
SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 11 marca 2016 r.

z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 
2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Wołczyna przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy 
za 2015 rok.

Sprawozdanie przedstawiono w załącznikach:

1) Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy - część opisowa;

2) Załącznik nr 2 - Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy - część tabelaryczna;

3) Załącznik nr 3 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

4) Załącznik nr 4 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

 

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek
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Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Burmistrza Wołczyna

z dnia 11 marca 2016 r.

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy - część opisowa

I. Dochody

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 41.781.670,94 zł, a wykonano w wysokości 41.575.423,89
zł (99,51%).

Skutki obniżenia uchwałami Rady Miejskiej górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości
i podatku od środków transportowych wyniosły - 1.740.898,95 zł, skutki zwolnień wynikających
z uchwał Rady w podatku od nieruchomości wyniosły - 211.178,07 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły - 112.599,09 zł, skutki odroczeń i rozłożeń na raty
wyniosły - 9.630,71 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 8.494.196,32 zł (w tym zaległości w podatku od nieruchomości od osób
prawnych - 7.242.515,24 zł), zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły
93.316,52 zł - łącznie: 8.587.512,84 zł. Odsetki od zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie
odpadami na dzień 31.12.2015r. wyniosły - 12.745.703,50 zł.

W celu wyegzekwowania zobowiązań prowadzono postępowania windykacyjne - wystawiono 2215
upomnień, 1280 wniosków egzekucyjnych, 48 wezwań, 52 zawiadomienia, 12 wniosków o wpis do hipoteki, 1
pozew sądowy, 2 wnioski o egzekucje z nieruchomości OZPL „Linopłyt" S.A. w likwidacji
i złożono 20 wniosków ze zgłoszeniem wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących: 40.143.870,98 zł – wykonanie: 39.924.594,93 zł (99,45 %)

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów bieżących: 897.924,64 zł, wykonanie - 893.844,55 zł (99,55 %)

- odsetki - 31,40 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego – 893.813,15 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Plan dochodów bieżących: 12.300 zł, wykonanie - 10.693,50 zł (86,94 %)

- wpłaty z dzierżawy obwodów łowieckich - 10.693,50 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów bieżących: 414.500 zł, wykonanie - 384.677,71 zł (92,81%)

- środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu na remont dróg wewnętrznych
w Rożnowie

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów bieżących: 902.840 zł, wykonanie - 893.285,73 zł

- środki otrzymane od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu na remont 3 mieszkań przejętych od
Agencji - 126.000 zł

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 51.814,85 zł

- dochody za czynsze realizowane przez PGKiM Sp. z o.o. - 665.762,38 zł

- dochody z tytułu innych umów najmu i dzierżawy - 43.098,65 zł
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- odsetki – 6.522,85 zł

- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej - 87 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan dochodów bieżących: 21.300 zł, wykonanie -22.235,60 zł (104,39%)

- wpływy z tytułu opłaty cmentarnej - 22.235,60 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów bieżących: 185.628,42 zł, wykonanie - 193.436,12 zł (104,21%)

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (finansowanie wynagrodzenia pracowników
realizujących zadania zlecone z budżetu państwa np. Urząd Stanu Cywilnego) - 152.871 zł

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych - 24,80 zł

- wpływy z usług - 27.558,94 zł

- odsetki - 61,96 zł

- darowizny na Serce dla Wołczyna - 11.757,42 zł

- pozostałe dochody -1.162 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

Plan dochodów bieżących: 150.219 zł, wykonani e- 149.021 zł (99,20%)

- dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców- 2.408 zł

- dotacja z budżetu państwa na wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskie j- 71.111 zł

- dotacja z budżetu państwa na wybory do sejmu i senatu - 41.326 zł

- dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum - 34.176 zł

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan dochodów bieżących: 700 zł, wykonanie - 700 zł (100%)

- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów bieżących: 2.500 zł, wykonanie - 2.460,26 zł ( 98,41%)

- mandaty - 1.150 zł

- odszkodowanie za zniszczone mienie - 1.287,06 zł

- pozostałe – 23,20 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów bieżących: 15.204.035 zł, wykonanie - 15.143.946,15 zł (99,60%)

- podatek - karta podatkowa - 21.882,86 zł

- podatek od nieruchomości - 6.120.712,69 zł

- podatek rolny - 2.068.510 zł

- podatek leśny - 135.787,65 zł

- podatek od środków transportowych - 324.245,61 zł

- podatek od spadków i darowizn - 97.970,15 zł

- opłata od posiadania psów - 4.698,75 zł

- opłata targowa - 136.537 zł
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- podatek od czynności cywilnoprawnych - 199.683,14 zł

- odsetki podatkowe - 15.837,97 zł

- rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości - 757 zł

- opłata skarbowa - 29.782,12 zł

- wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 207.887,51 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi - 21.342,96 zł

- pozostałe odsetki - 7,87 zł

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5.260.088 zł

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 498.214,87 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów bieżących:13.360.799,09 zł , wykonanie- 13.349.737,58 zł (103,09%)

- część oświatowa subwencji ogólnej - 9.495.343 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.488.034 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej - 270.661 zł

- dotacja z budżetu państwa- zwrot części wydatków bieżących zrealizowanych z funduszu sołeckiego
w 2014 r. - 71.761,09 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych - 23.938,49 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących: 918.869,41 zł, wykonanie - 947.269,08 zł (103,09%)

- dochody zrealizowane przez szkoły podstawowe - 6.051,43 zł

- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych -
47.872,91 zł

- dotacja z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek- program „Książki moich marzeń”- 7.070 zł

- dochody realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 12.848,85 zł

- dochody zrealizowane przez przedszkole - 114.330,72 zł

- dotacja z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów
przedszkolnych - 406.087 zł

- wpłaty innych gmin z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez gminę Wołczyn na wychowanków
punktów przedszkolnych - 7.531,56 zł

- dochody zrealizowane przez zespół szkół - 879,92 zł

- środki na realizacje programu Comenius - 34.000 zł

- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników do gimnazjum - 30.424,19 zł

- wpłaty na wyżywienie prowadzone w stołówkach jednostek oświatowych - 155.306,90 zł

- wpłaty na dowożenie uczniów do szkół - 4.507,09 zł

- kara naliczona za zwłoką w wykonaniu umowy - dotyczy zadania: wykonanie instalacji bezpieczeństwa
pożarowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 - 30.803,95 zł

- środki UE na zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 w Wołczynie „Zagraniczna mobilność
kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- 89.554,56 zł

Dział 851 - ochrona zdrowia

Plan dochodów bieżących: 2.280 zł, wykonanie - 3.532,58 zł ( 154,94%)

- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2014 r. na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 1.136,58zł
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- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony zdrowia - 2.280 zł

- pozostałe dochody - 116 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących - 6.370.853,84 zł, wykonanie - 6.261.859,70 zł ( 98,29%)

- dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny - 30.000 zł

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego-
4.610.531,88 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych, wpłaty z tytułu funduszu
alimentacyjnego – 48.331,01 zł i odsetki od tych świadczeń - 3223,53 zł

- wpłata kosztów komorniczych - 22,62 zł

- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 67.309,13 zł

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze - 588.968,51 zł

- dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (odpłatność rodzin za DPS) - 12.473,59 zł

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki energetyczne - 17.921,47 zł

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe - 273.067,91 zł

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego - 502,72 zł

- odsetki - 15,02 zł

- dotacja z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej - 255.154 zł

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 8.586,90 zł

- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (huragan,
intensywne opady deszczu, gradobicie) - 20.711,12 zł

- wpływy za usługi opiekuńcze - 19.691,10 zł

- dotacja z budżetu państwa na dożywianie - 295.621,11 zł

- dotacja z budżetu państwa na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- 1.648 zł

- dotacja z budżetu państwa na wydanie Kart Dużej Rodziny - 498,48 zł

- środki z PUP w Kluczborku na prace społecznie- użyteczne - 7.581,60 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów bieżących: 74.353,58 zł, wykonanie - 47.677,43 zł ( 64,12%)

- środki z POKL na program realizowany przez OPS w Wołczynie - Aktywni zawodowo

Dział - 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów bieżących: 158.670 zł, wykonanie - 120.608,94 zł (76,01%)

- dochody realizowane przez jednostki oświatowe - 451 zł

- dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne - 111.287,94 zł

- dotacja z budżetu państwa na wyprawkę szkolną - 8.870 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących: 1.439.213 zł, wykonanie - 1.464.697,22 zł (101,77 %)

- wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.337.570,81 zł

- odsetki - 631,10 zł

- wpłaty z urzędu marszałkowskiego na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska - 124.779,87 zł

- darowizna dla sołectwa Brynica - 300 zł

Id: 1C36F994-FB6B-492C-8841-6795C7BC6FF6. Podpisany Strona 4



- wpływy z opłaty produktowej - 1.415,44 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów bieżących: 11.885 zł, wykonanie - 15.484,95 zł (130,29%)

- wpływy ze zwrotu dotacji niewykorzystanej przez Bibliotekę Publiczną w Wołczynie w 2014 roku -
11.884,95 zł

- darowizny na działalność sołectw 3.600 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan dochodów bieżących: 15.000 zł, wykonanie - 19.426,83 zł (129,51 %)

- wpłaty z tytułu korzystania z obiektów sportowych - 15.225,51 zł

- wpłaty z tytułu wpisowego na turniej piłki nożnej - 4.200 zł

- odsetki - 1,32 zł

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych: 1.637.799,96 zł – wykonanie: 1.650.828,96 zł (100,78 %)

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów majątkowych: 208.946,09 zł, wykonanie - 234.239,45 zł (112,11 %)

- sprzedaż działek rolnych – 234.239,45 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Plan dochodów majątkowych: 1.544 zł, wykonanie - 1.544,20 zł (100 %)

- sprzedaż drewna - 1.544,20 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów majątkowych: 529.796 zł , wykonanie - 427.246,95 zł (80,64 %)

- dotacja z budżetu państwa na zadanie: Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjno-przemysłowych
w miejscowości Gierałcice - 427.246,95 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów majątkowych:431.132 zł, wykonanie - 480.495,85 zł (111,45 %)

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.332 zł

- sprzedaż mienia - 479.163,85 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów majątkowych: 33.957,82 zł, wykonanie - 33.957,82 zł (100 %)

- dotacja z budżetu państwa - zwrot części wydatków majątkowych zrealizowanych z funduszu sołeckiego
w 2014 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów majątkowych: 23.525 zł, wykonanie - 87.469,40 zł (371,81 %)

- dochody ze sprzedaży mienia zrealizowane przez jednostki oświatowe -1.525 zł

- środki z RPO na termomodernizację obiektów szkół - rozliczenie zadania z 2014 roku - 85.944,40 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów majątkowych: 148.429,95 zł , wykonanie - 122.528,11 zł (82,55 %)

- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu budowy oświetlenia w Rożnowie - 74.438,92

- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie usuwania azbestu - 13.562,19 zł

- sprzedaż mienia - 9.527 zł
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- środki z rozliczenia zadania z 2014r.- budowa siłowni w Parku Przyjaźni - 25.000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów majątkowych: 260.469,10 zł, wykonanie - 260.567,18 zł (100 %)

- zwrot środków z PROW - remont świetlicy wiejskiej w Komorznie - 53.399,55 zł

- zwrot środków z PROW - remont świetlicy wiejskiej w Szumie - 207.167,63 zł

II. Wydatki

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości - 43.710.159,37 zł, wykonano - 41.573.858,34 zł (95,11 %)

W 2015 r. wydatkowano łącznie 6.701,10 zł z tytułu odsetek.

W rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 3.198 zł z tytułu odsetek ze zwrotu nadmiernie pobranej
w 2014 r. zaliczki na zadanie finansowane ze środków RPO - termomodernizacja szkół. Ostateczne rozliczenie
zadania nastąpiło w 2015 r., w wyniku którego gmina zobowiązana została do zwrotu części zaliczki wraz z
odsetkami.

W rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 3.503,10 zł, w tym: 3.223,53 zł z tytułu zwrotu do budżetu
państwa odsetek wpłaconych przez osoby spłacające nienależne świadczenia rodzinne i świadczenia
z funduszu alimentacyjnego i 279,57 zł odsetki od świadczenia pielęgnacyjnego finansowane z dotacji
z budżetu państwa na zadania zlecone.
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Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących: 39.387.201,44 zł – wykonanie: 37.476.210,71 zł (95,15%)

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się
następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących: 998.957,40 zł, wykonanie: 981.874,86 zł ( 98,29 %)

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - 40.828,48 zł

W okresie od maja do grudnia zatrudnionych było od 2 do 5 pracowników do prac melioracyjnych. Prace
melioracyjne wykonane zostały w następujących miejscowościach:

Komorzno - 4.630 mb, Bruny - 3.240 mb, Krzywiczyny - 525 mb, Ligota Wołczyńska – 3.200 mb, Szum-
550 mb, Wołczyn- 1.140 mb.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 41.885,66 zł

Przekazano do Izby Rolniczej w Opolu udziały we wpływach w podatku rolnym.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 899.160,72 zł

Z budżetu państwa otrzymano i wydatkowano dotacje w wysokości 893.813,15 zł na zadanie: zwrot części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano
488 decyzji w przedmiotowej sprawie.

Wykaszanie działek mienia komunalnego - 5.347,57 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Plan wydatków bieżących: 5.000 zł, wykonanie: 0 zł ( 0%)

Rozdział 02001-Gospodarka leśna - 0 zł

Plany urządzenia lasów w 2015 r. nie przewidziały prac koniecznych do wykonanie w lasach komunalnych.

Dział 600 - Transport i łączność
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Plan wydatków bieżących: 1.183.400 zł, wykonanie: 1.063.047,97 zł ( 89,83 %)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 660.174,52 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 2.152,50 zł

Remonty dróg tłuczniowych - 108672,91 zł (zużyto 1500 ton kamienia bazaltowego i wapiennego
o granulacji 0-31,5 mm, którym uzupełniono ubytki na terenie całej gminy).

Remont dróg przy użyciu grysów i emulsji – 19.451,09 zł, remonty mostów - 27.841,97 zł, wykaszanie
poboczy - 7.966,51 zł, oznakowanie dróg - 13.192,07 zł, równanie dróg - 18.388,50 zł.

Remont mostu w miejscowości Wierzchy - 17.364,62 zł, remont ul. Karola Miarki i placu przy
K. Miarki - 283.805,33 zł, remonty chodników i jezdni przy ul. Ogrodowej, Leśnej i Młyńskiej - 62.456,94 zł,
remont drogi w Duczowie Małym - 32.690,45 zł. Pozostałe wydatki - 66.191,63 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - 402.873,45 zł

Remont dróg na osiedlu w Rożnowie - w ramach zadania wybudowano nową jezdnię z kostki betonowej
wraz z podbudową o powierzchni 1.836 m², nawierzchnię miejsc postojowych o powierzchni 314 m²,
chodników i dojść do budynków o powierzchni 336 m² oraz elementów odwodnienia drogi - 402.873,45zł.
Na remont dróg w Rożnowie, które zostały przejęte do Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu gmina
otrzymała dofinansowanie w wysokości: 384.677,71 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących: 1.140.500 zł, wykonanie - 1.088.754,29 zł (95,46 %)

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 716.128,28 zł

Zarząd lokalami komunalnymi powierzony jest Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Wołczynie Sp. z o.o. Wydatki na zarząd - 626.077,71 zł, opłata za ścieki - 7.675,04 zł,
opłata za energię elektryczną - 42.047,34 zł, opłaty sądowe i windykacyjne - 9.106,19 zł, podatek od
nieruchomości - 31.222 Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 372.626,01 zł

Wydatki związane ze sprzedażą mienia - 36.390,31 zł, wydatki na przejęcie dróg od ANR w Opolu -
5.174,09 zł. Wydatki związane z budynkiem po byłej szkole w Rożnowie - 6.724,79 zł (energia elektryczna -
1.574,79 zł, ubezpieczenie budynku - 150 zł, zabezpieczenie budynku - 5.000 zł).

Remont elewacji kamienicy – Wołczyn, ul. Namysłowska - 52.420,42 zł

Remonty budynku Posterunku Policji - 57.313,37 zł

Remont lokali komunalnych - 214.603,03 zł. Na remont trzech lokali przejętych do Agencji Nieruchomości
Rolnych w Opolu gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości - 126.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących: 175.500 zł, wykonanie: 123.969,26 zł ( 70,64 % )

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 38.925,90 zł

Projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego - 12.943,80 zł. Zmiany planu zagospodarowania: Wierzbica Dolna - 4.920 zł, Komorzno -
1.089,50 zł, Wierzbica Górna - 11.741,20 zł, Krzywiczyny - 5.861 zł, Wołczyn, Ligota Wołczyńska
i Gierałcice - 120,40 zł.

Posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 3 posiedzenia - 2.250 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze - 70.283,36 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 4.000 zł

Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych gmina zleciła PGKiM Sp. z o.o w Wołczynie - wydatki na
zadanie wyniosły – 66.283,36 zł

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - 14.760 zł

Opracowanie strategii gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna
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Plan wydatków bieżących: 4.186.142 zł, wykonanie: 3.984.966,94 zł ( 95,19 %)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 152.871 zł

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu spraw obywatelskich
(Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, meldunki) i spraw w zakresie obrony cywilnej i
rolnictwa.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 127.308,32 zł

Środki na diety radnych - 123.791,02 zł i bieżące wydatki związane z organizacją sesji i komisji - 3.517,30

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) - 3.411.771,71 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Wołczynie.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 72.875,46 zł Składka na KOLOT -
2.599,77

Wydatki na promocje i współprace zagraniczną - 70.275,69 zł

Rozdział 75095- Pozostała działalność - 220.140,45 zł

Składki na Związek Gmin Śląska Opolskiego - 10.013 zł, składka na Obszar Funkcjonalny - 6.841,50
składka na LGD Dolina Stobrawy - 7.839 zł

Diety sołtysów - 46.575,48 zł

Wydatki na program Polsko-Ukraińskiej współpracy młodzieży - 5.000 zł

Inkaso opłaty targowej - 61.909,50 zł, inkaso poboru podatków - 26.740 zł

Wydatki na obsługę podatków i opłat – 55.221,97 zł.

Podatnikom doręczono 5.453 decyzje ustalające wymiar podatku, 6 decyzji określających wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 6 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej.

Wydano 302 zaświadczenia w sprawach podatkowych.

Wydano 26 decyzji w sprawie zwolnień w podatku rolnym w związku z zakupem gruntu, wydano 122
decyzje w sprawie udzielenia ulg w spłacie podatków lub opłat, 5 opinii w sprawie podatku do spadków
i darowizn i zawarto 6 umów w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych. Przeprowadzono
209 czynności sprawdzających w zakresie deklarowanych przedmiotów opodatkowania. Prowadzono
postępowanie windykacyjne przez wystawienie 2215 upomnień, 1280 wniosków egzekucyjnych, 48 wezwań,
52 zawiadomienia, 12 wniosków o wpis do hipoteki, 1 pozew sadowy, 2 wnioski o egzekucje z nieruchomości
OZPL "Linopłyt" SA w likwidacji i złożono 20 wniosków ze zgłoszeniem wierzytelności w postępowaniu
egzekucyjnym z nieruchomości.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

Plan wydatków bieżących: 150.219 zł, wykonanie: 149.021 zł (99,20 %)

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.408 zł

Wydatki finansowane z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - 71.111 zł

Wydatki finansowane z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - 41.326 zł

Wydatki finansowane z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 34.176 zł

Wydatki finansowane z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan wydatków bieżących: 700 zł, wykonanie 700 zł (100%)
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Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - 700 zł

Wydatki finansowane z budżetu państwa – przeprowadzenie szkolenia obronnego zorganizowanego wspólnie
z gminami Byczyna i Domaszowice dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu spraw obronnych,
zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków bieżących: 411.898 zł, wykonanie 380.762,40 zł (92,44 %)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 246.518,09 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 17.700 zł

Wydatki na funkcjonowanie OSP – utrzymanie gotowości bojowej - wynagrodzenia kierowców, utrzymanie
17 pojazdów, utrzymanie budynków, urządzeń i sprzętu używanego przez jednostki, badania lekarskie i
ubezpieczenie członków OSP - 228.818,09 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) - 129.443,21 zł

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Wołczynie.

75421 - Zarządzanie kryzysowe - 4.801,10 zł

Zakupiono barierki ochronne i tablice ostrzegawcze celem zabezpieczenia terenu w przypadku wystąpienia
katastrofy budowlanej, osprzęt elektryczny umożliwiający podłączenie zasilania awaryjnego do stanowiska
kierowania.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących: 305.000 zł, wykonanie: 193.634,57 zł (63,49 %)

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego - 193.634,57 zł

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 188.689,57 zł, zabezpieczenie kredytu- ubezpieczenie
budynku hali sportowo-rekreacyjnej - 4.945 zł

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących: 136.785 zł, wykonanie: 0 zł

75818- Rezerwy ogólne i celowe - 0 zł
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Urząd Miejski Zespół Szkół Przedszkole Sz.P. nr 1 Sz.P. nr 2 Sz.P.
w Wierzbicy

G.

Sz.P.
w Komorznie

Sz.P.
w Wąsicach

Razem

80101 1230819,33 1932765,31 1258195,76 1060175,65 978809,69 941478,61 7402244,35
80103 84363,43 164620,70 189010,71 226221,41 664216,25
80104 88540,69 1359982,87 1448523,56
80106 156597,83 156597,83
80110 301,22 3168557,24 3168858,46
80113 601395,66 601395,66
80120 744148,44 744148,44
80146 26594 3373,97 836 1541 1071,06 689,45 917,99 1034,35 36057,82
80148 281856,31 131534,42 120530,98 533921,71
80149 28876,81 12974,08 41850,89
80150 16081,19 90698,33 50199,50 41090,96 58242,03 26528,80 76293,28 359134,09
80195 15552,44 41024 5250 21161 22951 19424,63 7216 6847 139426,07
Razem 2135882,36 4329658,29 1366068,87 2090030,24 1323308,78 1463563,69 1323014,17 1264848,73 15296375,13

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących: 15.859.186,41 zł, wykonanie: 15.441.778,33 zł (97%)

Wydatki działu 801 ( bez wydatków na programy finansowane ze środków europejskich).
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Wydatki bieżące w dziale 801 realizowane są przez Urząd Miejski w Wołczynie i jednostki oświatowe,
kwoty na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawione są w powyższej tabeli.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 7.402.244,35 zł

Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych realizowane są przez szkoły podstawowe prowadzone
przez Gminę Wołczyn oraz przez Urząd Miejski .

Kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie szkół podstawowych realizowane przez
poszczególne jednostki oświatowe przedstawiono w tabeli. Liczba uczniów szkół podstawowych
w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2014/2015 wynosiła: Szkoła Podstawowa nr 1
w Wołczynie - 290, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie - 149, Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej -
108, Szkoła Podstawowa w Komorznie - 86, Szkoła Podstawowa w Wąsicach - 58.

Urząd Miejski w Wołczynie przekazuje dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe na
terenie gminy. Dotacje zależne są od liczby uczniów oraz od przyznanych kwot na poszczególne szkoły
w subwencji oświatowej. W 2015 roku na działalność Szkoły Podstawowej w Szymonkowie przekazano
370.720,54 zł (tj. na 43 uczniów w roku szkolnym - 2014/2015) i na działalność Szkoły Podstawowej
w Skałągach przekazano 854.858,85zł (tj. na 54 uczniów w roku szkolnym 2014/2015). Ponadto przekazano
dotacje na zakup podręczników (zadanie zlecone z Budżetu Państwa), dla szkoły
w Szymonkowie - 2.341,35 zł, a szkoły w Skałągach - 2.430,52 zł, na obsługę zakupu podręczników wydano -
468,07 zł.

Łącznie na zakup podręczników szkolnych dla szkół podstawowych (klasa I, II i IV) otrzymano
i wydatkowano dotacje z budżetu państwa w wysokości: 47.872,91 zł.

W szkołach podstawowych realizowano rządowy program „Książki naszych marzeń”, w ramach którego
otrzymano dotacje w wysokości 7.070 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych.
W poszczególnych jednostkach wydatkowano: Szkoła Podstawowa nr 1 - 2.170 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 -
1.300 zł, Szkoła Podstawowa w Komorznie - 1.300 zł, Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej - 1.300 zł i
Szkoła Podstawowa w Wąsicach - 1.000 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 664.216,25 zł

W 2015 roku szkoły w Wierzbicy Górnej, Komorznie i Wąsicach prowadziły oddziały przedszkolne
w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016. W szkole Podstawowej nr 1 w Wołczynie oddział przedszkolny
funkcjonował tylko w roku szkolnym 2014/2015.

W roku szkolnym 2014/2015 do oddziałów przedszkolnych uczęszczało łącznie - 120 wychowanków (Szkoła
Podstawowa nr 1 - 36, Szkoła Podstawowa w Komorznie - 29, Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej - 25,
Szkoła Podstawowa w Wąsicach - 30).

Na wychowanków uczęszczających do oddziałów przedszkolnych gmina otrzymała dotacje z budżetu
państwa w wysokości: 152.760 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 1.448.523,56 zł

Wydatki realizowane były przez Przedszkole Publiczne w Wołczynie z przeznaczeniem na 162
wychowanków w roku szkolnym 2014/2015.

Urząd Miejski w Wołczynie realizował wydatki na wychowanków przedszkoli zamieszkałych w gminie
Wołczyn, a uczestniczących do przedszkoli w innych gminach. Według stanu na grudzień 2015 r. z takiej formy
wychowania przedszkolnego korzystało 9 dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie Kluczbork oraz do
sierpnia 2015 roku 1 dziecko z naszej gminy uczęszczało do przedszkola na terenie gminy Lasowice Wielki.
Wydatki na ten cel wyniosły - 88.540,69 zł.

Na wychowanków uczęszczających do przedszkoli gmina otrzymał dotacje z budżetu państwa
w wysokości - 206.226 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 156.597,83 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Urząd Miejski w Wołczynie. W 2015 roku przekazano dotacje
na punkty przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia łącznie 153.350,66 zł, w tym
w Szymonkowie - 69.571,58zł i w Skałągach - 83.779,08 zł. W roku szkolnym 2014/2015 do Punktu
Przedszkolnego w Skałągach uczestniczyło 18 wychowanków, a do Punktu Przedszkolnego
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w Szymonkowie - 19 wychowanków.

Ponadto wydatkowano kwotę 3.247,17 zł z tytułu zwrotu Gminie Kluczbork części kosztów dotacji
udzielanej na wychowanka Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Kluczborku, będącego mieszkańcem
naszej gminy.

Na wychowanków uczęszczających do punktów przedszkolnych gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa
w wysokości - 47.101 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 3.197.432,46 zł

Wydatki bieżące realizowane są przez Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie i dotyczą
funkcjonowania Publicznego Gimnazjum w Wołczynie, do którego w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało
337 uczniów. Wydatki dotyczą również realizacji zadania zleconego z budżetu państwa tj. zakupu podręczników
szkolnych.

Łącznie na zakup podręczników szkolnych dla gimnazjum (klasa I) otrzymano i wydatkowano dotacje
z budżetu państwa w wysokości: 30.424,19 zł.

Ponadto Publiczne Gimnazjum realizowało zadanie w ramach programu Comenius-Parki i ogrody
w Europie wczoraj i dziś. Program realizowano w latach 2013- 2015, w 2015 roku wydatkowano kwotę: 28.574
zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 601.395,66 zł

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski. Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty organizacji dojazdu
środkami komunikacji publicznej oraz zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych we właściwych obwodach szkolnych jak również
uprawnionych pięcioletnich i sześcioletnich wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 749.034,44 zł

Wydatki bieżące realizowane są przez Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie i dotyczą
funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie, do którego w roku szkolnym 2014/2015
uczęszczało 83 uczniów.

Ponadto Liceum Ogólnokształcące realizowało zadanie w ramach programu Comenius - Podróż
w czasie i przestrzeni – architektura mostem kulturowym między teraźniejszością a przeszłością. Program
realizowano w latach 2013-2015, w 2015 roku wydatkowano kwotę: 4.886 zł.

Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 36.057,82 zł

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu Urzędu Miejskiego obejmowały dofinansowanie kosztów
doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego w ramach porozumienia z Powiatem Kluczborskim
(12.150 zł) oraz dofinansowanie kosztów studiów przyznawane nauczycielom zatrudnionym w oświatowych
jednostkach gminy Wołczyn (14.444 zł). Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli były także
wydatkowane przez poszczególne jednostki oświatowe.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 533.921,71 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania trzech stołówek szkolnych prowadzonych przez jednostki oświatowe.

Kwoty wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia tabela dotycząca wydatków do działu 801.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego - 41.850,89 zł

Wydatki dotyczyły kosztów edukacji 4 wychowanków uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.

W Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej - 2 wychowanków i w Szkole Podstawową w Wąsicach - 2
wychowanków.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych
i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 359.134,09 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawione są w tabeli dotyczącej wydatków bieżących
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w dziale 801.

Wydatki obejmują koszty edukacyjne 20 uczniów, w tym: w Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej - 2
uczniów, w Szkole Podstawowej w Wąsicach - 3 uczniów, w Szkole Podstawowej w Komorznie -
1 uczeń, w Szkole Podstawowej nr 2 w Wołczynie - 3 uczniów, w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołczynie - 4
uczniów, w Szkole Podstawowej w Skałągach - 1 uczeń praz w Publicznym Gimnazjum – 6 uczniów.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 2 51.369,27 zł

Wydatki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 118.824 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie realizowała projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - 111.943,20 zł.

Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej przeznaczyła środki na uroczystości związane z nadaniem imienia
szkole - 5.049,63 zł

Ponadto wydatki realizowane przez Urząd Miejski dotyczyły:

- wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz emerytów
i rencistów - 2.100 zł

- wydatków na nagrody rzeczowe dla uczniów za znaczące osiągnięcia edukacyjne, artystyczne
i kulturalne na szczeblu wojewódzkim, regionalnym i krajowym - 4.606,04 zł

- organizacja konkursów - 1.274,73 zł

- odsetki od zaliczki pobranej w nadmiernej wysokości – termomodernizacja budynków szkół - realizowana
w 2014 r. - 3.198 zł

- wynagrodzenie komisji powołanej w sprawie awansu nauczycieli - 1.200 zł

- pozostałe - 3.173,67 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących: 212.735 zł, wykonanie: 183.395,16 zł (86%)

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 7.800 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 165.920,62 zł

Wydatki w przedmiotowych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczą realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Wołczyn.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
a w tym:

a) zatrudnienie  specjalisty - terapeuty uzależnień na co dzień pracującego w Ośrodku Lecznictwa
Odwykowego w Woskowicach Małych, którego zadaniem jest prowadzenie "grupy wsparcia" dla osób
uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin. Spotkania "grupy wsparcia" odbywają się w każdą środę o
godz. 17.00 w klubie Anonimowych Alkoholików w Wołczynie (klub AA znajduje się na terenie Parafii
Rzymskokatolickiej w Wołczynie, ul. Kościelna 2),

b) finansowanie wydatków bieżących dla grupy wsparcia i grupy Anonimowych Alkoholików
w szczególności zakup literatury o tematyce uzależnień czy współorganizacja spotkań trzeźwościowych dla
grup AA np. na Górze św. Anny, w Częstochowie, itp.

c) finansowanie weekendowych warsztatów terapeutycznych, które odbywają się dwa lub trzy razy do roku i
trwają od piątku do niedzieli. Podczas warsztatów poruszane są między innymi tematy: Bezsilności wobec
alkoholu, Unikania nawrotu picia, Fazy i nawrotu choroby, Kłamstwa a ponoszenia konsekwencji w
abstynencji, itp.

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w tym:

W ramach Gminnego Programu finansowane się wynagrodzenia członków Gminnej Komisji (7 osób).
Komisja spotyka się w zależności od potrzeb (1-2 razy w miesiącu). Komisja na swoje posiedzenia zaprasza
osoby, wobec których istnieje podejrzenie uzależniania. Z każdego posiedzenia sporządzana jest dokumentacja,
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która jest podstawą do dalszego postępowania np. sądowego.

W ramach Gminnego Programu finansowany jest również zakup materiałów biurowych dla potrzeb Komisji.

Ponadto środki z Gminnego Programu przeznaczane są na opłaty sądowe z tytułu złożenia wniosku przez
Gminną Komisję w przedmiocie stwierdzenia stopnia uzależniania od alkoholu.

W ramach Gminnego Programu w 2015 r. finansowano wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia. Opinie
takie wydaje uprawniony do tego specjalista - biegły sądowy z zakresu uzależnienia.

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, a w tym:

a) na podstawie porozumienia z Powiatem Kluczborskim w ramach Gminnego Programu przekazano środki
na działalność Centrum Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
W Centrum tym przyjmowane są osoby bądź rodziny będące ofiarami przemocy domowej.

b) w ramach Gminnego Programu wsparto również Centrum Psychoedukacji, w którym zatrudniony jest
psycholog udzielający konsultacji dla mieszkańców Gminy Wołczyn. Konsultacje i spotkanie
z psychologiem odbywają się od poniedziałku do czwartku od 16.00 do 18.00. Psycholog oprócz tematów
zawiązanych z problemem alkoholowym podejmuje problemy związane z narkomanią oraz innymi używkami
psychoaktywnymi.

c) w ramach Programu sfinansowano przeprowadzenie tygodniowego programu "Odlot-Dokąd"
z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Program przeprowadzony została z uczniami Gimnazjalno-Licealnego
Zespołu Szkół (klasy II Gimnazjum i klasa II Liceum).

4. Zajęcia prowadzone w środowisku, tworzenie warunków do uprawiania sportu będącego gwarancją na
zdrowie i trzeźwość, a w tym:

a) w ramach Gminnego Programu dofinansowywane są zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami
profilaktyki dla dzieci i młodzieży prowadzone na terenie Gminy Wołczyn przez Kluby Sportowe.

5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego - integracja społeczna osób uzależnionych.

a) w ramach Gminnego Programu finansowane było zatrudnienie socjalne. Zatrudnieni to możliwe było
dzięki podpisanemu przez gminę Wołczyn porozumieniu z Centrum Integracji Społecznej
w Polanowicach. W programie zatrudnienia udział brało 5 osób plus opiekun.

6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, a w tym:

a) w ramach Programu dofinansowano spotkania i imprezy masowe, imprezy dla dzieci i młodzieży
z elementami profilaktyki, mające na celu naukę właściwego zagospodarowanie czasu wolnego.

7. Wsparcie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych, a w tym:

a) w ramach Programu prowadzono świetlice dla dzieci i młodzieży, w których w miesiącach maj - grudzień
2015r. Zajęcia ta odbywała się w sołectwach Komorzno, Krzywiczyny, Skałągi, Wierzbica Górna oraz w
Wołczynie.

Rozdział 85195- Pozostała działalność - 9.674,54 zł

W ramach corocznej akcji szczepień przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich udzielono
dotacji dla Powiatu Kluczborskiego. Zaszczepiono103 dzieci - wydatkowano i rozliczono dotacje
w wysokości - 7.394,54 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej, z budżetu państwa, otrzymał dotację i wydatkował środki na wydania decyzji z
zakresu ubezpieczenia zdrowotnego - 2.280 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących: 8.188.731,84 zł, wykonanie: 7.939.557,82 zł (97%)

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie
z wyłączeniem zadań w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, świadczeń rodzinnych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które realizuje Urząd Miejski.

Id: 1C36F994-FB6B-492C-8841-6795C7BC6FF6. Podpisany Strona 15



Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - 50.210,94 zł

Współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych - 50.210,94 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 285,77 zł

Zakup materiałów dla zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodzin - 46.215,22 zł

Zatrudnienie asystenta rodziny - 30.205,80 zł i współfinansowanie pieczy zastępczej - 16.009,42 zł

Na zadania zakresu wsparcia rodzin gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje w wysokości 30.000 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.733.312,90 zł.

Z budżetu gminy wypłacono 61 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym
na terenie gminy Wołczyn - 61.000 zł.

Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia w wysokości 14.564,49 zł i odsetki od tych
świadczeń w wysokości- 3.3223,53 zł.

Na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i wypłaty z funduszu alimentacyjnego gmina otrzymała dotacje z
budżetu państwa w wysokości: 4.610.531,88 zł (w tym na wypłatę odsetek: 279,57 zł).

Kwotę dotacji wydatkowano na :

- świadczenia rodzinne z dodatkami - 14.862 świadczeń,

- zasiłki pielęgnacyjne - 4.817 świadczeń,

- świadczenia pielęgnacyjne - 557 świadczeń,

- specjalny zasiłek opiekuńczy - 287 świadczeń,

- zasiłek dla opiekuna - 466 świadczeń,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2.089 świadczeń.

Ponadto na realizację zadania wydatkowano środki należne gminie otrzymane ze zwrotu świadczeń - 43.993

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej - 67.309,13 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa - 67.309,13 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 912.114,21
zł

Zadanie finansowane z budżetu państwa i budżetu gminy. Dotacja z budżetu państwa w 2015 roku wyniosła -
588.968,51 zł, środki budżetu gminy - 323.145,70 zł.

Zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa (udzielono 230 rodzinom) – 588.968,51 zł

Zasiłki celowe finansowane z środków gminy (udzielono 203 rodzinom) – 117.900,51 zł

Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej- finansowane z budżetu gminy - (12 osób) - 205.245,19 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 341.117,58 zł

Zadanie realizowane ze środków gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych i z dotacji z budżetu państwa
w zakresie dodatków energetycznych.

Wypłacono 4.281 dodatków mieszkaniowych na kwotę: 323.196,11 zł

Wypłacono 1.115 dodatków energetycznych na kwotę: 17.570.,07 zł, koszty obsługi zadania - 351,40 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 273.523,49 zł

Udzielono pomocy 68 rodzinom na kwotę: 273.067,91 zł – wydatki finansowane są z budżetu państwa.

Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrany zasiłek w wysokości - 455,58 zł
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Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 843.059,58 zł

Na wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa
w wysokości 255.154 zł oraz na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania
w wysokości 8.586,90zł. Ponadto na funkcjonowanie ośrodka wydatkowano środki z budżetu gminy
w wysokości - 579.318,68 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 177.631,46 zł

W 2015 r. pomocą objęto 30 osób, udzielono 8.057 godzin świadczeń.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 20.711,12 zł

Środki na usuwanie klęsk żywiołowych gmina otrzymała z budżetu państwa i wydatkowała zgodnie
z przeznaczeniem.

Środki przeznaczone były na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń
noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan, intensywne opady deszczu, gradobicie), które miały miejsce
19-20 lipca 2015r.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 474.066,42 zł

W ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania gmina otrzymała i wydatkowała dotacje
z budżetu państwa w wysokości - 295.621,11 zł. Ponadto gmina przeznaczyła środki na funkcjonowanie
stołówki miejskiej, dowóz uczestników do ŚDS, prace społecznie – użyteczne, świadczenia pieniężne
i rzeczowe w zakresie dożywiania - 176.298,83 zł.

Gmina otrzymała z budżetu pastwa i wydatkowała środki na wydanie Karty Dużej Rodziny
w wysokości - 498,48 zł i oraz dotacje na rządowy program wsparcia niektórych osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 1.648 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących: 88.951,86 zł, wykonanie: 62.275,71 zł (70%)

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - 62.275,71 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie realizował zadanie finansowane ze środków UE – Projekt
Konkursowy POKL - Aktywni Zawodowo.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących: 703.702 zł, wykonanie: 615.052,21 zł (87%)

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 449.843,28 zł

Zadanie realizowane jest przez jednostki oświatowe. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołczynie wydatkowała na
ten cel- 110.210,67 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie - 80.888,14 zł, Szkoła Podstawowa w Komorznie
- 40.849,88 zł, Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej - 73.963,21 zł
i Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie - 143.931,38 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 165.208,93 zł

Wypłata stypendiów materialnych dla uczniów realizowana była przez Urząd Miejski – wypłacono
142.574,93 zł, w tym z dotacja z budżetu państwa - 111.287,94 zł.

Otrzymano z budżetu państwa i wydatkowano kwotę: 8.870 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu
podręczników – Wyprawka szkolna.

Ponadto za pośrednictwem budżetów jednostek oświatowych wypłacono stypendia za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe. Stypendia otrzymało 59 uczniów szkól podstawowych, 42 gimnazjalistów
i 22 licealistów. Łącznie na ten cel wydatkowano: 13.764 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących: 3.722.218,74 zł, wykonanie: 3.414.122,83 zł ( 91,72 % )

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 52.012,56 zł

Opracowanie operatu wodnoprawnego - 10.701 zł
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Opłaty za ścieki opadowe uiszczane do ZWiK Sp. z o.o w Wołczynie - 41.311,56 zł

Rozdział 9000 2- Gospodarka odpadami - 1.396.645,99 zł

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

- likwidacja dzikich wysypisk - 19.992,41 zł

- zakup pojemników na odpady - 23.899,92 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 113.000 zł

Wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy - realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Wołczynie na podstawie umowy.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 119.976,34 zł

Wydatki na utrzymanie zieleni w gminie - realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Wołczynie na podstawie umowy - 110.000 zł

Wydatki na utrzymanie parków w Wierzbicy Dolnej i Skałągach - nasadzenia uzupełniające, malowanie
pomostu - 5.206 zł.

Pozostałe wydatki w zakresie zieleni wykonywane w ramach ochrony środowiska - 4.770,34 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 11.070 zł

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej gminy.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych - 18.007,30 zł

Monitoring i zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 455.582,27 zł

Zakup oświetlenia świątecznego i jego montaż - 18.097,15 zł

Wydatki na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia - 437.485,12 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność -1.247.828,37 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 79.368,37 zł

Konsultacje w zakresie ochrony środowiska - 9.335,81 zł, komisja mieszkaniowa - zakup materiałów -
498,81 zł, odnowa wsi - 459,96 zł, utrzymanie przystanków autobusowych - 11.272,15 zł, nasadzenie kwiatów
- herb Wołczyna - 5.000 zł, opróżnianie pojemników do zbierania psich odpadów - 800 zł.

Zagospodarowanie ternu koło byłego kina w Wołczynie - 40.956,91 zł, program opieki nad zwierzętami -
23.485,58zł, utrzymanie czystości na placu targowym - 9.300 zł, wycinaka drzew - 35.631,44 zł, utrzymanie
placów zabaw - 11.988,96 zł, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt - 4.000 zł, podatek od
nieruchomości gminnych- 1.002.653 zł, pozostałe wydatki - 13.077,38 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących: 1.436.825,27 zł, wykonanie: 1.420.690,78 zł (98,88 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 982.436,59 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 63.836,59 zł

Dotacja na działalność świetlic wiejskich- 268.600 zł, dotacja na działalność Wołczyńskiego Ośrodka
Kultury - 650.000 zł

W ramach dotacji na świetlice wiejskie WOK wykonał remonty na kwotę: 128.549,05 zł, w tym: remont
pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Świniarach Wielkich - 15.000 zł, remont sanitariatów
w świetlicy w Wierzbicy Dolnej - 14.000 zł, remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Świniarach Małych -
9.000 zł, zakup wyposażenia kuchni i zwiększenie mocy i zabezpieczeń prądowych w świetlicy wiejskiej w
Brunach - 8.949,05 zł, remont pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Brzezinkach - 15.000 zł, remont
pieca kuchennego i pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Szymonkowie - 26.000 zł, remont
pomieszczeń szatni, położenie tynku mineralnego w świetlicy wiejskiej w Skałągach - 5.000 zł, remont dachu
przybudówki, ułożenie paneli podłogowych, wymiana stolarki okiennej I pietra świetlicy wiejskiej w
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Krzywiczynach - 20.000 zł, konserwacja dachu na świetlicy wiejskiej w Gierałcicach – 4.600 zł i na świetlicy
wiejskiej w Wierzbicy Górnej - 7.000 zł, montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Brzezinkach - 4.000 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 336.885 zł

Dotacja na działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołczynie

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 22.842,51 zł

Udzielono 2 dotacji na remonty zabytków - dla parafii Skałągi - 6.298,51 zł i parafii Krzywiczyny - 10.000
Wykonano gminny program opieki nad zabytkami - 3.100 zł i projekty renowacji zabytkowej bramy w
Skałągach - 3.444 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - 78.526,68 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 37.556,41 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie na organizacje imprez kulturalnych - 40.970,27 zł

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących: 480.748,92 zł, wykonanie: 432.606,58 zł (89,99 %)

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 249.832,88 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 12.425,83 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników zatrudnianych sezonowo na obiektach sportowych
w okresie letnim, w tym ratowników na basenie miejskim, a także animatora sportu – trenera środowiskowego
prowadzącego zajęcia na boiskach kompleksu sportowego Orlik 2012 - 52.638,79 zł.

Ponadto wydatki dotyczą bieżącego utrzymania obiektów sportowych: stadion miejski – Wołczyn, ul. Leśna,
boisko treningowe - Wołczyn, ul. Leśna, kąpielisko miejskie - Wołczyn, kort tenisowy - Wołczyn, hala
widowiskowo-sportowa, kompleks rekreacyjno-sportowy w Wołczynie, kompleks boisk sportowych Orlik
2012, obiekt sportowy (budynek gospodarczy) w Wierzbicy Górnej, obiekt sportowy (budynek gospodarczy) w
Szymonkowie - 184.768,26 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizyczne j - 182.773,70 zł

W ramach wydatków gminie Kluczbork udzielono dotacji celowej w kwocie 4.000 zł na dofinansowanie
kosztów wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej”.

Klubom piłkarskim mającym siedziby na terenie gminy, a także klubowi karate tradycyjnego i klubowi
siatkarskiemu udzielono dotacji na realizację celu publicznego gminy z zakresu sportu, łączna kwota dotacji
wyniosła 143.900 zł.

Dokonano wydatków związanych z organizacją imprez rekreacyjnych i sportowych. Pokryto koszty
przewozów uczniów szkół prowadzonych przez Gminę na zawody sportowe – 34.873,70 zł.
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Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych: 4.322.957,93 zł, wykonanie: 4.097.647,63 zł (94,79%)

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się
następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków majątkowych: 14.000 zł, wykonanie: 9.680 zł (69,14 %)

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 9.680 zł

Dofinansowano budowę 5-ciu przydomowych oczyszczalni ścieków

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków majątkowych - 1.557.036 zł, wykonanie: 1.486.255,17 zł (95,45 %)

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 71.200 zł

Udzielono pomocy finansowej (w formie dotacji) Powiatowi Kluczborskiemu na projekt techniczny zadania
remont drogi powiatowej Nr 1344 O (Wołczyn-Murów -DW 454) na odcinku drogi o długości 9,080 km.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 1.415.055,17 zł

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szymonkowie- droga o długości – 462,64 m
+(skrzyżowanie 2 x 25 m), szerokość jezdni – 5 m, nawierzchnia - asfaltowa, kanalizacja deszczowa - rury
Ø315, 250 i 200 o łącznej długości 237 m - koszty zadania - 479.333,20 zł

2. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjno-przemysłowych w Gierałcicach I i II etap- droga
o jezdni asfaltowe o długości 556,33m w tym 352,27 m o szerokość 7,0 m i 204,06 o szerokości 3,5 m,
chodniki z kostki betonowej o powierzchni 373 m2, kanalizacja deszczowa z rur Ø 250 – 315 o długości 160,93
m, bariery energochłonne o dł. 2 x 12 m, oznakowanie drogowe. oraz ogrodzenie łańcuchowe U-12b 52 m.
Wiata przystankowa – 1 szt. Koszty zadania 883.919,50 zł - Gmina otrzymała na zadanie dotacje
z budżetu państwa w wysokości-427.246,95 zł.

3. Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie - wykonano dokumentacje projektową- 3.149,99 zł

4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach- wykonano dokumentację projektową-
48.652,48 zł.
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Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków majątkowych: 43.000 zł, wykonanie: 40.934 zł (95,20 %)

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 40.934 zł

Dokończono montaż klimatyzacji na II i I piętrze nowej części budynku Urzędu Miejskiego.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków majątkowych : 360.000 zł, wykonanie: 360.000 zł (100%)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 360.000 zł

Udzielono dotacji dla OSP Wołczyn na zakup samochodu gaśniczego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków majątkowych: 509.434 zł, wykonanie: 508.498,22 zł (99,82 %)

Rozdział 80101- szkoły podstawowe - 42.000 zł

Zakupiono i zamontowano piec c.o. w Szkole Podstawowej w Komorznie

Rozdział 80104- Przedszkola- 10.099,53 zł

Zakupiono do kuchni patelnię elektryczną w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie.

Rozdział 80110- Gimnazja - 17.490 zł

Zakupiono automat szorująco-zbierający do Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie.

Rozdział 80195- Pozostała działalność - 438.908,69 zł

Termomodernizacja budynków szkół - po ostatecznym rozliczeniu zadania przez Urząd Marszałkowski -
zwrócono nadmiernie pobraną w 2014 r. zaliczkę środków unijnych - 47.647,86 zł

Zakupiono sztandar do Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej - 4.900 zł

Wykonano instalację bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 5. W ramach zadania
wykonano: oświetlenie awaryjne dróg ewakuacji, instalację sygnalizacji pożaru i wydzielenie ppoż. klatki
schodowej - 148.685,48 zł.

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wąsicach II etap. Wymiana instalacji centralnego
ogrzewania w budynku szkoły. Modernizacja kotłowni zlokalizowanej w budynku przedszkola. Przyłącze pod
drogą powiatową. Malowanie pomieszczeń w szkole - 217.067,47 zł

Przebudowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wołczynie - 20.607,88 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan wydatków majątkowych: 39.724 zł, wykonanie: 14.500 zł (37 %)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 14.500 zł

W ramach zadania pn. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań – Park Przyjaźni wykonano
dokumentację projektową na przebudowę - poszerzenie kładki pieszo-rowerowej i budowę kładki pieszo-
rowerowej na rzece Wołczynce.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków majątkowych - 1.751.929,59 zł, wykonanie: 1.642.832,39 zł (94 %)

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 18.562,19 zł

Podpisano i zrealizowano 17 umów na dofinansowanie zadań związanych z usunięciem azbestu
z terenu gminy na łączna kwotę - 13.562,19 zł – na realizację zadania gmina otrzymała dotacje
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej- 5.000 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 77.540,54 zł

Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu w Rożnowie- wykonano 8 lamp wraz z przewodami oświetlenia
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Bruny 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych w tym: wywóz śmieci, zakup paliwa, usługa

ulicznego-77.540,54 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 1.546.729,66 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 63.171,02 zł:

1. Budowa altany na placu - sołectwo Duczów Mały i Wielki - 3.597,39 zł,

2. Doposażenie terenu remizy –zakup namiotu- sołectwo Wierzbica Dolna - 4.000 zł,

3. Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw- sołectwo Komorzno - 7.000 zł,

4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego- sołectwo Gierałcice - 13.096,30 zł,

5. Utwardzenie terenu w miejscowości Szum - 11.388,69 zł,

6. Dokończenie budowy wiaty- sołectwo Komorzno- 2.493,60 zł,

7. Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego (siłownia zewnętrzna) - sołectwo Wierzbica Górna - 9.426,04
8. Wyposażenie placu zabaw - zakup stołu do gry w piłkarzyki - sołectwo Markotów Mały - 3.870 zł,

9. Zakup ciągnika do koszenia trawy – sołectwo Krzywiczyny - 6.299 zł,

10. Zakup traktorka do koszenia trawy - sołectwo Duczów Mały i Wielki - 2.000 zł.

Zakup traktorka dla sołectwa Duczów finansowany był w wysokości 4.799,99 zł z pozostałych środków
budżetowych.

Zakupiono kosiarkę do sołectwa Ligota Wołczyńska - 6.799,99 zł.

Wniesiono do przedsiębiorstwa- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o wkład pieniężny
w kwocie 1.000.000 zł (10.000 dodatkowych udziałów o wartości 100 zł). Wniesienie udziałów nastąpiło
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr IV/25/2015 z dnia 25.02.2015r.

Wykonano dokumentacje rekultywacji terenu po byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej- 3.075zł.

Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie- w ramach zadania
wykonano kanalizacje w ulicach Kwiatów Polskich, Chabrów i ulicy Krokusowej. Długość rurociągu Ø 200 –
1126m i Ø 160 341 m.- 468.883,66 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków majątkowych: 40.834,34 zł, wykonanie: 27.947,85 zł (68,44 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 27.947,85 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 12.834,34 zł:

1. Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – sołectwo Skałągi - 4.000 zł,

2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu- sołectwo Markotów Mały - 3.834,34 zł,

3. Budowa ogrodzenia przy świetlicy – sołectwo Krzywiczyny - 3.000 zł,

4. Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej przy świetlicy wiejskiej- Sołectwo Krzywiczyny - 2.000 zł.

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej- wykonano dokumentację - 14.145 zł.

Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym - wykonano przyłącz energetyczny - 968,51 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan wydatków majątkowych: 7.000 zł, wykonanie: 7.000 zł (100%)

Rozdział 92601- Obiekty sportowe - 7.000 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu – sołectwo Ligota Wołczyńska- 7.000zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawiono
w poniższej tabeli.
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serwisowa sprzętu, koszenie boiska, pokrycie kosztów oświetlenia kaplicy i inne (wywóz śmieci,
opłata za energię elektryczną, paliwo, części do kosy)
2. Organizacja imprez integracyjnych i uroczystości (artykuły spożywcze)
3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (kuchenka, chłodziarka, zmywarka)

Brynica 1. Utwardzenie terenu na cmentarzu (usługa budowlana)
2. Organizacja imprez integracyjnych (zakup artykułów spożywczych)
3. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (konserwacja placu zabaw, zakup drzewek, paliwa,
zakup części do kosiarki)

Brzezinki 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (zakup narzędzi, części do kosiarek, usługa
serwisowa, paliwo, wymiana podłogi w altanie, usługa wymiany szyby w tablicy inf.)
2. Organizacja imprez (artykuły spożywcze, oprawa muzyczna, piłki)
3. Remont, zagospodarowanie i wyposażenie świetlicy i terenu wokół (zakup drzwi
wewnętrznych, materiały do remontu, oświetlenie, szafa chłodnicza)

Duczów Mały
i Wielki

1. Imprezy okolicznościowe (artykuły spożywcze)
2. Plac zabaw – budowa altany w Duczowie Wielkim (wkręty, blacha, elementy drewniane,
cement)
3. Kosiarka samojezdna (traktorek)
4. Utrzymanie porządku i terenów zielonych, zakup paliwa (impregnat, paliwo, farby)

Gierałcice 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego (materiały na wykonanie skrzynki
energetycznej, dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę oświetlenia, zestaw do
koszykówki, mapa do celów projektowych, piasek, kostka brukowa, obrzeże, przyłącz do sieci)
2. Utrzymanie zieleni w sołectwie (paliwo, części do kosy, serwis)
3. Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (opał)
4. Zagospodarowanie i konserwacja placu zabaw w Gierałcicach Małych (impregnat, farby)
5. Zakup sprzętu bojowego dla OSP - przedsięwzięcie zmienione na nr 7
6. Imprezy okolicznościowe (artykuły spożywcze, farby). Zakup materiałów na wybrukowanie
placu przy remizie strażackiej (kostka brukowa)

Komorzno 1. Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (stoły, patelnia elektryczna, kuchnia gaz-
elektryczna, chłodziarka)
2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (narzędzia, paliwo, impregnat, krzewy, części do
kosiarek, serwis, tablica informacyjna, stojak na rowery, panel ogrodzeniowy
3. Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw (urządzenia zabawowe)
4. Dokończenie budowy wiaty (gwoździe, blacha, wkręty)

Krzywiczyny 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie Krzywiczyn (paliwo, części do kosiarek,
impregnat, kontener na śmieci)
2. Organizacja imprez kulturalno – sportowych (artykuły spożywcze, program z Mikołajem,
kredki, farby, artykuły papiernicze, catering)
3. Poprawa infrastruktury sportowej – zakup wyposażenia, boisko piłki siatkowej –
przedsięwzięcie zmienione na nr 8
4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zagospodarowanie terenu (zakup farb, impregnatu, żwiru,
obrzeża)
5. Budowa ogrodzenia przy świetlicy (budowa ogrodzenia)
6. Zakup opału do świetlicy (opał)
7. Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej przy świetlicy wiejskiej (brama
i furtka z montażem)
8. Zakup ciągnika traktorka (traktorek Stiga)

Ligota
Wołczyńska

1. Organizacja imprez integracyjnych (artykuły spożywcze)
2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, wkręty, zaprawa, części do kosiarek, usługa
serwisowa)
3. Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu (usługa budowy
ogrodzenia, materiały budowlane)

Markotów
Duży

1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół (ułożenie kostki
brukowej, farby, siatka, cement, żwir ozdobny,
2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, części do kosiarek, usługa serwisowa,
drzewka, dmuchawa ogrodowa, narzędzia)
3. Imprezy integracyjne (artykuły spożywcze)
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Markotów
Mały

1. Wyposażenie placu zabaw (stół do gry w szachy i piłkarzyki)
2. Organizacja imprez integracyjnych (artykuły spożywcze)
3. Utrzymanie porządku (paliwo)

Rożnów 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (części do kosiarki, usługa serwisowa, paliwo,
cement)
2. Ogrodzenie boiska LKS (wykonanie bramy wjazdowej, cement, farby, materiały budowlane)
3. Ogrodzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem (siatka i materiały do budowy
ogrodzenia)
4. Organizacja imprez okolicznościowych (termosy, artykuły spożywcze, program rozrywkowy)
5. Bieżące utrzymanie hali sportowej (materiały budowlane, drzwi, okna)
6. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (spłuczka, farby, materiały budowlane)

Skałągi 1. Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (usługa budowy
ogrodzenia)
2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, części do kosiarki, narzędzia, trawa)
3. Organizacja imprez (oprawa muzyczna, artykuły spożywcze, obsługa sanitarna w parku,
naczynia jednorazowe,
4. Remont i wyposażenie świetlicy (pralka, szklanki)

Szum 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (utwardzenie terenu)
2. Organizacja imprez integracyjnych (program rozrywkowy, artykuły spożywcze,
3. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (usługa remontowa)
4. Utrzymanie porządków i terenów zielonych (paliwo, usługa serwisowa)

Szymonków 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, części do kosiarki, trawa, farby, kwiaty,
usługa serwisowa, myjka, impregnat, narzędzia)
2. Zakup sprzętu dla OSP (buty, węże, ubranie)
3. Organizacja imprez integracyjnych (usługa muzyczna, obsługa sanitarna, artykuły spożywcze
4. Budowa pomieszczenia gospodarczego na placu pod imprezy plenerowe wraz z
zagospodarowaniem terenu (usługa budowlana, zakup materiałów – drewno, płyty, słupki, papa,
płyty, materiały budowlane, mapa)
5. Zarybienie stawu wiejskiego (usługa)

Świniary
Małe

1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo)
2. Organizacja imprez integracyjnych (artykuły spożywcze)
3. Remont świetlicy wiejskiej (materiały budowlane, remont przyłącza wodociągowego do
świetlicy)

Świniary
Wielkie

1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (materiały budowlane, grzejniki)
2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie (części do kosiarki, paliwo)
3. Imprezy integracyjne (artykuły spożywcze)

Wąsice 1. Budowa wiaty gospodarczej (płyty chodnikowe, łaty, folia, oświetlenie, cement, konstrukcja
stalowa, kostka brukowa)
2. Remont świetlicy wiejskiej i wyposażenie (materiały budowlane, farby, drzwi)
3. Oznakowanie ulic (tabliczki z nazwami ulic)
4. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (m.in. zakup kosy spalinowej) (impregnat, paliwo,
kosa spalinowa, części do kosiarek)
5. Organizacja imprez okolicznościowych (artykuły spożywcze)

Wierzbica
Dolna

1. Utrzymanie porządków i terenów zielonych, w tym zakup nożyc do cięcia żywopłotu i inne
(części do kosiarki, paliwo, farby, impregnat, nożyce)
2. Organizacja imprez okolicznościowych (program artystyczny, art.spożywcze, dekoracje)
3. Modernizacja sam. strażackiego OSP Wierzbica Dolna (wykonanie skrytek sprzętu p/poż,
zakup węży) (wykonanie skrzyni aluminiowej oraz montaż sprzętu strażackiego)

Wierzbica
Górna

1. Utrzymanie gotowości bojowego OSP, remont pomieszczeń pod przechowywanie sprzętu i
szkolenia strażaków i wyposażenie (usługa budowlana)
2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (usługa serwisowa, części do kosiarki, kwiaty)
3. Utrzymanie i poprawa dróg i miejsc parkingowych (usługa transportowa i koparko- ładowarką,
kruszywo)
4. Imprezy integracyjne (artykuły spożywcze i plastyczne, książki)

Wierzchy 1. Budowa, zakup i montaż wiaty gospodarczej (konstrukcja stalowa, utwardzenie terenu, mapa)
2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo)
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3. Organizacja imprez integracyjnych (artykuły spożywcze, program artystyczny, usługa
sanitarna, wynajem namiotu oraz podłogi, usługa muzyczna
4. Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu (sprzęt sportowy do
siatkówki)

III. Przychody

Plan przychodów: 3.561.919,53 zł, wykonanie: 3.561.919,53 zł (100%)

Przychody z tytułu wolnych środków wyniosły 2.111.919,53 zł.

Ponadto w 2015 roku gmina zaciągnęła kredyt zaciągnęła kredyt na pokrycie planowanego deficytu
w wysokości : 1.450.000 zł.

IV. Rozchody

Plan rozchodów: 1.633.431,10 zł, wykonanie: 1.633.431,10 zł (100%)

Spłacono raty poniższych kredytów i pożyczek:

- kredyt zaciągnięty na budowę gimnazjum- 662.500 zł (w 2015 roku spłacono ostatnie raty przedmiotowego
kredytu)

- kredyt zaciągnięty w 2011 r. na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań -
100.000 zł,

- kredyt zaciągnięty w 2012r. na finansowanie deficytu - 100.000 zł,

- pożyczkę zaciągniętą w 2013r. na przebudowę oczyszczalni ścieków-580.000 zł,

- pożyczkę zaciągniętą w 2014 roku na termomodernizacje budynków szkół- 20.000 zł,

- kredyt zaciągnięty w 2014 roku na finansowanie deficytu- 20.000 zł,

- pożyczkę na remont świetlicy wiejskiej w Szumie (po rozliczeniu zadania w ramach PROW) 150.931,10zł

Ponadto gmina spłaciła odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości - 188.689,57 zł .

Na dzień 31.12.2015r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą: 8.266.235,74 zł, co stanowi
19,90 % wykonanych dochodów budżetowych.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu umów zaliczanych do kategorii pożyczek i kredytów oraz
zobowiązań wymagalnych.
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Dział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (5:4)
1 2 3 4 5 6

Dochody bieżące
0 10 Rolnictwo i łowiectwo 897924,64 893844,55 100%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0 0

0 920 Pozostałe odsetki 0 31,40
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

897924,64 893813,15 100%

0 20 Leśnictwo 12300 10693,50 87%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0 0

0 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

12300 10693,50 87%

600 Transport i łączność 414500 384677,71 93%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0 0

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych

414500 384677,71 93%

700 Gospodarka mieszkaniowa 902840 893285,73 99%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0 0

0 470 Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości

59260 51814,85 87%

0 690 Wpływy z różnych opłat 0 87,00
0 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

714940 708861,03 99%

0 920 Pozostałe odsetki 2640 6522,85 247%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych

126000 126000,00 100%

710 Działalność usługowa 21300 22235,60 104%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Burmistrza Wołczyna

z dnia 11 marca 2016 r.

Wykonanie dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów gminy - część tabelaryczna

I. Dochody
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w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0 0

0 830 Wpływy z usług 21300 22235,60 104%
750 Administracja publiczna 185628,42 193436,12 104%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0 0

0 570 Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych

0 553,50

0 830 Wpływy z usług 21000 27558,94 131%
0 920 Pozostałe odsetki 0 61,96
0 960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

pieniężnej
11757,42 11757,42 100%

0 970 Wpływy z różnych dochodów 0 608,50
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

152871 152871,00 100%

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

0 24,80

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

150219 149021,00 99%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0 0

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

150219 149021,00 99%

752 Obrona narodowa 700 700,00 100%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0 0

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

700 700 100%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

2500 2460,26 98%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0 0

0 570 Grzywny , mandaty i inne kary od os.fizycznych 2500 1150,00 46%
0 690 Wpływy z różnych opłat 0 23,20
0 970 Wpływy z różnych dochodów 0 1287,06

756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadajacych osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

15204035 15143946,15 100%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0 0

0 010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5214830 5260088,00 101%
0 020 Podatek dochodowy od osób prawnych 485000 498214,87 103%
0 310 Podatek od nieruchomości 6230000 6120712,69 98%
0 320 Podatek rolny 2125000 2068510 97%
0 330 Podatek leśny 133600 135787,65 102%
0 340 Podatek od środków transportowych 324000 324245,61 100%
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0 350 Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej

24000 21882,86 91%

0 360 Podatek od spadków i darowizn 22000 97970,15 445%
0 370 Opłata od posiadania psów 4635 4698,75 101%
0 410 Wpływy z opłaty skarbowej 25000 29782,12 119%
0 430 Wpływy z opłaty targowej 125000 136537,00 109%
0 480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 208000 207887,51 100%
0 500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 235000 199683,14 85%
0 690 Wpływy z różnych opłat 4970 21342,96 429%
0 910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i

opłat
43000 15837,97 37%

0 920 Pozostałe odsetki 0 7,87
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i

opłatach lokalnych
0 757,00

758 Różne rozliczenia 13360799,09 13349737,58 100%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0 0

0 920 Pozostałe odsetki 35000 23938,49 68%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)

71761,09 71761,09 100%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13254038 13254038 100%
801 Oświata i wychowanie 918869,41 947269,08 103%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

145974 123554,56 85%

0 580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych
od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

0 30803,95

0 690 Wpływy z różnych opłat 7769 5428,90 70%
0 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

120 2468,00

0 830 Wpływy z usług 232400 247906,06 107%
0 920 Pozostałe odsetki 0 255,93
0 960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

pieniężnej
1550 1550,00 100%

0 970 Wpływy z różnych dochodów 37944 43847,58 116%
2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków , o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6
ustawy lub płatności w ramach budżetów środków
europejskich , z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205

34031 34000 100%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

79955,21 78297,1 98%

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)

413157 413157 100%

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ,

105551,25 84441,00 80%
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lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

6391,95 5113,56 80%

851 Ochrona zdrowia 2280 3532,58 155%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0 0

0 570 Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych

116

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

2280 2280,00 100%

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których
mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości

0 1136,58

852 Pomoc społeczna 6370853,84 6261859,70 98%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0 0

0 830 Wpływy z usług 16000 19691,10 123%
0 920 Pozostałe odsetki 2010 3238,55 161%
0 970 Wpływy z różnych dochodów 46077 12998,93 28%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

4702132,84 4701866,76 100%

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)

1487034 1468151,75 99%

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

62000 33766,52 54%

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin) , powiatów (związków
powiatów) , samorządów województw , pozyskane z
innych źródeł

30600 7582 25%

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których
mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości

25000 14564,49 58%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 74353,58 47677,43 64%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

74353,58 47677,43 64%

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

60810,79 38136,05 63%
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europejskich
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

13542,79 9541,38 70%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 158670 120608,94 76%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0 0

0 830 Wpływy z usług 1800 451,00 25%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)

148000 111287,94 75%

2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w
całości przez budżet państwa w ramach programów
rządowych

8870 8870,00 100%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1439213 1464697,22 102%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0 0

0 400 Wpływy z opłaty produktowej 2500 1415,44 57%
0 490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

1320000 1337570,81 101%

0 690 Wpływy z różnych opłat 116413 124779,87 107%
0 910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i

opłat
0 631,10

0 960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej

300 300,00 100%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11885 15484,95 130%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0 0

0 960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej

0 3600

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których
mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości

11885 11884,95 100%

926 Kultura fizyczna i sport 15000 19426,83 130%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0 0

0 690 Wpływy z różnych opłat 0 4200
0 830 Wpływy z usług 15000 15225,51 102%
0 920 Pozostałe odsetki 0 1,32

Razem dochody bieżące 40143870,98 39924594,93 99%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3

220327,78 171231,99 78%

Dochody majątkowe
0 10 Rolnictwo i łowiectwo 208946,09 234239,45 112%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0 0
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0 770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

208946,09 234239,45 112%

0 20 Gospodarka leśna 1544 1544,20 100%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0 0

0 870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1544 1544,20 100%
600 Transport i łączność 529796 427246,95 81%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0 0

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin)

462596 427247 92%

6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

67200 0

700 Gospodarka mieszkaniowa 431132 480495,85 111%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

0 0

0 760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności

1332 1332 100%

0 770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

429800 479163,85 111%

750 Administracja publiczna 0 2780
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

0

0 870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 2780
758 Różne rozliczenia 33957,82 33957,82 100%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

0 0

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin)

33957,82 33957,82 100%

801 Oświata i wychowanie 23525 87469,40 372%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

22000 85944,40 391%

0 870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1525 1525 100%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków , o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i
6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

22000 85944,40 391%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 148429,95 122528,11 83%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

25000 25000 100%

0 870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 13000 9527 73%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków , o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i
6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

25000 25000 100%
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6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych

110429,95 88001,11 80%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 260469,10 260567,18 100%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

260469,10 260567,18 100%

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków , o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich

260469,10 260567,18 100%

Razem dochody majątkowe 1637799,96 1650828,96 101%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

307469,10 371511,58 121%

Ogółem dochody 41781670,94 41575423,89 100%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

527796,88 542743,57 103%

Dział
Rozdzia

ł Nazwa Plan Wykonanie % (5:4)
1 2 3 4 5 6

Wydatki bieżące
0 10 Rolnictwo i łowiectwo 998957,40 981874,86 98%

0 1008 Melioracje wodne 44032,76 40828,48 93%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 44032,76 40828,48 93%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33486,00 30654,44 92%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 10546,76 10174,04 96%

0 1030 Izby rolnicze 50000 41885,66 84%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 50000 41885,66 84%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 50000 41885,66 84%

0 1095 Pozostała działalność 904924,64 899160,72 99%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 904924,64 899160,72 99%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 904924,64 899160,72 99%

0 20 Leśnictwo 5000,00 0
0 2095 Pozostała działalność 5000 0

wydatki jednostek budżetowych, w tym 5000 0
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 5000 0

600 Transport i łączność 1183400,00 1063047,97 90%
60016 Drogi publiczne gminne 711400 660174,52 93%

wydatki jednostek budżetowych, w tym 711400 660174,52 93%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18000 17000 94%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 693400 643174,52 93%

60017 Drogi wewnętrzne 472000 402873,45 85%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 472000 402873,45 85%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18000 17500,00 97%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 454000 385373,45 85%

700 Gospodarka mieszkaniowa 1140500,00 1088754,29 95%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 746500 716128,28 96%

wydatki jednostek budżetowych, w tym 746500 716128,28 96%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 746500 716128,28 96%

II. Wydatki
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70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 394000 372626,01 95%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 394000 372626,01 95%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 394000 372626,01 95%

710 Działalność usługowa 175500,00 123969,26 71%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 60900 38925,90 64%

wydatki jednostek budżetowych, w tym 60900 38925,90 64%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37000 19050,00 51%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 23900 19875,90 83%

71035 Cmentarze 74600 70283,36 94%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 74600 70283,36 94%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 74600 70283,36 94%

71095 Pozostała działalność 40000 14760 37%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 40000 14760 37%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 40000 14760 37%

750 Administracja publiczna 4186142,00 3984966,94 95%
75011 Urzędy wojewódzkie 152871 152871,00 100%

wydatki jednostek budżetowych, w tym 152871 152871,00 100%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152871 152871,00 100%

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 135075 127308,32 94%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 4800 3517,30 73%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 4800 3517,30 73%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 130275 123791,02 95%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3572395 3411771,71 96%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 3569615 3409506,22 96%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2979590 2903891,80 97%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 590025 505614,42 86%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2780 2265,49 81%

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 80400 72875,46 91%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 80400 72875,46 91%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7000 6285,00 90%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 73400 66590,46 91%

75095 Pozostała działalność 245401 220140,45 90%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 191501 173564,97 91%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43606 43606,00 100%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 147895 129958,97 88%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 53900 46575,48 86%

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 150219,00 149021,00 99%

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,
kontroli i ochrony prawa 2408 2408,00 100%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 2408 2408,00 100%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1196,42 1196,42 100%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 1211,58 1211,58 100%

75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 71139 71111,00 100%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 28539 28511,00 100%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6286,60 6286,60 100%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 22252,40 22224,40 100%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 42600 42600,00 100%

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 41646 41326 99%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 19146 19146 100%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4471,36 4471,36 100%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 14674,64 14674,64 100%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 22500 22180,00 99%

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 35026 34176 98%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 15226 14656 96%
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wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3652,69 3652,69 100%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 11573,31 11003,31 95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 19800 19520,00 99%

752 Obrona cywilna 700,00 700,00 100%
75212 Pozostałe wydatki obronne 700 700,00 100%

wydatki jednostek budżetowych, w tym 700 700,00 100%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 200,00 100%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 500 500,00 100%

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 411898,00 380762,40 92%

75412 Ochotnicze straże pożarne 254690,00 246518,09 97%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 254690 246518,09 97%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28933 21239,52 73%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 225757 225278,57 100%

75416 Straż Miejska 147293 129443,21 88%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 144293 127204,14 88%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120105 108783,66 91%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 24188 18420,48 76%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 3000 2239,07 75%

75421 Zarządzanie kryzysowe 4915 4801,10 98%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 4915 4801,10 98%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 4915 4801,10 98%

75495 Pozostała działalność 5000 0
wydatki jednostek budżetowych, w tym 5000 0
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 5000 0

757 Obsługa długu publicznego 305000,00 193634,57 63%

75702
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 265000 193634,57 73%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 5500 4945 90%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 5500 4945 90%
obsługa długu 259500 188689,57 73%

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego 40000 0
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 40000 0

758 Różne rozliczenia 136785,00 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe 136785 0

wydatki jednostek budżetowych, w tym 136785 0
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 136785 0

801 Oświata i wychowanie 15859186,41 15441778,33 97%
80101 Szkoły podstawowe 7518849,56 7402244,35 98%

wydatki jednostek budżetowych, w tym 6106587,63 6041976,34 99%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5395878 5369262,41 100%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 710709,63 672713,93 95%
dotacje na zadania bieżące 1281301,93 1230351,26 96%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 130960 129916,75 99%

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 681698 664216,25 97%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 657118 640542,48 97%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 545473 532602,25 98%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 111645 107940,23 97%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 24580 23673,77 96%

80104 Przedszkola 1490709 1448523,56 97%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 1488609 1446428,31 97%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1124312 1090483,61 97%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 364297 355944,70 98%
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świadczenia na rzecz osób fizycznych 2100 2095 100%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 160901 156597,83 97%

wydatki jednostek budżetowych, w tym 6201 3247,17 52%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 6201 3247,17 52%
dotacje na zadania bieżące 154700 153350,66 99%

80110 Gimnazja 3205697,19 3197432,46 100%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 3173114,19 3165031,62 100%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2807171 2802203,81 100%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 365943,19 362827,81 99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 4009 3826,84 95%
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 28574 28574,00 100%

80113 Dowożenie uczniów do szkół 635001 601395,66 95%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 634641 601035,66 95%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 199700 198121,77 99%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 434941 402913,89 93%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 360 360,00 100%

80120 Licea ogólnokształcące 750780 749034,44 100%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 745407 743661,44 100%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 693915 692169,76 100%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 51492 51491,68 100%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 487 487 100%
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 4886 4886,00 100%

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40500 36057,82 89%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 28350 23907,82 84%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 28350 23907,82 84%
dotacje na zadania bieżące 12150 12150,00 100%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 569016 533921,71 94%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 567511 532794,4 94%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 374371 371317,57 99%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 193140 161476,83 84%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1505 1127,31 75%

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego 44494 41850,89 94%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 43312 40706,65 94%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36349 36092,39 99%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 6963 4614,26 66%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1182 1144,24 97%

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i
szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 506475,46 359134,09 71%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 474516,46 336779,44 71%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 393703 284401,59 72%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 80813,46 52377,85 65%
dotacje na zadania bieżące 24124 16081,19 67%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 7835 6273,46 80%

80195 Pozostała działalność 255065,20 251369,27 99%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 140122 137326,07 98%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1200 1200,00
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wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 138922 136126,07 98%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 3000 2100,00 70%
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 111943,20 111943,20 100%

851 Ochrona zdrowia 212735,00 183395,16 86%
85153 Zwalczanie narkomanii 11800 7800,00 66%

wydatki jednostek budżetowych, w tym 11800 7800,00 66%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7800 7800,00 100%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 4000 0

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 188200 165920,62 88%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 59200 37079,38 63%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16515 15371,00 93%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 42685 21708,38 51%
dotacje na zadania bieżące 129000 128841,24 100%

85195 Pozostała działalność 12735 9674,54 76%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 2280 2280,00 100%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 2280 2280,00 100%
dotacje na zadania bieżące 10455 7394,54 71%

852 Pomoc społeczna 8188731,84 7939557,82 97%
85204 Rodziny zastępcze 50320,00 50210,94 100%

wydatki jednostek budżetowych, w tym 50320,00 50210,94 100%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 50320,00 50210,94 100%

85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie 1800 285,77 16%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 1800 285,77 16%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 1800 285,77 16%

85206 Wspieranie rodziny 66772 46215,22 69%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 66772 46215,22 69%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44772 30205,80 67%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 22000 16009,42 73%

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4799544 4733312,90 99%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 432050,15 404830,91 94%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 365604,67 365090,85 100%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 66445,48 39740,06 60%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 4367493,85 4328481,99 99%

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej 67549 67309,13 100%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 67549 67309,13 100%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 67549 67309,13 100%

85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1003890 912114,21 91%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 270000 205245,19 76%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 270000 205245,19 76%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 733890 706869,02 96%

85215 Dodatki mieszkaniowe 352942,84 341117,58 97%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 351,82 351,40 100%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 351,82 351,40 100%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 352591,02 340766,18 97%

85216 Zasiłki stałe 276800 273523,49 99%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 1300 455,58 35%
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wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 1300 455,58 35%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 275500 273067,91 99%

85219 Ośrodki pomocy społecznej 852031 843059,58 99%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 836159 828060,77 99%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 735643 731893,30 99%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 100516 96167,47 96%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 15872 14998,81 94%

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 180584 177631,46 98%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 177984 175221,21 98%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170205 168123,63 99%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 7779 7097,58 91%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2600 2410,25 93%

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20712 20711,12 100%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 20712 20711,12 100%

85295 Pozostałą działalność 515787 474066,42 92%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 106387 104041,91 98%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81900 81344,28 99%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 24487 22697,63 93%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 409400 370024,51 90%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 88951,86 62275,71 70%
85395 Pozostała działalność 88951,86 62275,71 70%

wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 88951,86 62275,71 70%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 703702,00 615052,21 87%
85401 Świetlice szkolne 476832 449843,28 94%

wydatki jednostek budżetowych, w tym 468709 443131,12 95%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 385123 374544,09 97%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 83586 68587,03 82%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 8123 6712,16 83%

85415 Pomoc materialna dla uczniów 226870 165208,93 73%
świadczenia na rzecz osób fizycznych 226870 165208,93 73%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3722218,74 3414122,83 92%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 52701,00 52012,56 99%

wydatki jednostek budżetowych, w tym 52701,00 52012,56 99%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 52701,00 52012,56 99%

90002 Gospodarka odpadami 1653046 1396645,99 84%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 1653046 1396645,99 84%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134460 112927,25 84%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 1518586 1283718,74 85%

90003 Oczyszczanie miast i wsi 113000 113000,00 100%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 113000 113000,00 100%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 113000 113000,00 100%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 123000 119976,34 98%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 123000 119976,34 98%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 123000 119976,34 98%

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 11200 11070 99%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 11200 11070 99%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 11200 11070 99%

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 20000 18007,30 90%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 20000 18007,30 90%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 20000 18007,30 90%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 477500 455582,27 95%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 477500 455582,27 95%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 477500 455582,27 95%
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90095 Pozostałą działalność 1271771,74 1247828,37 98%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 1271771,74 1247828,37 98%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19060 9335,81 49%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 1252711,74 1238492,56 99%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1436825,27 1420690,78 99%
92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby 982532,16 982436,59 100%

wydatki jednostek budżetowych, w tym 63932,16 63836,59 100%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 63932,16 63836,59 100%
dotacje na zadania bieżące 918600 918600,00 100%

92116 Biblioteki 336885 336885,00 100%
dotacje na zadania bieżące 336885 336885,00 100%

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 36600 22842,51 62%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 6600 6544 99%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 6600 6544 99%
dotacje na zadania bieżące 30000 16298,51 54%

92195 Pozostała działalność 80808,11 78526,68 97%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 80808,11 78526,68 97%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2500 2340,00 94%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 78308,11 76186,68 97%

926 Kultura fizyczna i sport 480748,92 432606,58 90%
92601 Obiekty sportowe 284788,92 249832,88 88%

wydatki jednostek budżetowych, w tym 284788,92 249832,88 88%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52640 52638,79 100%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 232148,92 197194,09 85%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 195960 182773,70 93%
wydatki jednostek budżetowych, w tym 42960 34873,70 81%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3960 3862,14 98%
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 39000 31011,56 80%
dotacje na zadania bieżące 153000 147900,00 97%
Wydatki bieżące razem 39387201,44 37476210,71 95%

Wydatki majątkowe
0 10 Rolnictwo i łowiectwo 14000 9680,00 69%

0 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 14000 9680,00 69%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 14000 9680,00 69%
na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0
Dotacje na dofinansowanie przydomowych
oczyszczalni ścieków 14000 9680,00 69%

600 Transport i łączność 1557036 1486255,17 95%
60014 Drogi publiczne powiatowe 80000 71200,00 89%

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 80000 71200,00 89%
na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0
Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na remont
drogi powiatowej nr 1344 O (Wołczyn-Murów-
DW454) na odcinku o długości 9,080 km. 80000 71200,00 89%

60016 Drogi publiczne i gminne 1477036 1415055,17 96%
inwestycje i zakupy inwestycyjne 1477036 1415055,17 96%
na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjno-
przemysłowych w miejscowości Gierałcice- droga
gminna nr 100403 O- Etap I i II 928702 883919,50 95%
Budowa drogi (ul. Polnej) w Wołczynie wraz z
kanalizacja sanitarną 3000 0
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Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie 6000 3149,99 52%
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Szymonkowie 479334 479333,20 100%
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
Brunach 50000 48652,48 97%
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych-
przysiółek Gierałcice Małe 10000 0

750 Administracja publiczna 43000 40934,00 95%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 43000 40934,00 95%

inwestycje i zakupy inwestycyjne 43000 40934,00 95%
na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0
Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego
w Wołczynie 43000 40934,00 95%

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 360000 360000,00 100%

75412 Ochotnicze straże pożarne 360000 360000,00 100%
inwestycje i zakupy inwestycyjne 360000 360000,00 100%
na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0
Dotacja dla OSP w Wołczynie na zakup wozu
bojowego 360000 360000,00 100%

801 Oświata i wychowanie 509434 508498,22 100%
80101 Szkoły podstawowe 42000 42000,00 100%

inwestycje i zakupy inwestycyjne 42000 42000,00 100%
na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0
Zakup i montaż piec c.o- Szkoła podstawowa w
Komorznie 42000 42000,00 100%

80104 Przedszkola 10100 10099,53 100%
inwestycje i zakupy inwestycyjne 10100 10099,53 100%
na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0
Zakup patelni elektrycznej 10100 10099,53 100%

80110 Gimnazja 17500 17490,00 100%
inwestycje i zakupy inwestycyjne 17500 17490,00 100%
na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0
Zakup automatu szorująco-zbierającego (Zespół
Szkół w Wołczynie) 17500 17490,00 100%

80195 Pozostała działalność 439834 438908,69 99,8%
inwestycje i zakupy inwestycyjne 439834 438908,69 99,8%
na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0
Przebudowa budynku gospodarczego przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Wołczynie 21500 20607,88 95,9%
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń
administracyjnych 217100 217067,47 100,0%
Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w
budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Wołczynie 148686 148685,48 100,0%
Zakup sztandaru dla szkoły Podstawowej w
Wierzbicy Górnej 4900 4900,00 100%
Zwrot zaliczki środków europejskich-
termomodernizacja szkół- 2014r. 47648 47647,86 100%

Id: 1C36F994-FB6B-492C-8841-6795C7BC6FF6. Podpisany Strona 14



851 Ochrona zdrowia 39724 14500,00 37%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 39724 14500,00 37%

inwestycje i zakupy inwestycyjne 39724 14500,00 37%
na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0
Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park
Przyjaźni 39724 14500,00 37%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1751929,59 1642832,39 94%
90002 Gospodarka odpadami 29929,95 18562,19 62%

inwestycje i zakupy inwestycyjne 29929,95 18562,19 62%
na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0
Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów
komunalnych 5000 5000,00 100%
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów
inwestycji- usuwanie odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest 24929,95 13562,19 54%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 99000 77540,54 78%
inwestycje i zakupy inwestycyjne 99000 77540,54 78%
na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0
Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu w
Rożnowie 99000 77540,54 78%

90095 Pozostała działalność 1622999,64 1546729,66 95%
inwestycje i zakupy inwestycyjne 1622999,64 1546729,66 95%
na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0
Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych
przy ul. Poznańskiej w Wołczynie 474500 468883,66 99%
Zakup udziałów w ZWiK sp. z o.o. w Wołczynie 1000000 1000000,00 100%
Rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni ścieków
w Wierzbicy Górnej 10000 3075,00 31%
Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park
Przyjaźni 62620,42 0
Budowa altany na placu zabaw - sołectwo Duczów
Wielki i Mały 3600 3597,39 100%
Doposażenie terenu remizy - zakup namiotu-
sołectwo Wierzbica Dolna 4000 4000,00 100%
Utwardzenie terenu w miejscowości szum- sołectwo
Szum 12000 11388,69 95%
Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw-
sołectwo Komorzno 7000 7000,00 100%
Dokończenie budowy wiaty- sołectwo Komorzno 2500 2493,60 100%
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego-
sołectwo Gierałcice 13209,22 13096,30 99%
Wyposażenie placu zabaw- zakup stołu do gry w
piłkarzyki- sołectwo Markotów Mały 3870 3870,00 100%
Zakup ciągnika do koszenia trawy (kosiarka-
traktorek)- sołectwo Krzywiczyny 6300 6299,00 100%
Zakup traktorka do koszenia trawy 11600 11599,98 100%
Zakup traktorka do koszenia trawy- sołectwo
Duczów Mały i Wielki 2000 2000,00 100%
Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego
(siłownia zewnętrzna)- sołectwo Wierzbica Górna 9800 9426,04 96%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40834,34 27947,85 68%
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92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby 40834,34 27947,85 68%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 40834,34 27947,85 68%
na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0
Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie
M. 3000 968,51 32%
Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy-sołectwo Skałągi 4000 4000,00 100%
Budowa ogrodzenia świetlicy - soł. Krzywiczyny 3000 3000,00 100%
Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie
terenu wokół- sołectwo Markotów Duży 3834,34 3834,34 100%
Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej przy świetlicy
wiejskiej - sołectwo Krzywiczyny 2000 2000,00 100%
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Ligocie W. 25000 14145,00 57%

926 Kultura fizyczna 7000 7000,00 100%
92601 Obiekty sportowe 7000 7000,00 100%

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 7000 7000,00 100%
na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0 0
Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z
zagospodarowaniem terenu- sołectwo Ligota W. 7000 7000,00 100%
Wydatki majątkowe  razem 4322957,93 4097647,63 95%
Wydatki ogółem 43710159,37 41573858,34 95%

§ Treść Plan Wykonanie % (4:3)
1 2 3 4 5

950 Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 2111919,53 211919,53 100%

952
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym 1450000 1450000 100%
RAZEM 3561919,53 3561919,53 100%

§ Treść Plan Wykonanie %(4:3)
1 2 3 4 5

963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej 150931,10 150931,10 100%

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1482500 1482500 100%
RAZEM 1633431,10 1633431,10 100%

III. Przychody

IV.Rozchody
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Lp Zadanie Plan na początek
roku

Zmiany w ciągu
roku

Plan na koniec roku

1 2 3 4 5
Wydatki ogółem, w tym 89.388,10 +144.966,96 234.355,06

I Wydatki bieżące 89.388,10 +144.966,96 234.355,06
1 Program Comenius- Publiczne

Gimnazjum w Wołczynie
13.006 +15.568 28.574

2 Program Comenius- Liceum
Ogólnokształcące w Wołczynie

4.840 +46 4.886

3 Program - Aktywni zawodowo-
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wołczynie

71.542,10 +17.409,76 88.951,86

4 Zagraniczna mobilność kadry
edukacji szkolnej - Szkoła
Podstawowa nr 2 w Wołczynie

0 +111.943,20 111.943,20

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Burmistrza Wołczyna

z dnia 11 marca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

W uchwale budżetowej zaplanowano na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę: 89.388,10 zł.

Zaplanowane wydatki to wydatki bieżące , które dotyczyły realizacji programu Comenius w jednostkach
oświatowych oraz programu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie w ramach POKL.

Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr IV/24/2015 z dnia 25.02.2015r. dokonano zmiany w planie
wydatków w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych na realizacje zadań w 2014r.

Ponadto uchwałą Rady Miejskiej VI/38/2015 z dnia 22.04.2015r. wprowadzono do realizacji projekt
„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
.

Plan zadań i jego zmiany przedstawia poniższa tabela.
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Lp. nazwa zadania okres realizacji łączne nakłady
finansowe

wykonanie do
31.12.2015r.

%
realizacji

1 2 3 4 5 6
Wydatki majątkowe

1 Budowa pawilonu świetlicy
wiejskiej w Duczowie Małym

2014-2016 249.000 10.439,51 4,2%

2 Uzbrojenie w sieci osiedle
domów jednorodzinnych przy ul.
Poznańskiej w Wołczynie

2007-2016 1.095.000 623.270,88 56,9%

3 Przebudowa ul. Młyńskiej w
Szymonkowie

2013-2016 711.000 517.247,59 72,7%

4 Przebudowa ul. Polnej w
Wołczynie wraz z kanalizacją
sanitarną

2013-2016 768.000 49.138,5 6,4%

Razem 2.823.000,00 1.200.096,48 42,5%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Burmistrza Wołczyna

z dnia 11 marca 2016 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wartość nakładów finansowych na realizacje programów wieloletnich zaplanowano w wysokości :
2.823.000 zł, wykonano na 31.12.2015r. - 1.200.096,48zł, co stanowi 42,5 %.

Stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela.
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