje i por^czenia podlegaja^ce
wyta^czeniu z limitow sptaty zobowia^zan z
art.243 ufp/169 sufp
wydatki biezace obj^te Hmitem art. 226 ust. 4
ufp
R6znica(l-2)
Nadwyzka budzetowa z lat ubiegtych plus
wolne srodki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:
nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus
wolne srodki, zgodnie z art.217 ufp,
angazowane na pokrycie deficytu roku
bieza^cego
Inne przychody nie zwia_zane z
zaci^gni^ciem dtugu
Srodki do dyspozycji (3+4+5)
Splata i obshiga dhigu, z tego:
rozchody z tytulu sptaty rat kapitatowych
oraz wykupu papierow wartosciowych
wydatki biezajse na obshigQ dlugu
Inne rozchody (bez splaty dlugu np.
udzielane pozyczki)
Srodki do dyspozycji (6-7-8)
Wydatki majatkowe, w tym:

Prognoza 2013 r.

14.580.505,00
14.505.505,00

-

-

-

"

'

75.000,00
75.000,00

0,00
13.559.108,76

7.208.539,00
294.414,00

0,00
0,00

0,00

1.021.396,24
0,00

0,00

0,00

1.021.396,24
0

0,00

0
0,00

1.021.396,24
1.021.396,24

Prognoza na
30.06.2013r.

15.015.314,78
14.858.758,78
3.016.486,00

16.000,00

2.853.230,00
809.910,00

6.631.258,00
1.826.509,26

156.556,00
75.000,00
81.556,00

13.979.478,87

7.086.346,00
294.414,00

0,00
0,00

0,00

1.035.835,91
1.735.780,00

1.735.780,00

0,00

2.771.615,91
0

0,00

0
0,00

2.771.615,91
2.771.615,91



lO.a

lO.b
lO.c
lO.d
11.

12.
13.

I3.a

13. b

14.
15.
16.
17.
18.

wydatki majatkowe objete limitem art. 226
ust. 4 ufp
wydatki inwestycyjne kontynuowane
nowe wydatki inwestycyjne
wydatki majatkowe w formic dotacji
Przychody (kredyty, pozyczki, emisje
obligacj i)
Rozliczenie budzetu (9-10+1 1)
Kwota dhigu, w tym:
lajDzna kwota wylaczen z art. 243 ust. 3 pkt 1
ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp
kwota wyla^czen z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp
oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadajaca na dany
rok budzetowy
Wydatki bieza_ce razem (2+7b)
Wydatki ogotem (10+14)
Wynik budzetu (1-1 5)
Przychody budzetu (4+5+11)
Rozchody budzetu (7a+8)

486.000,00

-
-
-
0

0,00
0

0,00

0,00

13.559.108,76
14.580.505,00

0
0

0,00

96.080,00

69.000,00
2.702.615,91

909.000,00
0

0,00
0

0,00

0,00

13.979.478,87
16.751.094,78

1.735.780,00
1.735.780,00

0,00

l.Plan dochodow na przestrzeni I polrocza 2013 roku zwiekszyj si? o kwot? 353.253,78 zl
w zakresie dochodow biezajsych. Zmiany planow dotyczyly m.in. zmian w planach dotacji z
zakresu zadan wlasnych i zleconych z pomocy spolecznej, w Rozdz. 01095 z tyt. dotacji na
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap?dowego, w Rozdz. 75801 z tyt.
zmniejszenia planu subwencji oswiatowej.

Zwiekszenie planu dochodow w Rozdz.80110 o kwot? 37.995,- srodki z Wbjewodzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na realizacj? projektu ,,Malowanie
barwami przyrody - ekologia w gimnazjum w Bedlnie". ;

Zwiekszenie planu dochodow na realizacj? projektu ,,Droga do samodzielnosci"
realizowanego z POKL przez GOPS w Bedlnie - 44.750,- Rozdz.85295.

Zmniejszenie planu dochodow o kwote. 85.500,- z tyt. oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z uwagi na uchwalenie przez Rade_ Gminy stawki nizszej niz pierwotnie
zaplanowana w budzecie.

Zwi^kszenie planu dochodow o kwotej 15.833,68 z tyt. otrzymanego odszkodowania od firmy
ubezpieczeniowej za zniszczone mienie w S.P. w Pleckiej Dabrowie .

2. Plan dochodow majatkowych ulegl zmianie o kwot? 81.556,- zl. Byla to zmiana
dotyczaca wprowadzenia srodkow otrzymanych z budzetu Unii Europejskiej, w
zwiazku ze zrealizowanym zadaniem ,,Przebudowa chodnika prowadza_cego do
Wiejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Pniewie"

3. Plan wydatkow biezacych w I polroczu 2013 r. zwie>szyl.si? o kwot<? 420.370,11 zl,
przede wszystkim w zwiazku z wprowadzeniem przyznanych dotacji z budzetu
panstwa na realizacj? zadan wtasnych i zleconych .Plan wydatkow biezacych zmienit
si? rowniez z uwagi na zmiany planow w zakresie zadan oswiatowych ,zmiany planu
dotacji dla Instytucji Kultury ,zmiany planu na remonty biez^ce drog



gminnych,swietlic wiejskich ,plaii wydatkow bieza_cych na realizacj^ programu
POKL ,,Droga do samodzielnosci", zmiany planu wydatkow na zadania biezq.ce w
zakresie dostarczania wody mieszkancom szmniejszenie planu wydatkow w
poszczegolnych rozdzialach z tyt. nieudzielenia pracownikom podwyzek plac, ktore
pierwotnie byly zaplanowane w budzecie.

4. Plan wydatkow majatkowych (inwestycyjnych) zwiejkszyl si$ o kwot$ 1,750.219,67 z*.
W trakcie I polrocza 2013 roku wprowadzono nowe zadania inwestycyjne do realizacji, jak
rowniez zmieniono plany juz ujejych zadan inwestycyjnych .
Dokonano rowniez zdj^cia z planu niektorych zadan inwestycyjnych .

W ramach zmian dokonanych w budzecie w zakresie wydatkow inwestycyjnych :
1) Zdjeto z planu zadanie inwestycyjne p.t." Siec komputerowa z zakupern komputerow

do pracowni informatycznej w gimnazjum".
2) Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne zwiajzane z zakupem laptopow dla

jednostek budzetowych gminy
3) Zdjeto z planu zadaii inwestycyjnych zadanie pt."Remont drogi gminnej Stradzew-

Zatusin" z uwagi na fakt iz Gmina Bedlno nie otrzymala dofinansowania z budzetu
panstwa na to zadanie .

4) Wprowadzono szereg zadan inwestycyjnych drogowych do realizacji w roku
biezacym dziejd wprowadzonej do budzetu nadwyzce budzetowej z lat ubieglych .

5) Zaplanowano srodki na pomoc fmansowa_ dla Powiatu Kutnowskiego w wysokosci
909.000,- w formie dotacji celowej na realizacj^ zadan inwestycyjnych drogowych na
terenie Gminy Bedlno.

6) Wprowadzono szereg zakupow inwestycyjnych w poszczegolnych rozdzialach
budzetowych

Zwi^kszenie planu wydatkow inwestycyjnych nastqpilo w zwiqzku z wprowadzeniem do
budzetu srodkow pochodzapych z nadwyzki budzetowej z lat ubieglych .

W zwia_zku ze zmiany druku Wieloletniej Prognozy Finansowej i wprowadzenia
szczegolowych pozycji dochodow w rozbiciu na poszczegolne dyscypliny dochodow w
informacji umieszczono rowniez dodatkowe dane w tym zakresie tj. m.in. dochody bieza^ce w
rozbiciu na:

- dochody z tyt. udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych
- dochody z tyt. udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych
— podatki i oplaty '•,
— subwencja ogolna
- dotacje i srodki przeznaczone na cele biezace

orazm.in.:
— wydatki inwestycyjne kontynuowane
- nowe wydatki inwestycyjne
- wydatki inwestycyjne w formie dotacji .

6. Plan wydatkow ogotem zwi^kszyl si$ o kwot^ 2.170.589,78zt.

7. Planowane dochody ogolem sa_ mniejsze od planowanych wydatkow o kwot^ ogolem
1.735.780,- zl. Roznica pomi^dzy planowanymi wydatkami a dochodami zostala pokryta z
nadwyzki budzetowej osi^gni^tej w latach ubieglych



S.Planowane przychody budzetu wl polroczu ulegty zmianie i stanowiq. kwote_ 1.735.780,-
Wprowadzone do planu budzetu przychody pochodza^ z nadwyzki budzetowej z lat ubieglych

9. Na dzien 30 czerwca 2013 roku zadluzenie gminy jest zerowe. Gmina nie zaciqgala do tej
pory kredytow.

WOJT GKAINY



Plan wydatkow

obj£tych limitem (przedsiewzi^cie) inwestycyjne na przestrzeni I polrocza 2013 r. ulegl zmianie.
Stan na poczatek roku - 486.000 zt, stan na 30.06.2013 r. - 96.080 zt

Lp.

1.
i.

2.

3.

4.

5.

Nazwa

2.
Remont poprzez
modernizacje
swietlicy wiejskiej w
m. Plecka Dabrowa
Remont poprzez
modernizacj?
swietlicy wiejskiej w
m. Szewce Nadolne
Wykonanie
nawierzchni drogi w
m.Ruszkidt. 1.970
Wykonanie
nawierzchni drogi w

;Maryniniedi. 1.030
v&b--^ .̂.̂ .;̂ ,._
Wykonanie
nawierzchni drogi w
Zeronicach d!960
mb

Okres
realizacji

3.
2012-2013

2012-2013

2013-2014

2013-2014

2013-2014

Klasyflkacja budzetowa

Dziat
4.

921

921

600

600

600

RozdziaJ
5.

92109

92109

60016

60016

60016

Przedsiewzigcia ogolem

L^czne
naklady

finansowe

6.
36.129,40

36.129,40

213.000

122.000

161.000

568.258,80

Wydatki
poniesione w
latach
poprzednich

7.
1.629,40

1.629,40

X

X

X

3.258,80

Limit
wydatkow
na 2013 r.

8.
34.500

34.500

9.610,00

9.060,00

8.410,00

96.080

Wydatki
poniesione
na 30.06.
2013 r.

9.
26.175,60

X

6 >

6

, ..._£ : _:

26.193,60

Realizacja w
2013 r. %

10.
75,87

0

0,06

0,07

o;07

27,26



Plan wydatkow objejych limitem na przestrzeni I poirocza ulegi zmianie. Stan na poczatek roku to wartosc 486.000 zi ,stan na 30.06.2013 r. to
wartosc 96.080,-
W trakcie I poirocza zdje_to z realizacji zadanie ,,Remont nawierzchni drogi gminnej Stradzew- Zahisin di. 1.600 mb, z uwagi na fakt, iz Gmina
Bedlno nie otrzymaia dofmansowania z budzetu panstwa na w/w zadanie. Limit wydatkow na to zadanie w 2013 roku to kwota 417.000,- ,ktora
zostala zdje^ta z budzetu.
W trakcie roku wprowadzono natomiast trzy nowe zadania inwestycyjne do realizacji na lata 2013-2014:

1) Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowosci Ruszki dl. 1.970mb. Nachwile^obecn^. zakupiono dziennik budowy - 6,-
2) Wykonanie nawierzchni drogi w Maryninie dl. 1.03 0 mb . Na chwil$ obecna_ zakupiono dziennik budowy - 6,-
3} Wykonanie nawierzchni drogi w Zeronicach di. 960 mb . Na chwile^ obecna^ zakupiono dziennik budowy - 6,-

Zadanie inwestycyjne ,,Remont poprzez modernizacj^ swietlicy wiejskiej w miejscowosci Plecka Dabrowa „ zostalo wykonane zgodnie
zumowa_. Wydatkiwlpolroczu2013 r. wwysokosci 26.175,60-75,87% . Oszcz^dnosc wystapiia w wyniku przetargu .
Wydatki na zadania inwestycyjne ,,Remont poprzez modernizacje_ swietlicy wiejskiej w miejscowosci Szewce Nadolne" zostana^poniesione
w II polroczu b.r.

Na limit wydatkow w 2013 roku tj. 96.080,- na dzien 30.06.2013r. \vydatkowano ogolem 26.193,60 tj. 27,26% planu.

WOJT GMINV



1NFORMACJA O PRZEB1EGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OSRODKA KULTURY W BEDLNiE

w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku

Gminny Osrodek Kuitury w Sedinie jest samorzajdowa. instytucja; kultury w rozumieniu

przepisow ustawy z dnia 25 pazdziemika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci

kulturainej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 roku poz. 406 ze zmianami), dzia*aja_ca_ zgodnie z w/w

ustawa. i Statutem Gminnego Osrodka Kultury nadanym przez Rad§ Gminy Bedino uchwala,

NrXXXIV/239/2010 z dnia 12.iq.2G1Q roku.

Instytucja Kultury wpfsana jest do Rejestru fnstytucjt Kultury prowadzonego przez Gniine Bedino.

Gminny Osrodek Kultury.w Bedlnie posiada osobowoscia^ prawna^ i dziafa na terenie Gminy

Bedino od dnia 1 stycznia 2011 r;oku.

Sporza_dzona informacja zawiera dane obelmujace okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca

2013 roku. •<

W sktati jednostki nie wchodzSy wewn t̂rzne jednostkt organizacyjne zobowiazane do

sporzadzania samodzieinej Informacji finansowej, jednostka nie byla wiec zobowiazana do

sporza^dzenia ̂ a,cznej informacji finansowej.

Jednostka realizuje zadania w zafcnesie upowszechniania kultury oraz inne zadania ziecone

okresione w statucie korzystajaj: w 2013 mJn., z nieodpiatnego udostepnienia budynku, w ktorym

prowadzona jest dziafalnosc. /Nieociplatne uzyczenie nieruchomosct zabudowanej polozonej

w Bedlnie nastapito Uchwafa_ Nr fX/85/2011 Rady Gminy Bedino z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Na dzieri 30 czerwca 2013 roku jednostka nie miate zadnych zobowiazan ani naleznosci

wymagalnych. Stan srodkow .pienieznych na rachunku bankowym prowadzonym przez BS

HWspolna Praca" w Bedfnie na dzien 1 stycznia 20T3 roku wynosit 8.9at,70zt, a na dzieri

30 czerwca 2013 roku - 23.938,86zf.

instytucja kuitury finansowana jest giownie przez Organizatora, ktory przekazuje na jej

prowadzenre dotacje podmiotowa,. PianowaTia wysokos6 doiaeji na rok 2Q13 wynosi

372.475,OQzf, w tyrn na dziafalnosc osrodka kultury S&S.ITI.OOzl, na dziatalnos6 biblioteki

publicznej - 69.304,00z*.

Informacja o sprawach osobowych:

W 2013 roku w jednostce zatrudnionych jest 7 pracownikow, w tym 3 osoby na

peter, etat ( Dyrektor Osrodka, Bibliotekarz t Pracownik gospodarezy), 2 osoby na 1/2 etatu

(Instructor i Sprzataczka), 1 osoba na 1/S etatu (osoba do prowadzenia spraw ksi^gowych)

i 1 osoba na 1/80 etatu (kasjer).

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku nie udzielono zadnych pozyczek

i swiadczeri o podobnym charakterze osobom wchodzapym w sktad organu

zarzajdzajapego.



PLAN DZIALALNOSCI KULTURALNEJ OSRODKA W OKRESIE STYCZEN -

CZERWIEC 2013 ROKU

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

tL

12.

13.

14.

15.

16,

17.

18.

19.

20,

21.

22.

Data

styczen

23.01. 2013r.

31,01 .2013F.

02.01-31<.G1.2Qi:3r.

11, 02-24.02.201 3r.

12,02 .2013r.

01.02-28.Q2.2Q13r.

08.03.2013r.

25,03.2013r.

01,03-15,03.2013r,

02.04-23,04.201;3r.

02.04-12.04 .2Q13r.

02.04.2Q13r.

28.04.2013F.

04.05.2013r.

09.05.2Q13r.

08.05-1 5.05.2013r.

15,05.201:3r.

15.05.2013r.

1 0.05-31 .05.2Q13r.

11.05.2013r.

18.05.2013r.

Rodzaj imprezy/wystawy/konkursu

Spotkanie — . prezenfaqa urza^dzenia
TERMGMPC dla rnieszksncow Gminy
Bedfno

TeatrLatekPiNQKlQ

11 Festiwa^ Piosenki Ireny Jarockiej

Wystawa qzasowa — prac pokonkursowych

Ferie zimowe d!a dzieci i miodziezy

VWeczor Ostetkowo - Wateniynkowy

Wystawa czasowa

Kortcert z okazjt Dnta Kobiet

XXXV edycja Konkursu Recytatorskieso

Wystawa 'Czasowa prac ariystyczraych

V^stawa pokonkuFSowa prac ptasfycznych

Kfermasz ksiaiek dla dziect

Wystawa czasowa

Powiatowy Festwval Prosenki Btesiadne) '

Uroczystosct z okazji 222 Roeznrey
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz §wi§ta;
Floriana '

{I Fesfiwal Piosenkl Zuchowej i Harcerskie] 1

X Ogolnopofski Tydzien Biblbtek ;

Spotkartre awtorskie z Babcia^ Grurtî  f

Spotkanie Bibliotekarza z GBP z dziecmi 2!
Punktu przedszkolnego 1;

Pokonkursowa wystewa plastyczna j

Udztat zespcrfow sptewaczych w V
Wojewoefekfm Fesfiwalti Piosenkt
Zapomnianej w WIsnTowe] Gorze [.

Udziat zespcrfow spiewaczych w i\/;
Przeglajdzie Ar%sfycznego Ruchu Senibra:
Nutki Zlotej Jesienf w tf czycy \t

^Zaczarowany ias"

'Przeniesiony na 28.02.201 3r.

i.Anioly Swiateczne"

;Koncert Folk Kapela
Goraiska Hora — ̂ Milosnie po
'goralski/

'Swtatowy cfeien kota

Koncert BO mllosci..."

,BP!§knfe ;byc cztowiekiem"

pecoupage — sztuka
zdobienta

•wBararf6k. Wrelkanocny"

iWyst̂ p sekcji instrumental nei
dzlatejacej przy GOK w
Sedlnie

nKsiazka dla dzieci od lat 60-
ty;ch do wspofczesnosci"

Hiyiuzyka fa_czy pokolenia":
wyst^p sekcji

instrumenialnej dziataja_cej
przy GOK w Bedlnie,
- wysî p Zespoiu Piesni i
Tarica ̂ Biichowf acy"

Koorcf/nacja zadan:
- przemowa,
- plakaty i zaproszenia

BTUMiGRAJa

KSp!ewajajDa Biblroteka"

Czytanie mtlusinskim nMisie,
Sladylap"

^Dzieci dla Tuwima"

Udzrat zespcrfow spiewaczych
wterenu Gminy Bedlno

Udziat zespcrfow spiewaczych
wterenu Gminy Bedlno



23.

24.

25.

26.

27

02.06.2013F.

06.06.2013r.

09.06,2013r.

23.06.20l3r.

30.06.2013r.

XXHI Mi^dzywojewodzki Przegla^d Kapei
Ludowych Bedlno 2013

111 Gminny Festiwai Twprczosci Szkolnej

Przedstawienre kabaretowe

Festyn SwÎ tojariski

Let ni wieczor muzyczny

Udzia* Kapeli Ludowe] z
Bedlna. Wystep Zespolu
Piesni i Tanca Ziemi
Kuinowskiej

•n7. wierszami Pana Tuwima
za pan braf

p.i Jstota kobiecosci".
VVyslawa prac plasfycznych z
2Vchiinskiego Domu Kultuty

Wyst^p Zespoiu Piesni i
Tanca Ziemi Kutnowskiej

Koncert w wykonaniu solistki
Teatfu Muzycznego wtodzi

Ponizej w formie tabeiarycznej przedstawiono wysokosc rpianowanych i osia^ni^tych

przychodow na realizacĵ  zadan Gminnego Osrodka Kultury w Bedlnie oraz wysokosc

planowanych I wykonartych wydatkow zwig_zanyeh z funkcjonowaniem jednostki w odniesfeniu do

Planu wydatkow na rok 2013. '

ZESTAWIEN1E TABELARYCZNE PRZYCHOD6W w I potroczu 2013 roku

DOTACJA na wydatfcf bieza_ce, w tym:

- dotacja na dziaialnosc GOK

- dotacja na dziatainos6 Biblioteki

SRODKl WtASNE, w tym:

- wptety za wynajem sali

- wpiacone akfecfytacj,e

- otrzymane darowfzny

- opfaty za warsztaty

- srodki z Bibliotek! Narodowej w Warszawie

- przychody ze sprzedazy makulatury

ODSETKI od srodkow zgromadzonych na rachunku

bankowym

Razem:

WysoKosc srodkow finansowych

(' 156.775,00^

'• 120.661,00zt

': 36.114,00zt

!. 9.566,22z*

'•;' 2.967,00zf

2.185,00zt

r. . 500,00zl

420,00zt

3.457,32zt

36,90zt

ff

4,34zl

166.345,56zi

Na dzien 1 stycznia 2013 roku stan srodk6w na rachunku bankowym Gminnego

Osrodka Kultury w Bedlnie wynidst 8.981,70zh Srodki te to kwota pozyskanych, a nie

wydatkowanych w Jatach poprzednlch srodkow wtasnych pozyskanych od sponsorow, darczyncow

lub z wynajmu sali.

W okresie od dnia 01.01,2013 roku do dnia 3O.06.26̂ !3 roku na konto Gminnego

Osrodka Kultury w Bedlnie wpfyneja dotaeja na wydatki biezace od jednostki nadzorujacej



wwysokosci 156.775,00z{, w tym na dziatelnosc osrodka kultury 120.661 ,QQzt, a na dziatetlnosc

biblioteki 36.114,00zl. ,"

Planowana wysokosc dotacji na 2013 rok to 372.475.OOzJ, zrealizowana wysokosc

dotacji stanowi kwot? 156.775,002*, co stenowi 42,09% wykorzystania przyznanych na

dziafalnosc osrodka kultury srodkow finansowych.

Ponadto w I polroczu 2013 roku DyreKtor jednostki pozyskal dodatkowe srodki

finansowe na dzialainosc Gminnego Osrodka Kuitury w Bedlnle w ogolnej kwocie 9.566,22z*.

Przychody jednostki zostaiy powf^kszone o kwot? 4,34zt startowia,ea, odsetki od srodkow

zgromadzonych na rachunku bankowym.

PLAN FINANSOWY WYDATKOW GMINNEGO O^RODKA KULTURY W BEDLNIE NA

ROK 2013 WRAZZ WYKOMANIEM

Rodzaj wydatku
GOK
Wynagrodzenia osobowe
SHadki ZUS - pracodawca
SMadkinaFP
Odpis na ZFSS
Umowy o dzielo/zlecenia
Zakup materialow i wyposazenia
Zakup energii
Zakup opafa
Zakup ushig
Wywoz nieczystosci
Swiadczenia oa izecz pracownifcow
Podroze shizbowe
Szkolenia pracownikow

Wklad wlasny w zwia^kn z reaiizacj^
projektow wspoESnansowauych
Razem Plan GOK
GBP
Wynagrodzenia osobowe
Skiadki ZUS - pracodawca
Skiadki na FP
Odpis na ZFSS
Umowy o dzteio/zlecenia - spotkama
autorskie
Zakup materialow i wyposazenia
Zakup usiug
Swiadczenia na rzecz pracownikow
Podroze siuzbowe
Szkolenia pracownikow

Kwota zaplanowana \a wydatkowana %
|

106 800,00 zl
I96QO,GOzJ
2677rOOzl
3 441,00 zt
5 000,00 ̂

19 550,00 z!
10 000,00 zi
37 000,00 zi
66 410,00 zl
20 990,00 zl
2 000,00 zl
2 800,00 •&
1200,0&zl

5 703,00 zi:
303 171,00 zl

53 885,03 zl
, 9 765,63 zf

1310;26^
2 93 1,00 zl

[ 3 624,00 zl
12 35 1,54 zl
5 052,79 zi

; 103^00 zi
19 293,93 zl

MO 813,00 zi
,; 0,00 Zl

999,38 zl
', 555,00 zl

0,00 zl
120 684^6 -L\%

49,82%
48,95%
85,18%
72,48%
63,18%
50,53%
0,28%

29,05%
51,52

0,00%
35,69%
46,25%

0,00%
39,81%

34 610,00 zk
6300s00zT

850,00 zl
1 094,00 zt

2 500,00^21
7 050,00 zl
6 700,00 zJ:

500,00 zl
500,00 zl
700TOOzl

. 16 193,72 zl
, 2 797,64 zi

376,80 zl
1 094,00 zl

- 570T00 zl
, 1 354,16 zl

1 714,32 zl
• 0,00 zl

12,̂ 00 zl
0,00 zl

46,79%
44,41%
44,33%

100,00%

22,80%
19,21%
25,59%

0,00%
2,40%
0,00%



Zakap ksiazek (Ha powiekszenia
zbiorow bibliotecznych
Razem Plan Biblioteki
Ogolem Plan wydatkow na 2013r.

8 500,00 zl
69 304,00 zl

372 475,00 zl

6 591,20 zl
30 703,84 zl

151 388,40 zl

77,54%
44,30%
40,64%

TABELARYCZNE PRZEDSTAWIENIE RODZAJU WYDATKOW PONIESIQNYCH PRZEZ

JEDNOSTK^ W OKRESIE OD 1 STYCZNfA DO 30 CZERWCA 2013r.

RODZA J W YBATKU
Zakup energii i wody

Materialy do biezacycn napraw ( zakup zarowek,
przewodow, opraw oswietleniowych, emulsji^
itp.)

Materialy dekoracyjne i wyposazenie (akcesoria
komputerowe, perkusja, pulpit, struny, fcolumuy,
gtosniki, maty podlowe, dywanifci itpr.,)

Materiafy biurowe (m.iiL. tusze do drukarefc,
karty okolicznosclowe, dyplomy., zaproszenia
i±p.)
Wegiel/miai, gaz propan butan

Nagrody za udziaJ w Icoukursach (nagrody
rzeczowe)
Prenumerata czasopism i literatora fechowa
Zakup ksiazek do biblioteki
Art. na poczi^stunek

Kwiaty doniczkowe., srodld^ocnronyTOslin,
doniczki
Razem zakup materialow i wyposazenia

Wywoz nieczystosci stalycli i pfynnycfr, w tym
zaplacony wywoz nieczystosci z f-ry
wystawionej 31.12.2012r, - 367,2Gz!
Oplaty pocztowe i kurierskie
Oplata za wynajera toalet przenosnyeh: podczas
imprez

Oplacenie spekteMi i -wyst^pow: u^uga leatralna
za spektaM "Zaczarowaay las" SQQ+QQdk, wyst^p
zespohi Blichowiacy l.OOO.OQẑ  wyst^p Zespohs.
Piesni i Tanca Ziema KutoowskieJ 2 x I-OOO^OOzI.,
koucert zespcdu muzycznega 2.600,002^
Inne ushigi (renowacjapodlogi, wykup domeny
internetowej, abonament RTV itp..)
Ushigi telekomunikacyjne (telefon, internet)
Oplata za warsztaty garncarskie
Uslugi gastronomiczne
Oplata srodowiskowa
Razem zakup uslug

GOK
5052,7925

1 543,00 ̂

4734;7azi

3 065,31 ti
103,00 zl

2320,11^
162,49 zl

0,00 zi
333,93 zl

192,00; zl
17 507,33 zl

10 813,00 zl
952,09 zl

559,20 zl

61 00,00 zl

1 214,44 zi;
579,20 2l!

738,00 zl
2 SlO.Qazl

495,00 zl
24260^3zJ

GBP
0,00 z

42O,2Szl

40,92 zl

131,68 zl
. 0,00 A

294,59 zl
466,69 zl

6 591,20 zl
0,00 zl

0,00 zl
7 945,36 zl

0,00 zi:
0,00 ̂

i
0,00 zl

••'<
;i,
->

0,00 zl

3 446,00 zl
1:714,32 zl

0,00 zi
0,00 zl

.,-• : 0,00zl
5 160,32 zl

RAZEM
5 052,79 zl

1 963,28 zl

4 775,62 zl

3 196,99 zl
1 03,00 zl

2 614,70 zl
629,18x1

6 591,20 zl
333,93 zl

192,00 zl
25 452,69 zl

10 813,00 zl
952,09 zl

559,20 zl

6 100,00 zi

4 660,44 zl
2 293,52 zl

738,00 zl
2 810,00 zl

495,00 zl
29 421,25 zl



Ryczalt samochodowy i koszty podrozy
shizbowych
Nagrody fmansows dia zwyd^scow XXHI
Przegl^du Kapel Ltidowych w Bedlnie
Szkolenia pracownikow
Razem pozostale wydatki
Wynagrodzenia
SMadki ZUS - pracodawca
SkladkinaFP
Odpis na ZFSS
TJmowy o dzielo

Razem koszty wynagrodzen, skladek ZUS i
odpisu na ZFSS
Ogolera wydatki I-VL2013

999,38 A

2 400,00 zl
555,00 zl

3 954,38 zl
53 885,03 zl
9765,632}:
13 10,26 zl
293I,GGzl
3 624,00 zl

71 515,92 zl
117 238,56 zl

12,00 zl

0,00 zl
0,00 zl

12,00 zl
16193,7221
2 797,64 2i

376,80 zl
1. 094,00 zl

570^00 zl

21 032,16 zl
34 149,84 zl

1 011,38 zl

2 400,00 zl
555,00 zl

3 966,38 zl
70 078,75 zl
12 563,27 zl
1 687,06 zl
4 025,00 zl
4 194,00 zl

92 548,08 zl
151 388,40 zl

Wydatki na wypfete wynagrodzen oraz pochodnych od wynagrodzen wynibsly w I potroczu

2013 roku 84.329.Q8zJ, odpis na ZFSS to wydatek w kwocie 4.025,00zi Ponadto wydatkowano

kwot§ 4.194,00z! z tytutu zawariych umow o dzielo z osobami, More prowadzity spotkania

autorskie, warsztaty organlzowane przez osrodek kuitury dla mieszkancow Gmlny Bedlno.

Wydatki na zakup rnaterialow t wyposazenia, usfug t innych wydaikow zwig_zanych z bieza_cym

funkcjonowaniem osrodka stanowHy kwote 58.473.,12zl, .na ktorg, skiadaja, sie:

- zakup gazu propan - butan w wysokosci 103,00zl, ;

- zakup materiaiow biurowych w wysokosci 3.196,99zl,

- zakup materiatow dekoracyjnych i wyposazenia budynku w wysokosci 4.775,62zt,

- zakup prenumsraty czasopism i iiteratury fachowe] w wysokosci 629,18zf,

- zakup doniczek, roslin ozdobnych i srodkow ochrony rosiin w wysbkosci 192,00zl,

- zakup art. na poczestunek uczestnikow konkursow oraz jury w wysokosci 333,93zl,

- zakup materiafow do drobnych rerrrontow r napraw w wysokosci t.963,28zl,

- zakup nagrod rzeczowych dla uczestnikow konkursow organizowanych w osrodku kuitury

w wysokosci 2.614,70zl,

- zakup energii oraz opteta za pobor wody w wysokosci 5.052T79zi

- zakup ksiazekdb powi§kszenia ksi^gozbioru w wysokosci 6^591,20zl,

- wywoz nieczystosci ptynnych f stalych w wysokoscf lO.SIS.OOzf (10.445,80zl + 367,20zl),

- optaty za warsztaty garncarskie w wysokosci 738,0031,

- wynajecie toalet przenosnych w wysokosci 559,20zt

- opiacenie spektakli I wystepow w wysokosci aiOO,OOzt,

- znaczki i opfaty pocztowe, kurierskfe w wysokosci 952,09zt,

- inne ustugi w wysokosci 4.660J44zl,

- ushjgi telekomunikacyjne (telefon i internet) w wysokosci ^2;?.93,52zi,

- us^ugi gastronomiczne w wysokosci 2.810.OOzt ;



- nagrody finansowe dla zwyciezcow XXIII Przegla^du Kapel Ludowych w Bedlnie

w wysokosci 2.4GQ,OOzf,

- optacenie szkoleh dla pracownikow jednostki w wysokosci 555,00zt,

- ryczatt samochodowy i koszty podrozy sfuzbowych w wysokosci 1.011,38zl,

- optety za korzystanie ze srodowiska w wysokosci 495,00zi.

fnformacja na temat stanu zobowiazari i naleznosci wg stanu na dzieri 30 czerwca 2013r.

W okresie styczen - czerwiec 2013 roku Gminny Osrodek Kultury w Bedlnie nie zaciajgat

pozyczek oraz kredytow na dziatalnosc jednostki.

Na dzieh 30 czerwca 2013 roku saldo zobowiazari wygalanych wynosif Q,00zl.

Stan naleznosci na dzieri 30 czerwca 2013r. to kwota 23.S38,86zt, tj. srodki pieniezne

zgromadzone na rachunku bankowym prowadzonym przez BS ,,Wspolna Praca" oddzial w Bedlnie.

GOK

GBP

Razcm

Kwota
otrzymanej
dotacfi

120661,0021

36 1 14,00 zl

156 775,00 zl

Kwota
wyd atkowanej
dolacji

111 469,36 zl

34 1 49,84 zl

145 61940 zl

Kwota
jiiewydatkowancj
dotacji na dzien
30.06J3r.

9 19 1,64 zl

1 964,16 rf

11 155,80 zl

Kwota
srodkow
wlasnyclt

15 058,04 zl

3 494,22 zf

18 552,26 zl

Kwota
wydatlajwanych
srodfcow whisnych

5 769,20 zl

0,00 zl

5 769,20 ri

Kwota srodkow
wlasnych na dzien
30.06.J3r.

9 288,84 zl

3 494,22 zl

12 783,06 zl

Ogolem Srodki
finansowe na
30.Q6.13r.

18 480,48 zl

5 458,38 zl

23 938,86 zl

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r. ze srodkow wtasnych wydatkowano kwote

5.769320zt, na ktora_ skfadaja, sie:

- optecenie nagrod dia zwyciezcow XXIII Mie.dzywojewodzkiego>. Przegla_du Kapel Ludowych

w Bedlnie w kwocie 2.400,00zt,

- wydatki na optecenie usiug gastronomicznych - poczestunku podczas organizacji imprez dla

uczestnikow konkursow, sponsorow i zaproszonych gosci w kwocie 2.810,00zf,

- optecenie zabezpieczenia sanitamego podczas organizowanych imprez (toalety przenosne)

w kwocie 559,20zJ.

Pozostate wydatki w kwocie 145.619,20zj zostaly sfinansowane ze srodkow dotacji.

;/ podpis kierownika jednostki/


