
Informacja o przebiegu wykonania  
bud żetu  Gminy Skórzec 

za  pierwsze półrocze 2013 roku 
 
 

Rada Gminy w  Skórcu Uchwał ą Nr XIX/146/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku       
uchwaliła   bud żet  Gminy na 2013 rok w kwocie:  
 

a) po stronie dochodów  - 19.569.813,00 
 w tym:    
 - bieżące - 18.888.896,00 
 - majątkowe - 680.917,00 
b) po stronie wydatków  - 21.555.813,00 
 w tym:   
 - bieżące - 18.058.888,00 
 - majątkowe - 3.496.925,00 

 
Deficyt   budżetu w kwocie   1.986.000,00 zł  zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 
z zaciąganych pożyczek w kwocie 1.300.000,00 i kredytów w kwocie 686.000,00 zł.  
. 
Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.264.000,00 zł natomiast rozchody w kwocie 
1.278.000,00 zł. 
W ciągu  pierwszego półrocza Rada Gminy podjęła 2 uchwały  oraz Wójt wydał 4 
Zarządzenia zwiększające i zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków co 
sprawiło, że budżet na dzień 30.06.2013 r zamknął się kwotą:  

 
- po stronie dochodów –  19.967.419,75 

     - po stronie wydatków –   21.953.419,75 

Lp.                    T Y T U Ł     PLAN WYKONANIE       % 

(4:3) 

1 2 3 4 5 
 Dochody  bieżące 19.180.002,75 10.114.177,89 52,73 

 Dochody majątkowe 787.417,00 690.804,18 87,73 

A.      RAZEM  DOCHODY                                 19.967.419,75 10.804.982,07 54,11  

   Wydatki bieżące 18.428.494,75 8.737.998,56 47,41 

  Wydatki majątkowe 3.524.925,00 918.879,97 26,07 

B.      RAZEM  WYDATKI  21.953.419,75  9.656.878,53 43,99 

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B) - 1.986.000,00  1.148.103,54 X 

      
Jak obrazuje powyższa tabela należy stwierdzić,  iż przy planowanym deficycie  w kwocie 
1.986.000,00,- zł pierwsze półrocze 2013  zamknęło się  nadwyżką w  kwocie 1.148.103,54  
zł. Powodem było rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych pod koniec czerwca i 
przejście do realizacji w II półroczu.   
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I.  Przychody i rozchody  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kwota 
planowanych 
przychodów/ 
rozchodów 

Kwota 
wykonanych 
przychodów/ 
rozchodów 

% 
wykonania 

P Przychody z zaciągniętych 
pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym 

3.264.000,00 - - 

R Rozchody – spłata otrzymanych 
pożyczek i kredytów  

1.278.000,00 639.004,00 50,00 

 
Postępowanie w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na obsługę 
udzielenia kredytu długoterminowego planowane jest do realizacji w II półroczu br. 
Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 639.004,00 zł co stanowi 50,00% planowanych i 
dotyczą spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
   
Zobowi ązania   

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2013 r. 
wynosi 4.276.996,00 co stanowi 39,58 % wykonanych dochodów w  pierwszym półroczu 
2013 r. 
 
Poszczególne tytuły zadłużenia: 
 
1. Kredyt w Banku  PKO SA w Siedlcach - 297.000,00 

2. Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w 
Warszawie 

- 1.890.000,00 

3. Kredyt w Banku PEKAO SA w Siedlcach - 1.959.996,00 

4. Pożyczka w WEOŚ i GW w Warszawie - 130.000,00 

  
Ogółem zadłu żenie 

 
- 

 
4.276.996,00 

Raty kapitałowe wraz z należnymi odsetkami spłacane są w terminach określonych 
w poszczególnych umowach.  
 
II. Wykonanie  dochodów 
 
Plan                   -   19.967.419,75 
Wykonanie        -    10.804.982,07  tj. 54,11 %. 
 
Zmniejszenia  i zwiększenia  dochodów ogółem na kwotę 397.606,75  zł dotyczyły: 
 

1. Zwiększenie  dotacji celowej na zadania z zakresu opieki 
społecznej     

 
- 

107.245,00 

 w tym:    
- Zmniejszenia świadczeń  rodzinnych -  39.000,00 
- Zasiłki stałe - 1.000,00 
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- Zasiłki okresowe - 2.000,00 
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 400,00 
- Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej - 36.005,00 
-  Program wspierania osób pobierających świadczenia 

pielęgnacyjne 
- 28.840,00 

2. Zmniejszenie   subwencji o światowej   - - 72.926,00 
3. Dotacja na pomoc materialn ą  dla uczniów o charakterze 

socjalnym   
- 57.776,00 

4. Dotacj ę na zwrot podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju nap ędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej    

- 99.417,75 

5. Sprzeda ż składników maj ątkowych  - 46.500,00 
6. Zwiększenie dotacji w ramach zawartego porozumienia 

dotycz ącego zimowego utrzymania dróg 
- 6.444,00 

7. Dotacja celowa na przebudow ę drogi dojazdowej do pól  
w m. Dąbrówka Wyłazy 

- 60.000,00 

8. Wpła ta na budow ę linii 400 KV relacji Miłosna – Siedlce 
Ujrzanów  

- 67.650,00 

9. Zwiększenia dochodów własnych  - 25.500,00 
  

Razem zwiększenia i zmniejszenia  
 
- 

 
397.606,75 

 
 

Struktura głównych grup dochodów budżetu gminy  wykonanych 
w I półroczu 2013 roku  ukształtowała się następująco: 

 
Lp. Wyszczególnienie Wykonane 

dochody za   I 
półrocze 2013 r. 

Wskaźnik 
struktury 

 
I 

 
Dochody ogółem 

 
10.804.982,07 

 
100,00 

1. Podatki i opłaty lokalne 773.189,18 7,16 

2. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe 107.199,82 0,99 

3. Dochody z mienia 157.684,00 1,46 

4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa 

1.298.130,00 12,01 

5. Pozostałe dochody 392.104,57 3,63 

6. Subwencja ogólna 5.426.786,00 50,22 

8. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminie ustawami 

1.622.791,75 15,02 

9 Dotacje celowe do zadań własnych gmin 258.240,00 2,39 

10
. 

Dotacje w ramach zawartych porozumień 12.888,0 0,12 

11
. 

Dotacje celowe  w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich 

755.968,75 7,00 
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Jak z powyższego zestawienia wynika największe dochody gminy stanowią subwencje tj. 
50,22% ogólnych dochodów. Następną  pozycję w naszym budżecie zajmują dotacje 
celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 15,02  %,  ,    udział w 
podatku dochodowym od osób fizycznych – 12,01 %,oraz podatki i opłaty lokalne – 7,16 %. 
 
Na koniec I półrocza  2013 roku wystąpiły zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie  
113.526,84 zł., na którą składają się poszczególne tytuły: 
 

- Podatek od nieruchomości - 50.948,87 

- Podatek rolny - 48.352,82 

- Podatek leśny - 11.040,05 

- Podatek od spadków i darowizn - 350,00 

 Podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 

 
- 

2.663,00 

- Podatek od czynności cywilnoprawnych - 25,20 

- Opłaty czynszowej - 133,80 

- Opłaty lokalnej na podstawie odrębnych ustaw - 13,10 

 Razem:  113.526,84 

 
Celem ściągnięcia należności w I półroczu 2013 roku wystawiono 643 upomnień na kwotę 
54.056,79  zł z czego wyegzekwowano kwotę 37.318,31 zł oraz wystawiono 87 tytuły 
wykonawcze na kwotę 14.267,10 zł., z czego łącznie z zaległymi wyegzekwowano kwotę 
8.130,20 zł.  
 
Umorzeń w I półroczu  2013 roku dokonano w kwocie  -  6.892,97 zł,  
w tym: 
- w podatku od nieruchomości                      - 1.274,30 
- w podatku rolnym                                       - 4.528,38 
- w podatku leśnym         - 378,29 
- od środków transportowych                        - 712,00 

 
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią 
kwotę 229.458,79 zł., na którą składają się skutki z poszczególnych tytułów: 
 
- w podatku od nieruchomości                      - 105.827,50 
- w podatku rolnym                                       - 108.864,50 
- od środków transportowych                        - 14.766,79 

 
Skutki udzielonych zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 
330.827,00 zł., na którą składają się zwolnienia poszczególnych podmiotów: 
 
- Ochotnicze Straże Pożarne                 - 9.230,50 
- Zakład Gospodarki Komunalnej           - 319.834,00 
- Gimnazjum – autobus szkolny             - 1.050,00 
- samochód ciężarowy - 712,50 
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Wskaźniki strukturalne dochodów według źródeł ich powstawania. 
 

 
 
 
 

Lp 

 
 
 
 

Źródła dochodów 
Kwota dochodów 

Udział 
dochodów 
wg źródeł 

w 
dochodach 

ogółem 

Udział 
dochodów 
własnych i 

pozostałych 
dochodów w 
dochodach 

ogółem 

Udział 
docho
dów 

własny
ch wg 
źródeł 

w 
docho
dach 

własny
ch 

Udział  w 
podat. 
oraz 

subwencj
i ogólnej 
i dotacji 

celowych 

1 2 3 4 5 6 7 
 

A 
 

DOCHODY WŁASNE 
 

 
2.728.307,57 

 
25,25 

 
25,25 

 

 
100
% 

 
X 

I Podatki i opłaty lokalne 773.189,18 7,16  
X 

28,34 X 

1.  Podatek od nieruchomości 375.558,40 3,48 x 13,77 X 
2. Podatek rolny 289.140,73 2,68 x 10,60 X 

3. Podatek leśny 42.288,30 0,39 x 1,55 X 

4. Podatek od środków 
transportowych 

32.145,00 0,30 x 1,18 X 

5. Opłata skarbowa 13.680,00 0,13 x 0,50 X 

6. Opłata od posiadania psów 80,00 - x - X 
7. Opłaty pobierane na podstawie 

odrębnych ustaw 
16.930,91 0,15 x 062 x 

8. Opłata eksploatacyjna 3.365,84 0,03  0,12  
II Podatki pobierane przez Urzędy 

Skarbowe 
107.199,82 0,99 x 3,93 X 

1. Podatki opłacane w formie karty 
podatkowej 

- 1.685,45 - x -0,06 X 

2. Podatek od spadków i darowizn 3.343,00 0,01 x 0,123 X 
3. Podatek od czynności 

cywilnoprawnych 
80.049,21 0,24 x 0,93 X 

4. Udziały we wpływach z podatku od 
osób  prawnych i jednostek 
organizacyjnych nie posiadających 
osobowości prawnej 

25.493,06 0,74  2,93  

III Dochody z mienia 157.684,00 1,46 x 5,78 X 

1. Dochody z najmu i dzierżawy -
składników majątkowych 

100.716,26 0,93 x 3,69 X 

2. Dochody z użytkowania 
wieczystego 

157,74 - x -0,01 X 

3. Dochody ze sprzedaży składników 
majątkowych 

56.810,00 0,53  2,08  

IV Pozostałe dochody 392.104,57 3,63 x 14,37 X 

1. Wpływy z usług 120.046,00 1,11 x 4,40 X 

2. Różne dochody 168.495,98 1,56 x 6,18 x 

3. Odsetki od nieterminowego 
regulowania zobowiązań 

12.659,36 0,12  
x 

0,46  
x 

4. Środki na dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych pozyskane z 
innych źródeł 

52.500,00 0,48  
x 

1,92  
x 

5. Wpływy z opłat za wydawanie 
zezwoleń na sprzedaż alkoholu 

38.403,23 0,36  1,41 x 



 
 

 6 

V Udziały w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 

1.298.130,00 12,01  
x 

47,58  
100% 

1. Udziały we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych 

1.298.130,00 12,01  
x 

47,58 100% 

 
B.  
 

 
TRANSFERY Z BUDŻETU 
PAŃSTWA 

8.076.674,50  
74,75 

 
74,75 

 
X 

 
X 

I Subwencja ogólna 5.426.786,00 50,22 x X 100% 

1. Subwencja ogólna (wyrównawcza) 
 

2.175.528,00 20,13 x X 40,09 

2. Subwencja ogólna (oświatowa) 
 

3.227.048,00 29,87 x X 59,46 

3. Subwencja równoważąca 24.210,00 0,22 x X 0,45 

II Dotacje celowe 2.649.888,50 24,53 x X 100% 

1. Dotacje na zadania bieżące 
zlecone gminom 

1.622.791,75 15,02 x X 61,24 

2. Dotacje na zadania bieżące 
własne gmin 

258.240,00 2,39 x X 9,75 

3. Dotacje w ramach zawartych 
porozumień 

12.888,00 0,12 x X 0,49 

4. Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich 

581.474,57 5,38 x X 21,94 

5. Dotacja w ramach POKL 174.474,57 1,62 X X 6,58 
 

C. 
 

 
Dochody ogółem ( A+B) 

 
10.804.982,07 

 
100 % 

 
100% 

 
X 

 
X 

Powyższa tabela prezentuje dochody budżetu gminy oraz wskaźniki struktury dochodów 
budżetowych: 
- kolumna 3 obrazuje informacje o osiągniętych dochodach wg źródeł pochodzenia w  I   
półroczu 2013 r. 
- kolumna 4 obrazuje wszystkie wskaźniki struktury odnoszące się do dochodów  ogółem,     
jako informacja o udziale poszczególnych źródeł dochodów w dochodach   ogółem, 
- kolumna 5 i 6 to wskaźniki obrazujące strukturę dochodów własnych, 
- kolumna 7 to szczegółowe wskaźniki struktury udziałów w dochodach podatkowych        
  stanowiących dochód budżetu państwa, subwencji ogólnej oraz dotacji celowych. 
Jak wynika z analizy tabelarycznej największy udział w dochodach gminy    stanowią 
subwencje ogólne i dotacje celowe tj. 74,75 natomiast dochody własne stanowią 25,25 % 
ogólnych dochodów. 

 
Struktura wykonania dochodów  według działów 

w układzie klasyfikacji budżetowej 
w zakresie zadań własnych i zleconych 

 
 
Dział 
 

 
Nazwa działu 

 
Plan 

 
Wykonanie za I 
półrocze 2013 r. 

 
% 

(4:3) 

1 2 3 4 5 
010 Rolnictwo i łowiectwo 816.224,75 742.107,07 90,92 

600 Transport i łączność 72.888,00 16.888,00 23,17 

700 Gospodarka mieszkaniowa 72.885,00 67.027,58 91,96 
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Wykonanie dochodów według klasyfikacji bud żetowej zawiera  zał ącznik  nr 
1 do niniejszej informacji.  

 

Dział   010  - ROLNICTWO  I ŁOWIECTWO 

 

Plan  - 816.224,75 
Wykonanie  - 742.107,07 
% - 90,2 
 

Na dochody w tym dziale składają się: 

- wpłaty mieszkańców na budowę nowych  kanalizacji      52.500,00 
- czynsz dzierżawny płacony przez obwody łowieckie         6.335,66 
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego   w 

cenie oleju napędowego zużytego na cele rolnicze                 
99.417,75 

- odsetki od środków na rachunku bankowym                                               0,73 

- Wpływ środków europejskich na realizację projektu z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej 

583.852,93 

710 Działalność usługowa 67.650,00 54.120,00 80,00 

750 Administracja Publiczna 129.254,00 30.103,21 23,29 

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

1.243,00 624,00 50,20 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

640,00 640,87 100,14 

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

5.087.440,00 2.227.927,69 43,79 

758 Różne rozliczenia 9.643.421,00 5.426.786,00 56,27 

801 Oświata i wychowanie 300.506,00 180.997,76 60,23 

851 Ochrona zdrowia 146.800,00 77.808,70 53,00 

852 Pomoc społeczna 3.167.015,00 1.705.082,68 53,84 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

118.677,00 117.790,00 99,25 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 57.776,00 57.776,00 100,00 
900  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
285.000,00 99.302,51 34,84 

  

Ogółem dochody 

 

19.967.419,75 

 

10.804.982,07 

 

54,11 

 
Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, iż kształtowało się na poziomie  
54,11 %. Największe wykonanie było w dziale 754,854, aż 100 % i dotyczyło 
jednorazowego przekazania  dotacji w  I półroczu 2013 r. 
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Dział 600  - Transport i ł ączność 
 
Plan - 72.888,00 
Wykonanie  - 16.888,00 
% - 23,17 

 
W dziale tym środki stanowią  dotację w ramach zawartego porozumienia między jst na 
utrzymanie dróg powiatowych  w kwocie 12.888,- zł oraz wpłata za uszkodzenie nawierzchni 
na drodze gminnej w kwocie 4.000,-  zł.                       

            
Dział 700 -  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

 
Plan - 72.885,00 
Wykonanie  - 67.027,58 
% - 91,96 

 
W dziale tym, uzyskane dochody to: 
 
- Czynsz za wynajem mieszkań i garaży w budynku 

komunalnym  w miejscowości    Dąbrówka Ług                                
6.197,20 

- wieczyste użytkowanie gruntów                                                                  157,74 
- dzierżawa działek gminnych         3.788,84 
- Koszty upomnień 44,00 
- odsetki od nieterminowych opłat                                                                 29,80 
- Sprzedaż mienia – działek gminnych 56.810,00 
 
 
Dział 710 -  Działalno ść usługowa 
 

Plan - 67.650,00 
Wykonanie  - 54.120,00 
% - 80,00 

 
Wpływ środków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na budowę linii 
400KV relacji Miłosna Siedlce Ujrzanów. 

 
Dział  750 – Administracja publiczna 

     
Plan - 129.254,00 
Wykonanie  - 30.103,21 
% - 23,29 

  
 Dochody tego działu to: 

 
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej        
25.172,00 

- wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym                                       3.742,57 
- wpływy z tytułu  prowizji od podatków odprowadzanych do 

Urzędu  Skarbowego                                                                                                
778,00 

- Zwrot za podróże służbowe i zaginioną przesyłkę 410,64 
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Dział  751 – Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz s ądownictwa 

                 
Plan - 1.243,00 
Wykona nie  - 624,00 
% - 50,20 

         Środki w tym dziale to dotacja celowa przeznaczona na aktualizację stałego rejestru 
wyborców,         

 
 
Dział 754  - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 
 
Plan - 640,00 
Wykonanie  - 640,87 
% - 100,14 
 
W dziale tym  dochody pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu obrony cywilnej.  

    
      Dział   -  756 -  Dochody od osób prawnych, o d osób fizycznych i  od innych 

jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej. 
 

 

 
                  Na dochody w tym dziale składają się wpływy z następujących tytułów: 

- podatku od nieruchomości 375.558,40 
- podatku rolnego 289.140,73 
- podatku leśnego 42.288,30 
- podatku od środków transportowych 32.145,00 
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej -1.685,45 
- wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych        
  Ustaw /opłata planistyczna, za zajęcie pasa drogowego/ 

16.930,91 

- podatku od spadków i darowizn 3.343,00 
- podatku od czynności cywilnoprawnych 80.049,21 
- wpływy z opłaty skarbowej 13.680,00 
- podatku dochodowego od osób fizycznych 1.298130,00 
- podatku dochodowego od osób prawnych 25.493,06 
- opłata eksploatacyjna 3.365,84 
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów  
  Alkoholowych 

38.403,23 

- podatek od posiadania psów 80,00 
- dochody z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień 2.142,10 
- odsetki od nieterminowych opłat 8.863,36 

 

Plan - 5.087.440,00 
Wykonanie  - 2.227.927,69 
% - 43,79 
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Dział  758  - Ró żne rozliczenia 
 

Plan - 9.643.421,00 
Wykonanie  - 5.426.786,00 
% - 56,27 

 
Dochody w tym dziale dotyczą subwencji   ogólnej przekazywanej w miesięcznych ratach z 
Ministerstwa Finansów, na którą składają się: 
 
- część oświatowa subwencji ogólnej                                      3.227.048,00 
- część wyrównawcza subwencji ogólnej                                2.175.528,00 
- część równoważąca  subwencji ogólnej                               24.210,00 
 

Dział  801  -  Oświata i wychowanie 
 
 
Plan - 300.506,00 
Wykonanie  - 180.997,76 
% - 60,23 
 
Dochody w tym dziale dotyczą: 
 
- opłaty czynszowej za wynajem mieszkań i garaży                   6.608,76 
- Rozliczenie dotacji – przedszkole w Skórcu   17,18 
-  Opłata za korzystanie z obiadów w stołówkach szkolnych 120.046,00 
- Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich 
54.325,82 

 
Dział 851 -  Ochrona zdrowia 
 
Plan - 146.800,00 
Wykonanie  - 77.808,70 
% - 53,00 
 
Dochody w tym dziale dotyczą: 
- opłaty czynszowej za wynajem mieszkań i garaży 15.260,49 
- opłaty czynszowej za wynajem budynku Przychodni 

Opieki Zdrowotnej 
41.757,78 

- opłaty czynszowej za wynajem pomieszczenia dla 
Pogotowia Ratunkowego 

7.821,08 

- Opłata czynszowa za wynajem pomieszczenia na aptekę 12.946,45 
- Odsetki od nieterminowych opłat 22,90 
 
Dział 852– Pomoc społeczna 
 
Plan - 3.167.015,00
Wykonanie  - 1.705.082,68
% - 53,84 
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Dochody tego działu w kwocie 1.497.578,00 zł dotyczą realizacji zadań zleconych  
Gminie ustawami. 
 
Kwota 207.504,68 zł dotyczy dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych 
Gminy tj. 
- finansowania zasiłków  celowych i składek na 

ubezpieczenie 
6.000,00 

- utrzymania placówki GOPS.   49.222,00 
- Zasiłki i pomoc w naturze 20.500,00 
- Zasiłki stałe 51.500,00 
- dofinansowanie w zakresie dożywiania  uczniów                      37.237,00 
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu  

 administracji rządowej   
6.844,88 

- Wspieranie rodziny 36.005,00 
- Zwrot za świadczenia opiekuńcze za ubiegły rok 195,80 
 
Dział 853  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
 

 

                     
Dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej  w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich. Rozliczenie przewidywane jest w II półroczu br. 
 
Dział 854  -  Edukacyjna opieka wychowawcza 
 

 

 
Dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej do zadań własnych przeznaczoną na pomoc 
materialną dla uczniów. 

 
Dział 900  -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 
Plan - 285.000,00 
Wykonanie  - 99.302,51 
% - 34,84 
 
W dziale tym dochody pochodzą: 
- z  Urzędu Marszałkowskiego i dotyczą  wpłat bieżących  
  z tytułu ochrony środowiska                                  -  14.166,66 
-  zwrot za korzystanie z energii elektrycznej          -  84.247,20  
-  zwrot za energię – rozliczenie z ubiegłych lat      -       888,65 
 
 

Plan - 118.677,00 
Wykonanie  - 117.790,00 
% - 99,25 

Plan - 57.776,00 
Wykonanie  - 57.776,00 
% - 100,00 
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III. Wykonanie wydatków 
 
Plan - 21.953.419,75 
Wykonanie  - 9.656.878,53 
% - 43,99 
 
W trakcie wykonywania budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 397.606,75 
na którą składają się: 
 
�  zwiększenie wydatków na zadania zlecone i własne                    -        270.882,75   
�  zwiększenie wydatków na zadania  inwestycyjne                         -          28.000,00 
�  wydatki na zadania bieżące                                                          -          98.724,00 
 
 

Struktura zrealizowanych wydatków wg poszczególnych  działów 
w  I półroczu 2013 roku ukształtowała si ę następująco: 

 
 

 
Wyszczególnienie 

Wykonanie  
wydatków 

Wskaźnik 
struktury 

Wydatki ogółem 9.656.878,53 100,00 

Rolnictwo i łowiectwo 555.872,74 5,76 

Transport i łączność 101.937,03 1,05 

Działalność usługowa 45.082,27 0,47 

Administracja publiczna 1.155.294,64 11,96 

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

624,00 0,01 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

139.454,94 1,44 

Obsługa długu publicznego 104.538,38 1,08 
Oświata i wychowanie 4.621.402,75 47,86 

Ochrona zdrowia 76.241,16 0,79 

Pomoc społeczna 1.938.269,34 20,07 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 49.169,92 0,50 

Edukacyjna opieka wychowawcza 287.063,22 2,97 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 351.145,26 3,64 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 145.172,56 1,50 

Kultura fizyczna i sport 
 

85.610,32 0,9 
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Jak z powyższego zestawienia wynika najwięcej środków przeznaczamy na Oświatę  
-47,86%  -  pomoc społeczną – 20,07%, administrację 11,96 %. 
   

Struktura udziału wydatków według rodzaju  
ukształtowała si ę następuj ąco: 

 
 Wyszczególnienie Wykonanie  Wskaźnik 

struktury 
1. Wydatki ogółem 9.656.878,53  100,00 

- Wynagrodzenia 2.959.935,54 30,65 

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 459.630,35 4,76 

- Pochodne od wynagrodzeń 685.070,71 7,09 

- Odpis na ZFŚS 225.743,13 2,34 

- Dotacje 747.295,41 7,74 

-  Świadczenia społeczne 1.581.145,40 16,37 

- Wydatki na obsługę długu gminy 104.538,38 1,08 

- Pozostałe wydatki bieżące 1.844.135,67 19,10 

- Wydatki na prace  remontowe 33.003,85 0,34 

- Wydatki na zadania inwestycyjne 918.879,97 9,52 

- Wydatki związane z POKL 97.500,12 1,01 

 
 

                   Jak wynika z powyższego zestawienia największe wydatki poniesiono na  płace  – 30,65 %,   
wydatki inwestycyjne – 15,73 %, świadczenia społeczne – 16,37%  wydatki bieżące –  
19,10 % ogólnych wydatków. 

 
 

    Wykonanie wydatków wg działów  w zakresie zada ń własnych i zleconych 
         przedstawia si ę następująco: 

 
Dział             Nazwa działu  Plan  Wykonanie   % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 2.362.617,75 555.872,74 23,53 

150 Przetwórstwo przemysłowe 3.285,00 - - 

600  Transport i ł ączność 754.237,00 101.937,03 13,52 

700 Gospodarka mieszkaniowa 90,00 - - 

710  Działalno ść usługowa 212.000,00 45.082,27 21,27 

750  Administracja publiczna                     2.398.020,00 1.155.294,64 48,18 

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

1.243,00 624,00 50,20 
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sądownictwa  

754  Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona  
przeciwpo żarowa 

246.400,00 139.454,94 56,60 

757 Obsługa długu publicznego  240.000,00 104.538,38 43,56 

758 Różne rozliczenia 180.000,00 - - 

801  Oświata i wychowanie 9.098.681,00 4.621.402,75 50,79 

851 Ochrona zdrowia 145.000,00 76.241,16 52,58 

852 Pomoc społeczna 3.753.668,00 1.938.269,34 51,64 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

118.677,00 49.169,92 41,43 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 486.656,00 287.063,22 58,99 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

1.383.565,00 351.145,26 25,38 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

374.280,00 145.172,56 38,79 

926 Kultura fizyczna i sport 195.000,00 85.610,32 43,90 

 Razem wydatki 21.953.419,75 9.656.878,53 43,99 

 
Najniższy stopień wykonania jest w dziale „600”, w którym zaplanowana jest przebudowa 
drogi w m.  Dąbrówka Wyłazy. 
Wykonanie wydatków według klasyfikacji bud żetowej przedstawia zał ącznik nr 2 do 
niniejszego sprawozdania. 
 
Dział  010-  Rolnictwo i łowiectwo  
 
 
Plan - 2.362.617,75
Wykonanie  -   555.872,74 
% - 23,53 
 
Środki w tym dziale wydatkowano na: 
 
- Opracowanie dokumentacji pod budowę kanalizacji 

sanitarnej w m. Teodorów 
- 62.730,00 

- Dokończenie  budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. 
Żelków, Dąbrówka Ług, Teodorów 

- 387.486,85 

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego   producentom rolnym                                                                         

- 97.468,38 

 koszty związane ze zwrotem akcyzy    1.949,37 
- wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od 

wpływów   z tytułu podatku rolnego                                                                   
- 6.238,14 

 
Niski stopień realizacji w tym dziale spowodowany był rozpoczęciem zadań 

inwestycyjnych    pod koniec pierwszego półrocza. 
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Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 
 
Plan - 3.285,00 
Wykonanie  - - 
% - - 

                  
 Środki w tym dziale przeznaczone są na dotację w ramach zawartego porozumienia z 
samorządem Województwa Mazowieckiego.                 
 
Dział 600 – Transport i ł ączność 
 
Plan - 754.237,00 
Wykonanie  - 101.937,03 
% - 13,52 
 

                  Środki w tym dziale wydatkowano na : 
                        

- Utrzymanie  dróg powiatowych w okresie zimowym             - 12.888,00 
- Dofinansowanie do transportu zbiorowego - 10.324,51 
- Odśnieżanie dróg gminnych - 8.780,46 
- Bieżące remonty dróg - 17.013,85 
-  Remont przepustów w Dąbrówce Wyłazy - 15.990,00 
- Wypłata odszkodowania za zajęcie pod drogę  - 7.058,59 
- Zajęcie pasa drogowego pod inwestycje na cele publiczne 

w drogach powiatowych 
- 25.300,80 

 Zajęcie pasa drogowego pod inwestycje na cele publiczne 
w drogach wojewódzkich 

 4.580,82 

 
Dział 700  -  Gospodarka mieszkaniowa 
 
Plan - 90,00 
Wykonanie  -             -        
% - - 
 
 

                   Dział 710  -  Działalno ść usługowa 
 
Plan - 212.000,00 
Wykonanie  - 45.082,27 
% - 21,27 
 
Środki w tym dziale wydatkowano na: 
 
- wykonanie wypisów i wyrysów geodezyjnych 341,27 
- opracowanie projektów decyzji                                                         17.927,00 
- I etap planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 

KW relacji Miłosna – Siedlce - Ujrzanów 
26.814,00 
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Dział 750 -  Administracja publiczna  
 
Plan - 2.398.020,00 
Wykonanie  - 1.155.294,64 
% - 48,18 
   
 
Środki w tym dziale przeznaczone są na bieżące utrzymanie Rady Gminy, Urzędu Gminy i 
działalności sołtysów. 
 
Wydatki w tym dziale obejmują: 
 
 
- wypłatę diet radnym i przewodniczącemu Rady za udział w 

posiedzeniach komisji i sesjach                                                                                                         
16.800,00 

- zakup materiałów  na posiedzenia sesji                                           923,23 
- Wynagrodzenia administracji i obsługi urzędu oraz 

pracowników interwencyjnych 
618.620,42 

-  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98.872,94 
-  Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 127.785,11 
- Składka na PFRON 14.299,00 
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.000,00 
- Zwrot kosztów podróży służbowych 4.964,73 
- Zakup energii  9.228,60 
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 1.123,79 
-  Zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism,  14.761,89 
- przedłużenie licencji na programy  komputerowe i serwis 

informatyczny 
28.227,60 

-   Zakup paliwa, przeglądy samochodu służbowego  3.816,84 
- Usługi   pocztowe   -   opłata   za  przesyłki   nadane  18.813,95 
- Opłata za abonament  LEX 10.695,66 
- Opłata za abonament internetowy i przydział częstotliwości 2.655,08 
- Szkolenie pracowników 7.079,00 
-  Opłata za  rozmowy telefoniczne,   8.335,40 
- Prowizja bankowa 3.000,00 
-  Badania okresowe pracowników 731,00 
- Zakup środków BHP,(ręczniki, herbata, okulary korekcyjne) 3.645,88 
- Zakup oleju  opałowego 41.922,46 
- Środki czystości, materiały dla konserwatora, konserwacja 

Xero 
5.050,34 

- Diety dla przewodniczących organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych 

3.400,00 

- Składka członkowska   dla Stowarzyszenia Kapitał Praca 
Rozwój 

8.000,00 

- Prowadzenie strony internetowej gminy  i umowa zlecenie na 
sprzątanie UG 

4.500,00 

-  Radiowa i prasowa promocja  gminy, TV Powiat 14.512,19 
-  Pogotowie kasowe 6.000,00 
- Zakup oprogramowania   dla gospodarki odpadami          4.428,00 
-  Ubezpieczenie budynku i przeglądy 2.843,11 
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                   Środki wydatkowano na: 

 
-  Usługi informatyczne związane z aktualizacją stałego rejestru 

wyborców  
624,00 

 
  Dział  754 -  Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 

Plan - 246.400,00 
Wykonanie  -         139.454,94 
% - 56,60 

                  
                   Wydatki w tym dziale związane są z  utrzymaniem 13 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych na terenie gminy. 
                   Środki wydatkowano na: 
                    

- Wynagrodzenia i pochodne dla kierowców obsługujących 
samochody strażackie i wynagrodzenie komendanta  

28.011,50 

- Ryczałty dla strażaków  za udział w akcjach pożarniczych 10.701,00 
- Odpis na ZFŚS 1.400,00 
- Badania okresowe 2.635,00 
-  Zakup energii dla celów p. Póz. 18.269,33 
-  Ubezpieczenia strażaków i wozów strażackich 9.606,50 
- Zakup  sprzętu p. Póz. , umundurowania oraz wyposażenia  8.256,35 
- Naprawa sprzętu, badania techniczne, remonty samochodów  14.749,36 
- Zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodów 25.950,90 
- Wykonanie inwentaryzacji dla strażnic OSP Skórzec i 

Gołąbek 
19.875,00 

                                     
Dział 757  - Obsługa długu publicznego 

               
Plan - 240.000,00 
Wykonanie  - 104.538,38 
% - 43,56 

- prowizja od poboru łącznego zobowiązania podatkowego 31.008,03 
- Wykonanie zasilania serwerowni dla potrzeb biura obsługi 

klienta 
1.003,89 

- Montaż verticali oraz wyposażenia biurowego  6.052,35 
- Koszty komornicze 2.521,21 
- Upominki z okazji jubileuszu „złotych godów” 2.672,94 
 
 
Dział 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 
kontroli, ochrony prawa oraz s ądownictwa 
 
Plan - 1.243,00 
Wykonanie  - 624,00 
% - 50,20 
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Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek  i kredytów: 
.                 w tym: 

  - odsetki od kredytów    - 101.490,46 
  - odsetki od pożyczek   -      3.047,92 
         

Dział  758      -   Ró żne rozliczenia 
 
Plan - 180.000,00 
Wykonanie  - - 
% - - 
 
W dziale tym  środki stanowią rezerwę ogólną  w kwocie 130.400,00 oraz rezerwę celową z 
przeznaczeniem na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 49.600,00 , która w I 
półroczu 2013 r. nie została uruchomiona. 
 
Dział  801   -  Oświata i wychowanie 
 
Plan - 9.098.681,00 
Wykonanie  - 4.621.402,75 
% - 50,79 
 
Dział 854  -  Edukacyjna opieka wychowawcza 
 
Plan - 486.656,00 
Wykonanie  - 287.063,22 
% - 58,99 
   
Na wydatki w tych działach składają się wydatki 3 szkół podstawowych, gimnazjum, 
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punktu przedszkolnego, dowożenie 
uczniów do szkół, dokształcanie zawodowe nauczycieli, Gminna Administracja Szkół oraz 
świetlice i stołówki szkolne, niepubliczne przedszkole jak również projekty realizowane ze 
środków unijnych przez  szkoły podstawowe i gimnazjum. 
 
Wykonanie wydatków o światowych przedstawia si ę następująco:  
 
-  Wydatki szkół podstawowych 2.237.742,29 
- Utrzymanie oddziałów przedszkolnych 148.570,66 
- wydatki gimnazjum 1069.823,83 
- dowożenie uczniów do szkól 131.150,58 
- wydatki Gminnej Administracji Szkół 132.748,98 
- doskonalenie zawodowe nauczycieli 11.478,05 
- Stołówki szkolne 289.993,40 
- realizacja projektu „Interaktywna edukacja w wiejskim gimnazjum” 48.123,64 
- wydatki świetlic  214.135,22 
- Pomoc materialna dla uczniów 72.928,00 
- Dotacja dla przedszkola 219.600,00 
- Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej  203.520,90 
- Dotacja dla punktu przedszkolnego 29.280,00 
- Dofinansowanie w ramach zawartych porozumień 14.520,00 
- Opłata za uczęszczanie do przedszkoli na terenie Siedlec 84.850,42 
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 Wydatki ogółem  4.908.465,97 
 w tym:  
a) Wydatki bieżące: z tego 4.455.082,75 
 - wynagrodzenia 2.392.461,60 
 - Pochodne od wynagrodzeń 444.235,54 
 - dotacje 

- Pozostałe wydatki bieżące 
466.920,90 
649.957,85 

 - wydatki projektu „Interaktywna edukacja w wiejskim gimnazjum” 48.123,64 
 

b) Wydatki majątkowe 453.383,22 

 
 W gminie Skórzec znajdują się następujące jednostki oświatowe: 
 
1. Szkoła Podstawowa w Skórcu 
2. Szkoła Podstawowa w Grali 
3. Szkoła Podstawowa w Dąbrowce Stany 
4. Gimnazjum w Skórcu 
5. Gminna Administracja Szkół w Skórcu 
 
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych oraz personelu administracyjnego i obsługi w 
I półroczu 2013r.  przedstawiało się następująco: 

- nauczyciele w wymiarze 79,10 etatów 
z czego: 
� nauczyciele dyplomowani -  46,42 etatu  
� nauczyciele mianowani     - 13,41 etatów 
� nauczyciele kontraktowi    - 12,25 etatu 
� nauczyciel stażysta           -   3,49 etatu 
� nauczyciel bez stopnia      -    3,53 etatu 

- pracownicy administracyjni     -   6,25  etatu 
- sprzątaczki                              -  12,75 etatów 
- konserwatorzy                         -   4 etaty 
- intendenci                                -   3 etaty 
- kucharka                                  -   3 etaty 
- pomoc kuchenna                     -   6 etatów 
- kierowca autobusu                  -   1 etat 

 
Wydatki poniesione w w/w jednostkach dotyczą trzech szkół podstawowych, w których funkcjonują 
cztery oddziały przedszkolne tzw. „zerówki’’ , dwie świetlice i dwie stołówki szkolne. 
Wydatki dotyczą również gimnazjum, w którym jest świetlica i stołówka szkolna, oraz Gminnej 
Administracji Szkół - powołanej do obsługi finansowo-księgowej. 
W ramach tych środków finansowane jest dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie zawodowe 
nauczycieli, jak również realizowany jest projekt „Interaktywna edukacja w wiejskim gimnazjum” 
W szkołach podstawowych w 23 oddziałach klasowych naukę pobiera 342 uczniów. 
Do 4 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 69 wychowanków. 
Natomiast do 11 oddziałów gimnazjum  uczęszcza 240 gimnazjalistów. 
Przy dwóch szkołach podstawowych (Grala, Skórzec) i gimnazjum prowadzone są świetlice szkolne 
wraz ze stołówkami. Łącznie przygotowywanych było 470 obiadów (w tym 41 obiadów dla Szkoły 
Podstawowej Dąbrówce Stany) w cenie 2,70zł. za obiad. 
 
W realizowanym projekcie „Interaktywna edukacja w wiejskim gimnazjum” uczestniczy 240 
gimnazjalistów i zatrudnionych było w I półroczu 2013 roku 9 nauczycieli i dwóch pracowników 
obsługi. W ramach projektu młodzież brała udział w ciekawych dodatkowych zajęciach z astronomii, 
fotografii cyfrowej, informatyki, języka angielskiego, matematyki oraz doradztwa edukacyjno-
zawodowego.     
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WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓROCZE 2013 R W POSZCZEGÓLNYCH 
JEDNOSTKACH – przedstawia się następująco: 
 
1. SZKOŁA PODSTAWOWA W SKÓRCU  (Wykonanie wg klasyfikacji budżetowej) 
 

Dzia
ł 

Rozdzi
ał § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wykonanie % 

wykonania 

801  
 
80101 

 
 
 
 

3020 
 

4010 
 

4040 
4110 
4120 
4210 
4240 

 
4260 
4270 
4280 
4300 
4350 

 
4370 

 
 

4410 
 4430 
4440 

 
6050 

Oświata i wychowanie 
 
Szkoły podstawowe 
 
Wydatki osobowe nie zaliczone 
do wynagrodzeń 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek 
Zakup energii 
Zakup usług remontowych 
Zakup usług zdrowotnych 
Zakup usług pozostałych 
Zakup usług dostępu do sieci 
Internet 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 
Podróże służbowe krajowe 
Różne opłaty i składki 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

2.823.686,00 
 

2.460.530,00 
 

70500,00 
 

980.000,00 
 

74.500,00 
198.300,00 
27.000,00 

174.000,00 
4.000,00 

 
40.000,00 
50.000,00 
1.000,00 

25.000,00 
2.000,00 

 
1.500,00 

 
 

300,00 
1.000,00 

61.430,00 
 

750.000,00 

1.479.216,19 
 

1.295.035,04 
 

32.333,18 
 

462.868,35 
 

74.480,75 
95.412,59 
13.151,02 
98.689,62 

0,00 
 

9.772,64 
0,00 
0,00 

6.351,35 
899,09 

 
593,23 

 
 

0,00 
1.000,00 

46.100,00 
 

453.383,22 

52,39 
 

52,63 
 

45,86 
 

47,23 
 

99,97 
48,12 
48,71 
56,72 
0,00 

 
24,43 
0,00 
0,00 

25,41 
44,95 

 
39,55 

 
 
0,00 

100,00 
75,04 

 
60,45 

 
 

80103 

 

 

 
 
3020 

 
4010 

 
4040 
4110 
4120 
4210 
4440 

Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 
Wydatki osobowe nie zaliczone 
do wynagrodzeń 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

145.280,00 

 
9.800,00 

 
97.120,00 

 
7.200,00 

20.600,00 
2.800,00 
2.000,00 
5.760,00[ 

 
 

64.986,14 

 
3.562,80 

 
42.330,47 

 
4.864,,60 
8.596,62 
1.231,65 

0,00 
4.400,00 

 

44,73 
 

36,36 
 

43,59 
 

67,56 
41,73 
43,99 
0,00 

      6,39 
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80113  

4300 

Dowożenie uczniów do szkół 

Zakup usług pozostałych 

 

15.000,00 

15.000,00 

12.217,80 

12.217,80 

   81,45 

   81,45 

80148  

 
3020 

 
4010 

 
4040 
4110 
4120 
4210 
4220 
4280 
4300 
4410 
4440 
 

Stołówki szkolne 

 
Wydatki osobowe nie zaliczone 
do wynagrodzeń 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia  
Zakup środków żywności 
Zakup usług zdrowotnych 
Zakup usług pozostałych 
Podróże służbowe krajowe 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

202.876,00 

 
950,00 

 
95.000,00 

 
          8.200,00 

 18.000,00 
  2.300,00 

        1.800,00 
      71.000,00 
           150,00 
         1.000,00 
            100,00 

 4.376,00 

 106.977,21 

 
0,00 

     
 43.593,00 

 
7.288,49 
8.608,20 

301,22 
1.625,42 

41.760,88 
0,00 

500,00 
 0,00 
         3.300,00 

 
 52,73 

 
 0,00 

   
 45,89 

   
 88,88 
  47,82 
13,10 

    90,30 
     58,82 
      0,00 
    50,00 
      0,00 

 75,41 

 
854 
 

 

 

85401 

 

 

 
 
 
 

 
3020 
 
4010 
 
4040 
4110 
4120 
4210 
4280 
4300 
4440 
 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
 
Świetlice szkolne 
 
Wydatki osobowe nie zaliczone do  
wynagrodzeń 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenie społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług zdrowotnych 
Zakup usług pozostałych 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

 
    121.410,00 

                    
     121.410,00 

 
         8.000,00  

 
        80.200,00 

 
          7.100,00 
        17.100,00 
          2.000,00 
          1.000,00 
             100,00 
             150,00 

         
 5.760,00 

 
62.124,30 

 
62.124,30 

 
         3.524,36 

 
       38.090,41 

 
         6.857,89 
         8.092,26 
         1.159,38 
                0,00 
                0,00 
                0,00 

          
4.400,00 

 
     51,17 

 
     51,17 

 
   44,05 

 
   47,49 

 
   96,59 
   47,32 
   57,97 
    0,00 
    0,00 
    0,00 

  
 76,39 

Wydatki ogółem:  2.945.096,00 1.541.340,49        52,34 

           w tym: 
a) wydatki bieżące 

• wynagrodzenia 
• składki na FUS i FP 
• pozostałe wydatki bieżące 

b)  wydatki majątkowe 

 
2.195.096,00 
1.515.896,00 

288.100,00 
391.100,00 
750.000,00 

 
1.087.957,27 

777.994,30 
136.552,94 
173.410,03 
453.383,22 

   
     49,56 
      51,32 
      47,40 
      44,34 
      60,45 

 
 
W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki ogółem na : 1.541.340,49 

� wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 586.882,23 
� dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. 93.491,73 
� składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy  136.552,94 
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� dodatki socjalne dla nauczyciela /wiejski i mieszkaniowy/ 39.420,34 
� odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  58.200,00 
� energia elektryczna, dostawa wody  9.772,64 
�  ubezpieczenie budynku 1.000,00 
� opłata za rozmowy telefoniczne i  Internet 1.492,32 
� zakup oleju opałowego 93.018,91 
� zakup materiałów i części do bieżącej konserwacji urządzeń 1.476,04 
� zakup środków czystości 2.682,36 
� zakup materiałów biurowych i druków 971,99 
� zakup artykułów spożywczych do stołówki 41.760,88 
� opłata za przesyłki 128,00 
� zakup wykładziny 343,00 
� zakup apteczki wraz z wyposażeniem 252,61 
� naprawa pieca CO 720,00  
� wywóz nieczystości 1.429,27 
� naprawa sprzętu i przeglądy budynku 3.461,76 
� zakup gazu do stołówki 933,00 
� zakup kredy szkolnej 140,40 
� zakup oleju do kosiarki 56,68 
� zakup odzieży ochronnej 749,75 
� dowóz uczniów  12.217,80 
� składki ZNP /refundacja kosztów pracownika/ 802,62 
� rozbudowa szkoły 453.383,22 

 
Na niski stopień wykonania usług remontowych i pozostałych ma fakt, iż większość prac 
zaplanowano w okresie wakacji co przypada do realizacji  w II półroczu 2013 roku. 
Na dzień 30 czerwca 2013 roku Szkoła Podstawowa w Skórcu nie posiadała należności i 
zobowiązań wymagalnych. 
 
2.. SZKOŁA PODSTAWOWA W GRALI  ( Wykonanie wg klasyfikacji budżetowej). 
 

Dział  Rozdzia
ł § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wykonanie  

% 
wykonani

a 

801  
80101 

 
 

3020 
 

4010 
 

4040 
4110 
4120 
4210 
4240 

 
4260 
4280 
4300 
4350 

 
4370 
4410 
 4430 
4440 

Oświata i wychowanie 
Szkoły podstawowe 
Wydatki osobowe nie zaliczone 
do wynagrodzeń 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek 
Zakup energii 
Zakup usług zdrowotnych 
Zakup usług pozostałych 
Zakup usług dostępu do sieci Internet 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 
Podróże służbowe krajowe 
Różne opłaty i składki 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

1.134.868,00 
901.700,00 
41.900,00 

 
551.400,00 

 
42.500,00 

113.800,00 
15.500,00 
63.000,00 

700,00 
 

23.000,00 
500,00 

10.000,00 
1.000,00 

 
1.200,00 

500,00 
1.500,00 

35.200,00 

598.868,20 
477.090,91 
18.633,41 

 
270.855,81 

 
41.572,01 
55.470,75 

7.947,43 
49.549,18 

0,00 
 

3.853,10 
0,00 

1.961,92 
0,00 

 
447,30 

0,00 
400,00 

26.400,00 
 

52,77 
52,91 
44,47 

 
49,12 

 
97,82 
48,74 
51,27 
78,65 

0,00 
 

16,75 
0,00 

19,62 
0,00 

 
37,27 

0,00 
26,67 
75,00 
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80103 

 

 

 
 
3020 

 
4010 
4040 
4110 
4120 
4210 
4440 

Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 
Wydatki osobowe nie zaliczone 
do wynagrodzeń 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

85.080,00 
 

8.400,00 
 

54.800,00 
4.400,00 

11.500,00 
1.600,00 
1.500,00 
2.880,00 

43.775,94 
 

2.135,40 
 

28.777,97 
4.397,15 
5.480,23 

785,19 
0,00 

2.200,00 

51,45 
 

25,42 
 

52,51 
99,94 
47,65 
49,07 

0,00 
   76,39 

80113 
 
 

 

4300 

Dowożenie uczniów do szkół 

Zakup usług pozostałych 

52.500,00 

52.500,00 

26.009,20 

26.009,20 

49,54 

49,54 

80148  
3020 

 
4010 
4040 
4110 
4120 
4210 
4220 
4280 
4410 
4440 
 

Stołówki szkolne 
Wydatki osobowe nie zaliczone 
do wynagrodzeń 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia  
Zakup środków żywności 
Zakup usług zdrowotnych 
Podróże służbowe krajowe 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

95.588,00 
450,00 

 
       41.000,00 
           3.800,00 
          5.300,00 
          1.400,00 
          1.200,00 
        40.000,00 
             150,00 
             100,00 
          2.188,00 

  

 51.992,15 

                   0,00 
         21.013,31 

3.491,88 
3.944,85 

287,73 
786,00 

20.768,38 
0,00 

 0,00 
         1.700,00 

 

  
54,39 

         0,00 

51,25 
91,89 
74,43 
20,55 
65,50 
51,92 

0,00 
0,00 

77,70 
 

 
854 
 

 

85401 

 

 

 
 
 
 

3020 
 
4010 
4040 
4110 
4120 
4210 
4280 
4300 
4440 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

Świetlice szkolne 
 
Wydatki osobowe nie zaliczone do  
wynagrodzeń 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenie społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług zdrowotnych 
Zakup usług pozostałych 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

 
     143.410,00 

143.410,00 
 

        10.100,00 
 
        95.100,00 
 
          8.300,00 
        20.400,00 
          2.500,00 
          1.000,00 
             100,00 
             150.00 
          5.760,00 

 
76.302,87 
76.302,87 

 
        4.678,80 

 
      47.475,30 

 
        7.990,57 
      10.284,61 
       1.473,59 
             0,00 
             0,00 
             0,00 
       4.400,00 

 
     53,21 

53,21 
 
      46,32 
 
      49,92 
 
      96,27 
      50,41 
      58,94 
        0,00 
        0,00 
        0,00 
      76,39 

Wydatki ogółem: 1.278.278,00 675.171,07 52,82 

           w tym: 
a) wydatki bieżące 

• wynagrodzenia 
• składki na FUS i FP 
• pozostałe wydatki bieżące 

b)  wydatki majątkowe 

 
1.278.278,00 

908.178,00 
172.000,00 
198.100,00 

0,00 

 
675.171,07 
485.721,61 
85.674,38 

103.775,08 
0,00 

 
52,82 
53,48 
49,81 
52,39 

0,00 

 
W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki ogółem na : 675.171,07 
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� wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 368.122,39 
� dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. 57.451,61 
� składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy  85.674,38 
� dodatki socjalne dla nauczyciela /wiejski i mieszkaniowy/ 25.447,61 
� odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  34.700,00 
� energia elektryczna, dostawa wody  3.853,10 
� ubezpieczenie budynku 400,00 
� opłata za rozmowy telefoniczne 447,30 
� zakup miału  15.039,82 
� zakup materiałów i części do bieżącej konserwacji urządzeń 287,90 
� zakup środków czystości 1.072,34 
� zakup materiałów biurowych i druków 961,16 
� zakup wkrętarki 199,00 
� zakup odzieży ochronnej 1.002,43 
� zakup artykułów spożywczych do stołówki 20.768,38 
� zakup benzyny do kosiarki i piły spalinowej 460,53 
� dojazdy na zawody sportowe 183,60 
� zakup komputerów                                                                                           29.925,00  
� zakup tonerów     601,00   
� wywóz nieczystości 288,02 
� naprawa sprzętu i przeglądy budynku 1.116,83 
� zakup gazu do stołówki 786,00 
� dowóz uczniów  26.009,20 
� składki ZNP /refundacja kosztów pracownika/ 373,47 

 
Na niski stopień  wykonania zakupu pomocy naukowych i usług ma fakt , że wydatki te 
zaplanowano w okresie wakacji co przypada do realizacji w II półroczu 2013 roku. 
Na dzień 30 czerwca 2013 roku Szkoła Podstawowa w Grali nie posiadała należności i 
zobowiązań wymagalnych. 
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3. SZKOŁA PODSTAWOWA W D ĄBRÓWCE STANY 
 
Wykonanie wg klasyfikacji budżetowej 
 

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wykonanie % 
wykonania 

801  
80101 

 
 

3020 
 

4010 
 

4040 
4110 
4120 
4210 
4240 
4260 
4280 
4300 
4350 

 
4370 

 
 

4410 
 4430 
4440 

Oświata i wychowanie 
Szkoły podstawowe 
Wydatki osobowe nie zaliczone 
do wynagrodzeń 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek 
Zakup energii 
Zakup usług zdrowotnych 
Zakup usług pozostałych 
Zakup usług dostępu do sieci 
Internet 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 
Podróże służbowe krajowe 
Różne opłaty i składki 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 
 

1.006.500,00 
906.620,00 
35.500,00 

 
573.200,00 

 
46.800,00 

117.000,00 
16.000,00 
58.000,00 

300,00 
10.000,00 

500,00 
10.000,00 
1.000,00 

 
1.200,00 

 
 

400,00 
700,00 

36.020,00 
 

521.219,92 
465.616,34 
17.234,94 

 
268.287,11 

 
42.868,95 
55.495,06 
7.261,09 

40.263,60 
275,00 

4.361,02 
0,00 

1.589,74 
0,00 

 
579,83 

 
 

0,00 
300,00 

27.100,00 
 

51,79 
51,36 
48,55 

 
46,81 

 
91,60 
47,43 
45,38 
69,42 
91,67 
43,61 
0,00 

15,90 
0,00 

 
48,32 

 
 
0,00 

42,86 
75,24 

80103  
 

 3020 
 

4010 
 

4040 
4110 
4120 
4210 
4440 

Oddziały przedszkolne w 
szkołach podstawowych 
Wydatki osobowe nie zaliczone 
do wynagrodzeń 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

75.880,00 
 

5.000,00 
 

50.000,00 
 

4.200,00 
10.700,00 
1.600,00 
1.500,00 
2.880,00 

 

39.808,58 
 

2.135,40 
 

24.088,43 
 

4.036,43 
5.115,47 

732,90 
1.499,95 
2.200,00 

 

52,46 
 

42,71 
 

48,18 
 

96,11 
47,81 
45,81 

100,00 
   76,39 

80113 
 
 

 

4300 

Dowo żenie uczniów do szkół 

Zakup usług pozostałych 

 

24.000,00 

24.000,00 

15.795,00 

15.795,00 

65,81 

65,81 

Wydatki ogółem: 1.006.500,00 521.219,92   51,79 
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w tym: 

a) wydatki bieżące 
• wynagrodzenia 
• składki na FUS i FP 
• pozostałe wydatki bieżące 

b) wydatki majątkowe 

 
1.006.500,00 

753.600,00 
145.300,00 
107.600,00 

0,00 

 
521.219,92 
387.951,26 
68.604,52 
64.664,14 

0,00 

 
51,79 
51.48 
47,22 
60,10 
0,00 

 
W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki ogółem na: 521.219,92 

 

� wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 292.375,54 
� dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. 46.905,38 
� składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy  68.604,52 
� dodatki socjalne dla nauczyciela /wiejski i mieszkaniowy/ 19.370,34 
� odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  29.300,00 
� energia elektryczna, dostawa wody  4.361,02 
� ubezpieczenie budynku 300,00 
� zakup pomocy naukowych 275,00 
� opłata za rozmowy telefoniczne 579,83 
� zakup węgla 7.440,07 
� zakup materiałów i części do bieżącej konserwacji urządzeń 159,95 
� zakup środków czystości 1.478,65 
� zakup materiałów biurowych i papieru ksero 656,29 
� zakup komputerów  28.495,85 
� zakup pompy do wody  220,00 
� zakup kosiarki spalinowej 1.048,91 
� zakup artykułów elektrycznych 605,17 
� zakup benzyny oleju do kosiarki 158,71 
� zakup zabawek do oddziału przedszkolnego 1.499,95  
� wywóz nieczystości 823,73 
� naprawa sprzętu i przeglądy budynku 388,68 
� szkolenie BHP 320,00 
� dowóz uczniów 15.795,00 
� składki ZNP /refundacja kosztów pracownika/ 57,33 

 
Na niski stopień wykonania usług pozostałych ma fakt, że większość  drobnych remontów i 
napraw zaplanowano w okresie wakacji co przypada do realizacji w II półroczu 2013 roku.  
Na dzień 30 czerwca 2013 roku Szkoła w Dąbrówce Stany nie posiadała należności i 
zobowiązań wymagalnych. 
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5. Gimnazjum w Skórcu 
 
Wykonanie wg klasyfikacji budżetowej: 
 

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wykonanie 
% 

wykonania 

801  
80110 

 
 

3020 
 

4010 
 

4040 
4110 
4120 
4170 
4210 
4240 

 
4264
4270 
4280 
4300 
4350 

 
4370 

 
 

4410 
 4430 
 4440 

 
6060 

 

Oświata i wychowanie 
Gimnazja 
Wydatki osobowe nie zaliczone 
do wynagrodzeń 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Wynagrodzenia bezosobowe 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek 
Zakup energii 
Zakup usług remontowych 
Zakup usług zdrowotnych 
Zakup usług pozostałych 
Zakup usług dostępu do sieci 
Internet 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej 
Podróże służbowe krajowe 
Różne opłaty i składki 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

2.684.961,00 
2.237.271,00 

109.000,00 
 

1.300,000,00 
 

100.400,00 
268.300,00 
36.600,00 
3.000,00 

228.074,00 
2.000,00 

 
50.000,00 
25.000,00 
1.000,00 

20.000,00 
2.500,00 

 
3.000,00 

 
 

1.000,00 
4.000,00 

77.397,00 
 

6.000,00 

1.277.976,45 
1.069.823,83 

44.312,12 
 

610.767,28 
 

100.367,75 
121.797,10 
16.696,10 

0,00 
89.742,08 

0,00 
 

16.324,84 
0,00 

180,00 
6.635,46 

590,28 
 

1.128,13 
 
 

212,29 
2.970,40 

58.100,00 
 

0,00 

47,60 
47,82 
40,65 

 
46,98 

 
99,97 
45,40 
45,62 
0,00 

39,35 
0,00 

 
32,65 
0,00 

18,00 
33,18 
23,61 

 
37,60 

 
 

21,23 
74,26 
75,07 

 
      0,00 

80113  
3020 

 
4010 

 
4040 
4110 
4120 
4210 
4300 
4440 
 

Dowo żenie uczniów do szkół 
Wydatki osobowe nie zaliczone 
do wynagrodzeń 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia  
Zakup usług pozostałych 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 
 

183.514,00 
320,00 

 
       32.000,00 

 
           2.800,00 
          6.400,00 
             900,00 
         10.000,00 
       130.000,00         
          1.094,00 

 

77.128,58 
0,00 

 
       13.696,50 

 
2.254,64 
2.727,70 

390,82 
1.796,49 

55.362,43 
            900,00 

 

42,03 
        0,00 

 
42,80 

 
80,52 
42,62 
43,42 
17,96 
42,59 
82,27 
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80148  
3020 

 
4010 

 
4040 
4110 
4120 
4210 
4220 
4280 
4300 
4440 
 

Stołówki szkolne 
Wydatki osobowe nie zaliczone 
do wynagrodzeń 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup środków żywności 
Zakup usług zdrowotnych 
Zakup usług pozostałych 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 
 

264.176,00 
1.100,00 

 
     113.000,00 
 
           9.000,00 
         20.700,00 
          2.800,00 
          2.000,00 
       110.000,00 
            200,00 

           1.000,00 
          4.376,00 

 131.024,04 
0,00 

      54.149,43 
 

8.677,76 
10.462,26 
1.203,21 
1.029,48 

51.623,80 
0,00 

 578,10 
         3.300,00 

 

 49,60 
       0,00 

     47,92 
 

96,42 
50,54 
42,97 
51,47 
46,93 
0,00 

57,81 
75,41 

 

 
854 
 

 

 

85401 

 

 

 
 
 
 

 
3020 
 
4010 
 
4040 
4110 
4120 
4210 
4280 
4300 
4440 
 

Edukacyjna opieka wychowawcza  
 

Świetlice szkolne 
 
Wydatki osobowe nie zaliczone do  
wynagrodzeń 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenie społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług zdrowotnych 
Zakup usług pozostałych 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 

 

 
     144.060,00 

 
144.060,00 

 
        10.900,00 
 
        94.700,00 
 
          8.400,00 
        20.500,00 
          2.500,00 
          1.000,00 
             100,00 
             200.00 
         5.760,00 

 
75.708,05 

 
75.708,05 

 
        4.676,70 

 
      47.049,87 

 
        8.110,58 
      10.033,34 
       1.437,56 
             0,00 
             0,00 
             0,00 
       4.400,00 

 
     52,55 
 

52,55 
 
      42,91 
 
      49,68 
 
      96,55 
      48,94 
      57,50 
        0,00 
        0,00 
        0,00 
      76,39 

Wydatki ogółem:  2.829.021,00 1.353.684,50 47,85 

           w tym: 
c) wydatki bieżące 

• wynagrodzenia 
• składki na FUS i FP 
• pozostałe wydatki bieżące 

d)  wydatki majątkowe 

 
2.823.021,00 
1.870.247,00 

358.700,00 
594.074,00 

6.000,00 

 
1.353.684,50 

960.762,63 
164.748,09 
228.173,78 

0,00 

 
47,95 
51,37 
45,93 
38,41 
0,00 

 
 

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki ogółem na : 1.353.684,50 

� wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 725.663,08 
� dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. 119.410,73 
� składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy  164.748,09 
� dodatki socjalne dla nauczyciela /wiejski i mieszkaniowy/ 48.988,82 
� odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  66.700,00 
� energia elektryczna, dostawa wody 16.324,84 
� ubezpieczenie mienia 2.970,40 
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� badania lekarskie 180,00 
� opłata za rozmowy telefoniczne i  Internet 1.718,41 
� zakup oleju opałowego 81.100,00 
� zakup materiałów i części do bieżącej konserwacji urządzeń 1.544,08 
� zakup środków czystości 2.027,18 
� zakup materiałów biurowych i druków 2.078,59 
� zakup artykułów spożywczych do stołówki 51.623,80 
� zakup  programów antywirusowych 578,88 
� podróże służbowe krajowe 212,29 
� wywóz nieczystości 2.738,34 
� naprawa sprzętu i przeglądy budynku 3.069,81 
� zakup gazu do stołówki 352,00 
� zakup benzyny do kosiarki 121,20 
� składki ZNP /refundacja kosztów pracownika/ 448,81 
� opłata za monitoring 638,00 
� zakup znaczków pocztowych 18,60 
� zakup odzieży ochronnej i szkolenie BHP 1.129,63 
� zakup montaż drzwi 1.700,00 
� zakup piekarnika 140,00 
� opłaty i składki 300,00 
� dowóz uczniów  57.158,92 

 
Na niski stopień wykonania zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu materiałów oraz usług 
w świetlicy i stołówce szkolnej ma fakt, iż większość tych zakupów i prac zaplanowano w 
okresie wakacji co przypada do realizacji  w II półroczu 2013 roku. 
Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gimnazjum w Skórcu nie posiadało należności i 
zobowiązań wymagalnych. 
 
Projekt „Interaktywna edukacja  w wiejskim gimnazju m” realizowany przez 
Gimnazjum w Skórcu 
 
Wykonanie wg klasyfikacji budżetowej: 
 

Dział 
Rozdzia

ł 
§ Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wykonanie 

% 
wykonania 

801  
 
80195 

 
 
 
 

4177 
4179 
4217 
4219 
4307 
4309 

Oświata i wychowanie  
 
Pozostała działalno ść 
 
Wynagrodzenia bezosobowe  
Wynagrodzenia bezosobowe 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych 
Zakup usług pozostałych 

56.006,00 
 

56.006,00 
 

40.460,00 
7.140,00 
2.113,10 

372,90 
5.032,00 

888,00 

44.730,20 
 

44.730,20 
 

36.516,00 
6.444,00 

0,00 
0,00 

1.504,67 
265,53 

79,87 
 

79,87 
 

90,25 
90,25 
0,00 
0,00 

29,90 
29,90 

Wydatki ogółem:  56.006,00 44.730,20 79,879 
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           w tym: 

e) wydatki bieżące 
• wynagrodzenia 
• składki na FUS i FP 
• pozostałe wydatki bieżące 

f)  wydatki majątkowe 

 
 

56.006,00 
47.600,00 

0,00 
8.406,00 

0,00 

 
 

44.730,20 
42.960,00 

0,00 
1.770,20 

0,00 

 
 

79,87 
90,25 
0,00 

21,06 
0,00 

 

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki ogółem na : 44.730,20 

� wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 42.960,00 
� dowóz dzieci na zajęcia  1.770,20 

 
6. Gminna Administracja Szkół w Skórcu 
 
Wykonanie wg klasyfikacji budżetowej: 
 

Dzia
ł 

Rozdzi
ał § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wykonanie 

% 
wykonani

a 

801  
 
80114 

 
 
 
 
 

4010 
 

4040 
4110 
4120 
4210 
4300 
4410 
4440 

 
4700 

Oświata i wychowanie  
 
Zespoły obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół  
 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Składki na ubezpieczenie społeczne 
Składki na Fundusz Pracy 
Zakup materiałów i wyposażenia  
Zakup usług pozostałych 
Podróże służbowe krajowe 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 
Szkolenie pracowników 
niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 

313.000,00 
 

273.000,00 
 
 

200.000,00 
 

15.000,00 
38.000,00 
5.300,00 
6.000,00 

200,00 
3.000,00 
3.500,00 

 
2.000,00 

144.227,03 
 

132.748,98 
 
 

88.510,61 
 

13.648,30 
18.627,42 
2.508,93 
5.355,52 

110,00 
1.288,20 
2.700,00 

 
0,00 

 

46,08 
 

48,63 
 
 

44,26 
 

90,99 
49,02 
47,34 
89,26 
55,00 
42,94 
77,14 

 
0,00 

  
80146 

 
 
4300 

 
Doskonalenie nauczycieli 
Zakup usług pozostałych 

 
40.000,00 
40.000,00 

 
11.478,05 
11.478,05 

 
28,70 
28,70 

 
854 
 

 

 

85415 

 
 
 

 
3240 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

Pomoc materialna dla uczniów 

Stypendia dla uczniów 

 
77.776,00 

 
77.776,00 
77.776,00 

 

 
72.928,00 

 
72.928,00 
72.928,00 

 
93,77 

 
93,77 
93,77 

Wydatki ogółem:  390.776,00 217.155,03 55,57 
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           w tym: 

g) wydatki bieżące 
• wynagrodzenia 
• składki na FUS i FP 
• pozostałe wydatki bie żące 

h)  wydatki majątkowe 

 
 

390.776,00 
218.500,00 
43.300,00 

128.976,00 
0,00 

 
 

217.155,03 
104.858,91 
21.136,35 
91.159,77 

0,00 

 
 

55,57 
47,99 
48,81 
70,68 
0,00 

 
 
W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki ogółem na : 217.155,03 

 

� wynagrodzenia osobowe pracowników  88.510,61 
� dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. 13.648,30 
� składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy  21.136,35 
� regeneracja tonerów 110,00 
� odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  2.700,00 
� zakup materiałów biurowych i druków 1.042,00 
� doskonalenie zawodowe nauczycieli 11.478,05 
� zakup rolet 751,94 
� zakup regałów 2.999,97  
� ryczałt samochodowy 1.288,20 
� zakup ręczników i herbaty dla pracowników 561,61 
� stypendia dla uczniów 72.928,00 

 
Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gminna Administracja Szkół w Skórcu nie posiadała 
należności i zobowiązań wymagalnych. 
 
 8)   Niepubliczne przedszkole  w Skórcu                                                -  219.600,00 
9)   Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goł ąbku                                 -  203.520,90 
10) Punkt przedszkolny w Goł ąbku                                                         -    29.280,00 
11) Dotacja dla Gminy Kotu ń (w ramach zawartego porozumienia)    -    14.520,0 0 
 
Środki przekazywane są w miesięcznych ratach  w formie dotacji.  
 
Na dzień 30 czerwca  2013 r. w jednostkach o światowych nie wyst ąpiły zobowi ązania 
wymagalne. 
 
 
Dział  851  -  Ochrona  zdrowia 
 
Plan - 145.000,00 
Wykonanie  - 76.241,16 
% - 52,58 
 
Środki w tym dziale wydatkowano na : 
 
- Zakup energii 12.947,68 
- Olej opałowy 43.120,54 
- Opłaty za usługi kanalizacyjne 1.185,85 
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- Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka 2.799,99 
- Zakup artykułów na uroczystość AA 2.986,00 
- Program profilaktyka w szkole 4.329,00 
- Diety członków komisji 1.200,00 
- Wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego  

w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 
5.972,10 

- Wyjazd do Częstochowy 1.700,00 
 
Dział 852 -  Pomoc społeczna 
 
Plan - 3.753.668,00 
Wykonanie  - 1.938.269,34 
% - 51,64 
 
1. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. z zakre su  zadań własnych 
 
Plan - 875.028,00 
Wykonanie  - 442.679,10 
% - 50,59 
 
Rozdzia
ł  

Nazwa  rozdziału Rodzaj świadczenia kwota 

85202 Domy pomocy 
społecznej 

Sfinansowano pobyt dla 1 podopiecznego 14.239,20 

85206 Wspieranie 
rodziny 

Zapłacono wynagrodzenia i pochodne dla dwóch 
asystentów rodziny 
- z dotacji 
- z własnych środków 

19.978,00 
 

6.038,00 
13.940,00 

85212 Świadczenia 
rodzinne oraz 
składki na 
ubezpieczenia 
emerytalne i 
rentowe z 
ubezpieczenia 
społecznego 

Wydano na utrzymanie tj. koszty wynagrodzenia i 
pochodne dla pracownika pomocy administracyjnej w 
zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego 

6.838,90 

85213 Składki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 

Sfinansowano ubezpieczenie dla 22 osób 
pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie 
podlegających obowiązkowi ubezpieczenia 
zdrowotnego z innego tytułu i 6 osób z kontraktu                                  

6.131,05 

85214 Zasiłki i pomoc 
w naturze oraz 
składki na 
ubezpieczenie  
społeczne   

Ogółem wydana kwota: 
- na wypłatę zasiłków okresowych przyznanych z 
powodu bezrobocia,  długotrwałej choroby, 
niepełnosprawności oraz możliwości utrzymania 
 lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych 
systemów zabezpieczenia  społecznego – dla 24 osób                                                                          
- Na wypłatę zasiłków celowych przeznaczonych na  
zakup leków i niezbędnych  potrzeb życiowych dla 33 
osób wydatkowano kwotę   

30.911,63 
 
 
 

20.195,86 
 
 
 

10.715,77 
 

  zasiłek celowy dla 9 osób w ramach realizowanego 
projektu z POKL                                     

3.600,00 



 
 

 33 

85216 Zasiłki stałe wypłacono dla  22 osób   z tytułu niezdolności do pracy 
i posiadaniu stopnia niepełnosprawności                             

51.432,91 

85219  Ośrodki Pomocy 
Społecznej 

Ogółem wydana kwota 220.325,12 

  W   wynagrodzenie osobowe dla 6 pracowników i 3 
dodatków dla pracownika  socjalnego świadczącego 
pracę w środowisku                                                       
- środki własne                                                                                                  

    -  dotacja                                                   

 
 
 

119.211,64 
26.755,00 

  dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 osób wyniosło 
- z dotacji                                                                                                                   
- z własnych środków      

 
 

12.014,27 
12.082,59 

 
  Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 

- środki własne 
- z dotacji 

 
27.109,72 
7.991,39 

  odpis na ZFŚS – własne środki 
- z dotacji 

2.461,34 
2.461,34 

  zakup materiałów  (papier, art. biurowe) 690,80 
  - zakup usług pozostałych (transportowe, pocztowe          3.170,50 
  usługi telefoniczne                                                                                                583,40 
  podróże służbowe i ryczałty dla pracowników 

socjalnych                                       
5.493,13 

  Szkolenie pracowników 300,00 
85295 Pozostała 

działalność 
Realizowany jest . program wieloletni  
„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ogólnie 
wydana kwota , w tym: 
- dotacja na dożywianie 
- środki własne na dożywianie 
- środki własne – zakup wyposażenia 
- środki własne – dowóz posiłków 

 
89.222,29 

 
37.237,00 
41.489,10 
5.134,19 
5.362,00 

. 
        W/w kwotę wydano na dożywianie dla 270 dzieci w okresie nauki szkolnej w 8 
placówkach prowadzących dożywianie na terenie gminy Skórzec oraz w placówkach poza 
terenem Gminy tj. Zespole Oświatowym w Żelkowie Kol., Żeliszewie Podk ., Domanicach, 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Siedlcach. Cisie – Zagródzie oraz  
zakupiono doposażenia i dowóz obiadów do Szkoły w Gołąbku i Dąbrówce Stany. 
                                             . 
1. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku  w kwoci e 1.495.590,24 zł w zakresie 

zadań zleconych zostanie omówione w dalszej cz ęści informacji /zał ącznik nr 2a/. 
 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w jednostce GOPS wyst ąpiły nale żności wymagalne z 
tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie  1.114.568,99  zł.  
Jednostka GOPS nie posiada  zobowi ązań wymagalnych.  
 
Dział 853  -  Pozostałe zadania w zakresie polityki  społecznej 
  
Plan - 118.677,00 
Wykonanie  - 49.169,92 
% - 41,43 
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W dziale tym  realizowany jest  projekt z POKL  „Nowa Szansa 3” 
 
W rozdziale 85395 -  Pozostała działalno ść   w zadaniu  I Aktywna integracja   
zapłacono  za   kursy zawodowe w Centrum  Integracji Społecznej w Siedlcach  dla 12  
uczestników projektu oraz bilety miesięczne                      - 29.696,00 
W zadaniu II Praca socjalna  -  sfinansowano dla trzech pracowników socjalnych  
wynagrodzenie i pochodne  na kwotę                                 -  5.827,44 
W zadaniu V Zarządzanie projektem  –  zapłacono  wynagrodzenie  brutto dla 
 koordynatora ,składki społeczne i zdrowotne ,FP             -   8.699,99 
Koszty po średnie  dotyczą wynagrodzenia księgowej , składek społecznych i zdrowotnych 
FP,   usług  pocztowych                                                     -   4.946,49 
 
Dział 900  -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
  
Plan - 1.383.565,00 
Wykonanie  - 351.145,26 
% - 25,38 
 
Środki wydatkowano na : 
 

- energię związaną z oświetleniem ulicznym 83.841,97 

- Konserwację oświetlenia  i opłata za udostępnienie słupów 20.603,28 
-  Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 100.000,00 
-  Zbiórkę odpadowej tkanki zwierzęcej  1.728,00 
- Wykonanie drzwi garażowych w budynku komunalnym w 

Dąbrówce Ług 
2.706,00 

- dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych,  monitoring  1.617,00 
- Najem budynku PSM w Gołąbku 395,56 
- Zakup paliwa do kosiarki, flag z drzewcami, ulotek o segregacji 

śmieci 
8.020,92 

-  Opłata przyłączeniowa  - przepompownia w Żelkowie 7.640,22 
- Oświetlenie  placu zabaw w Żelkowie 3.542,40 
- Ubezpieczenie mienia,  6.502,12 
- Monitoring mienia komunalnego, badania drożności ciągów 

wentylacyjnych, ogłoszenia prasowe 
2.238,00 

- Zakup energii elektrycznej dla ZGK 112.309,79 
     Dział 921  -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodow ego 
 
Plan - 374.280,00 
Wykonanie  - 145.172,56 
% - 38,79 
 
W dziale tym finansowana jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej, świetlic wiejskich  
i Ludowych Zespołów Tanecznych. Środki wydatkowano na  
 
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 88.050,00 
- przejazdy zespołów na występy  - 2.368,80 
- dotacja dla stowarzyszenia SOS - 10.000,00 
- nagrody na konkurs plastyczny - 590,00 
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Dział  926  -  Kultura fizyczna i sport 
 
Plan - 195.000,00 
Wykonanie  - 85.610,32 
% - 43,90 
 
W ramach tych środków sfinansowano nast ępujące wydatki: 
 

- Nagrody i puchary w konkursach sportowych 3.647,13 

- Przewóz na szkolne zawody sportowe 2.716,60 

-  Zakup bramek na boisko i kosiarki          3.046,34 

- Zakup kosiarki na boisko w Ozorowie 1.700,00 

- serwis sanitarny 335,23 
-  bieżące utrzymanie boiska sportowego w Dąbrówce Ług, Ozorowie  i 

Gołąbku  tj. zakup trawy, nawozów,  paliwa do kosiarki 
2.165,02 

- Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie zajęć w zakresie kultury 
fizycznej 

72.000,00 

 
Na dzień 30 czerwca  2013 r. gmina nie posiadała zobowi ązań wymagalnych. 
 
 
IV.   WYKONANIE  ZADAŃ INWESTYCNYCH w I półroczu  2013 roku. 

 
 
Z planu inwestycyjnego w I półroczu 2013 roku  realizowano zadania inwestycyjne, które 
rozpoczęto w latach ubiegłych oraz nowe zadania inwestycyjne, są to następujące zadania: 
 
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przył ączami w miejscowo ściach: Żelków, Teodorów, 

Dąbrówka Ług. 
 
Wykonanie robót budowlanych rozpoczęto w miesiącu wrześniu 2012 roku z terminem zakończenia 
do 30 lipca 2013 roku. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej długości – 4.385 mb z  
3 przepompowniami sieciowymi i 34 przyłączami kanalizacyjnymi. Zakończenie zadania i oddanie 
do użytku nie jest zagrożone. Objęte jest dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013. Zadanie wykonano w 
90%. Wartość  wykonanych  i odebranych robót  w I półroczu  2013 roku – 387.486,85 złotych.  
 
2. Opracowanie dokumentacji wraz z budow ą sieci kanalizacji sanitarnej z przył ączami w 

miejscowo ści Teodorów. 
 
W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. 
Ponadto wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, a  w  drugiej połowie czerwca rozpoczęto 

- organizację festynu - występy zespołów  - 6.000,00 
- opieka nad świetlicami,  - 9.247,45 
- zakup strojów ludowych i choreografia dla zespołu ludowego - 3.605,74 
- środki czystości, olej opałowy, energia na potrzeby świetlic - 14.589,26 
- Materiały do remontu  świetlicy wiejskiej  w Ozorowie  - 2.004,69 
- opłata przyłączeniowa –świetlica w Nowakach - 1.407,12 
- inwentaryzacja i projekt budowy świetlicy w Wólce Kobylej - 7.309,50 
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budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi i przyłączami. Zadanie obejmuje 
budowę sieci kanalizacyjnej długości 7.889 mb, 2 przepompownie sieciowe i 85 przyłączy 
kanalizacyjnych. Zakończenie zadania i oddanie do użytku planowane jest na koniec czerwca 2014 
roku. Wartość wykonanego i odebranego zadania w I półroczu 2013 roku wynosi 62.730 złotych. 
 
3. Opracowanie dokumentacji wraz z budow ą sieci kanalizacji sanitarnej z przył ączami w 

miejscowo ściach: D ąbrówka Wyłazy, Stara D ąbrówka, D ąbrówka Niwka. 
 

W ramach zadania  zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem 
realizacji do końca lipca 2013 roku. Zadanie zostało podzielone na etapy. Po  uzyskaniu 
pozwolenia na budowę zostanie wyłoniony Wykonawca do zrealizowania zadania w latach 2014-
2015. W  I półroczu 2013 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych na  wymienione 
zadanie. 

 
4. Opracowanie dokumentacji wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Grala- 

Dąbrowizna oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Grala-
Dąbrowizna, Żebrak, Wólka Kobyla, Drupia i Trzciniec. 

 
W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania do 
końca roku 2013.  W  I półroczu 2013 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych na  
wymienione zadanie. 
 

5. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skórcu z budow ą sali sportowej. 
 
Zadanie w trakcie realizacji od 2011 roku z terminem wykonania do lipca 2013 roku.  
W ramach  zadania wybudowano łącznik, blok żywieniowy, 2 sale dydaktyczne i salę sportową z 
zapleczem.  Łącznie na realizację zadania wydano w I półroczu 2013r. kwotę  453.383,22  zł  
Zakończenie zadania i oddanie obiektu do użytku planowane jest w miesiącu lipcu br. W związku 
z tym, że brak jest środków finansowych na wyposażenie bloku żywieniowego w sprzęt  
technologiczny oraz salę sportową w sprzęt sportowy na stale mocowany, od  01.09.2013r. 
będzie możliwość korzystania tylko z  2 sal dydaktycznych i świetlicy. Wyposażenie pozostałej 
części obiektu nastąpi w 2014 roku. 

 
6. Budowa o świetlenia boiska sportowego w Goł ąbku. 

 
Zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do września 2013 roku. W  I półroczu 2013 
roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych na  wymienione zadanie. 

 
7. Oświetlenie placu zabaw w Żelkowie. 
 
    W ramach zadania wykonano zasilanie altany i instalacji wewnętrznej oraz montaż oprawy 

oświetleniowej zewnętrznej na placu zabaw. Wartość wykonanych robót – 3.542,40 zł. 
 
8. Przebudowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscow ości Drupia. 
 

W ramach zadania opracowano mapę zasadnicza do celów projektowych oraz wyłoniono 
Wykonawcę  do opracowania dokumentacji technicznej na rozbiórkę budynku istniejącej 
drewnianej świetlicy wraz z budową budynku świetlicy o konstrukcji drewnianej z materiału 
uzyskanego z rozbiórki istniejącej świetlicy. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie 
wyłoniony Wykonawca na wykonanie robót budowlanych wymienionego zadania. W I półroczu 
br. nie poniesiono żadnych wydatków na wymienione zadanie. 

 
9. Opracowanie  dokumentacji technicznej na rekulty wację gminnego wysypiska odpadów 

komunalnych w miejscowo ści Dąbrówka Ług. 
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W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji na rekultywację wysypiska odpadów 
komunalnych w miejscowości Dąbrówka Ług. W I półroczu 2013 roku nie wydatkowano żadnych 
środków finansowych w ramach tego zadania. 
 

10. Modernizacja budynku wraz ze zmian ą sposobu u żytkowania na świetlic ę wiejsk ą w 
miejscowo ści Wólka Kobyla. 

  
Zakupiono  działkę pod świetlicą, opracowano dokumentację  techniczną i uzyskano pozwolenie   
na wykonanie robót budowlanych związanych z  modernizacją  w/w budynku . Wyłoniono  
wykonawcę robót budowlanych. Zakończenie zadania i oddanie do użytku planowane jest na 
koniec września br. 
W I  półroczu 2013 roku wydano na ten cel kwotę  7.309,50 złotych. 

 
11. Remont kapliczki zabytkowej wraz z renowacj ą figury Św. Jana Nepomucena w 

miejscowo ści Skórzec. 
 

Wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto realizację zadania z terminem wykonania do 10 sierpnia 
2013 roku. W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych na ten cel. 

 
12. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. D ąbrówka Wyłazy. 

Zadanie przeznaczono do realizacji w II półroczu.  
 
Oprócz zada ń inwestycyjnych wykonano równie ż remont: 

 
-  budynku Urzędu Gminy w Skórcu;   
- konserwację i naprawę dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i żwirowych poprzez   

nawiezienie żwiru i plantowanie; 
-  remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych 
-  remont przepustu na drodze gminnej w miejscowości Dąbrówka Wyłazy; 
-  renowację boiska sportowego w m. Dąbrówka Ług 
 

 
V. Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie  zada ń zleconych 

 
Wykonanie dochodów wg działów w zakresie zada ń zleconych   

za I półrocze  2013 roku. 
 

 
Dział 

 
Nazwa działu 

 
Plan 

 
Wykonanie 

 
% 

010 Rolnictwo 99.417,75 99.417,75 100,00 

750 Administracja publiczna 46.754,00 25.172,00 53,84 
751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

1.243,00 624,00 50,20 

852 Opieka społeczna 2.878.640,00 1.497.578,00 52,02 
  

RAZEM 
 

3.026.054,75 
 

1.622.791,75 
 

53,63 
 

Wykonanie dochodów według pełnej klasyfikacji bud żetowej zawarte jest w 
załączniku nr 1 a do niniejszego sprawozdania. 
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Dział 010 -  Rolnictwo i łowiectwo 
 
Plan - 99.417,75 
Wykonanie  - 99417,75 
% - 100,00 
 
W dziale tym środki pochodzą z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem 
na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 
 
Dział 750 – Administracja publiczna 
 
Plan - 46.754,00 
Wykonanie  - 25.172,00 
% - 53,84 
 
W dziale tym otrzymane środki  w formie dotacji pochodzą z Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie na utrzymanie etatu pracownika ds. obrony cywilnej i wojska 
oraz ewidencji ludności i spraw USC. 
 
Dział 751 – Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i   
ochrony prawa oraz s ądownictwa 

    
 

 
Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego 
rejestru wyborców.  
Dział 852 – Opieka społeczna 
 
Plan - 2.878.640,00 
Wykonanie  - 1.497.578,00 
% - 52,02 
 
Środki w tym dziale pochodzą z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 
przeznaczone są na wypłatę świadczeń obligatoryjnych z zakresu pomocy społecznej. 

 
Wykonanie wydatków  wg działów w zakresie zada ń zleconych 

za  I półrocze  2013. 
 

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 
010 Rolnictwo i łowiectwo 99.417,75 99.417,75 100,00 
750 Administracja publiczna 46.754,00 25.171,93 53,84 
751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

1.243,00 624,00 50,20 

852 Opieka społeczna 2.878.640,00 1.495.590,24 51,95 
  

RAZEM 
 

3.026.054,75 
 

1.620.803,92 
 

53,56 
 

Plan - 1.243,00 
Wykonanie  - 624,00 
% - 50,20 
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Wykonanie wydatków według pełnej klasyfikacji bud żetowej zawarte jest w 
załączniku nr 2 a do niniejszego sprawozdania. 
 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
 
 Plan 99.417,75 
 wykonanie  99.417,75 
 % 100,00 
 
Środki w tym dziale wydatkowano na: 
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w    
kwocie -  97.468,30 
- obsługa świadczeń – 1.949,37 
 
Dział 750 – Administracja publiczna  
 
 Plan 46.754,00 
 wykonanie  25.171,93 
 % 53,84 
 
W ramach tych środków finansowane jest utrzymanie pracownika ds. obrony cywilnej i 
wojska oraz etatu z zakresu ewidencji ludności i spraw USC  
Środki wydatkowano na: 
-   Płace pracowników 16.924,61 
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.596,00 
- Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz 

Pracy 
4.651,32 

 
Dział 751  - Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i             
                     ochrony prawa oraz s ądownictwa 
 
Plan 1.243,00 
wykonanie  624,00 
% 50,20 
 
Środki wydatkowano na usługi informatyczne związane z aktualizacją stałego rejestru 
wyborców 
 
Dział 852– Pomoc społeczna 
 
Wykonanie wydatków za  I półrocze 2013r. - zadania zlecone 
 
Plan      -          2.878.640,00 
Wykonanie-     1.495.590,24 
%                                 51,95 
 
Z rozdziału 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę    -  1.461.517,39  
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w tym:      
- na zasiłki rodzinne                                                                                         592.645,00 
-  dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka                             22.000,00 
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego          36.977,00 
- samotnego wychowania dziecka                                                                     22.950,00 
- kształcenia i rehabilitacji                                                                                  32.800,00 
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania                                   61.920,00 
- wychowania w rodzinie wielodzietnej                                                            105.600,00                    
- świadczenia pielęgnacyjne                                                                            188.622,40     
- dodatek do św. pielęgnacyjnych                                                                       13.000,00 
- specjalny zasiłek opiekuńczy                                                                             1.370,00 
- zasiłki pielęgnacyjne                                                                                      164.934,00  
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka                                        42.000,00            
- fundusz alimentacyjny                                                                                    108.365,16 
- zapłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                             25.848,65 
- składki na FP                                                                                                        815,19 
- na wynagrodzenie pracowników                                                                      27.870,80        
-  pochodne od wynagrodzeń                                                                               6.021,35 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     3.733,20 
- na zakup materiałów biurowych                                                                            660,41 
- usługi telefoniczne  , wymiana tonera .prowizje ,porto                                       2.263,78 
- odpis na ZFŚS                                                                                                      820,45                                                                     
- szkolenia                                                                                                               300,00 
 
W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne   
Wydano środki dla  30 osób otrzymujących  świadczenia pielęgnacyjne na podstawie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych  finansowanych ze środków publicznych       -  8.524,75                                                                                                                
 
W rozdziale 85228 – Specjalistyczne usługi opieku ńcze sfinansowano 
Opiekę w miejscu zamieszkania dla dwóch  osób z  zaburzeniami psychicznymi - 12.896,10 
 
W rozdziale 85295 – Pozostała działalno ść  sfinansowano  Rządowy  
program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                    - 12.652,00 
         
VI.   W bud żecie gminy na rok 2013 nie zostały wyodr ębnione środki stanowi ące 
fundusz sołecki.     
                                  
VII. Dochody realizowane z tytułu  wydania zezwole ń na sprzeda ż napojów 
alkoholowych oraz wydatki na zadania okre ślone w gminnym programie profilaktyki i 
rozwi ązywania problemów alkoholowych. 
 
 

  Nazwa Dochody  Wydatki  
 

 Plan Wykonanie  Plan Wykonanie  

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

43.000,00 38.403,23 x x 
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Rozdział  75618 Wpływy z innych opłat 
stanowiących dochody 
jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie 
ustaw 

43.000,00 38.403,23   

Paragraf  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia 
na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

43.000,00 38.403,23   

Dział  851 Ochrona zdrowia  x x 43.000,00 18.987,09 
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii   3.000,00 - 
Paragraf  4300 Zakup usług pozostałych   3.000,00 - 
Rozdział  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi x x 35.000,00 18.987,09 
Paragraf  3030 Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 
  4.000,00 1.200,00 

 3110 Świadczenia społeczne   4.000,00 - 
 4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
  2.000,00 872,10 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   15.000,00 5.100,00 
 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5.000,00 3.985,27 
 4300 Zakup usług pozostałych   10.000,00 7.829,72 

 
VIII. Dochody i wydatki realizowane w ramach zawart ych porozumie ń 
między jednostkami samorz ądu terytorialnego. 
 

  Nazwa Doch ody  Wydatki  
 

 Plan Wykonanie  Plan Wykonanie  

Dział  600 Transport i ł ączność 12.888,00 12.888,00 12.888,00 12.888,00 
Rozdział  60014 Drogi publiczne powiatowe 12.888,00 12.888,00 12.888,00 12.888,00 
Paragraf  2320 Dotacje celowe otrzymane 

z powiatu na zadania 
bieżące realizowane na 
podstawie porozumień 
między jst. 

12.888,00 12.888,00  
x 

 
x 

 4210 Zakup materiałów i 
wyposażenia 

x x 6.444,00 6.444,00 

 4300 Zakup usług pozostałych x x 6.444,00 6.444,00 
  
Dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej przekazanej   ze Starostwa na pokrycie 
wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.   
 
IX.  wydatki z tytułu udzielonych dotacji celowych na zadania własne 
gminy realizowane przez podmioty nale żące do sektora finansów 
publicznych. 
 
 

Dział, rozdział, 
paragraf 

Nazwa Plan wykonanie % 

Dział  600 Transport i ł ączność 20.053,00 10.324,51 51,49 
Rozdział  60004 Lokalny transport zbiorowy 20.053,00 10.324,51 51,49 
Paragraf 2310 Dotacja celowa przekazana gminie 20.053,00 10.324,51 51,49 
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na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego  

Dział  801 Oświata i wychowanie  19.360,00 14.520,00 75,00 
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 
19.360,00 14.520,00 75,00 

Paragraf  2310 Dotacja celowa przekazana gminie 
na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego  

19.360,00 14.520,00 75,00 

 
 
X.  wydatki z tytułu udzielonych dotacji podmiotowy ch 
 

Dział, rozdział, 
paragraf 

Nazwa Plan wykonanie % 

Dział  801 Oświata i wychowanie  904.800,00 452.499,90 50,00 
Rozdział  80101 Szkoły podstawowe 407.040,00 203.520,90 50,00 
Paragraf  2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu 
oświaty 

407.040,00 203.520,90 50,00 

Rozdział 80104 Przedszkola  439.200,00 219.600,00 50,00 
Paragraf  2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu 
oświaty 

439.200,00 219.600,00 50,00 

Rozdział  80106  58.560,00 29.280,00 50,00 
Paragraf  2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu 
oświaty 

58.560,00 29.280,00 50,00 

Dział  921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

160.000,00 88.050,00 55,03 

Rozdział  92116 Biblioteki 160.000,00 88.050,00 55,03 
Paragraf  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury 
160.000,00 88.050,00 55,03 

 
 
XI.  wydatki z tytułu udzielonych dotacji przedmiot owych. 
 

Dział, rozdział, 
paragraf 

Nazwa Plan wykonanie % 

Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

155.085,00 100.000,00 64,48 

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 155.085,00 100.000,00 64,48 
Paragraf  2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 

samorządowego zakładu 
budżetowego 

155.085,00 100.000,00 64,48 
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1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Skórcu  
 

 Zakład Gospodarki Komunalnej stanowi samodzielnie wydzieloną organizacyjną jednostkę 
samorządową Gminy Skórzec – samorządowy zakład budżetowy. ZGK zarządza, administruje i 
korzysta z majątku przekazanego przez Gminę oraz nabytego z własnych środków. Siedziba 
zakładu mieści się w budynku Urzędu Gminy. W I półroczu 2013 roku zakład zatrudniał 8 osób.  
Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie przepisami ustawy o finansach publicznych. Na 
podstawie art. 14 w/w ustawy ZGK wykonuje zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w 
zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania, ścieków 
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 
 
1. Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2013r. –       2.648,67 
2. Należności netto na dzień 30.06.2013r.wynosiły      –   151.888,26 
3. Zobowiązania na dzień 30.06.2013r.wynosiły                –     57.771,94 
4. Planowany stan środków obrotowych netto  

na początek okresu sprawozdawczego       –     50.000,00 
5. Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego    –   113.033,55 
6. Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego               –     96.764,99 
 
Ad. 2 
Na należności w kwocie 151.888,26 składają się :  
1. należności od odbiorców ze sprzedaży usług (woda, ścieki, odpady) – 111.201,36 w tym 

należności wymagalne – 87.597,70zł. 
2. należności od budżetów z tytułu podatków  – 40.686,90 tj. kwota nadwyżki do przeniesienia na 

następny okres rozliczeniowy z tyt. podatku VAT. 
 

Ad.3  
Zobowiązania w kwocie 57.771,94 są to bieżące płatności z tytułu dostaw i usług  
 

I. PRZYCHODY – I PÓŁROCZE 2013 ROKU : 

 

Plan    –    990.000,00 
Wykonanie             –     515.532,31 
% wykonania         –           52,07  

 
W tym : 
 

1. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę – 170.308,86zł. co stanowi  33,04% wykonanych 
przychodów,  

2. Kanalizacja, odbiór i oczyszczanie ścieków – 163.393,40 co stanowi 31,69% wykonanych 
przychodów, 

3. Utrzymanie czystości, odbiór i gromadzenie odpadów – 80.012,09zł co stanowi 15,52% 
wykonanych przychodów, 

4. pozostała działalność – 5.966,66zł co stanowi  1,16% wykonanych przychodów, 
5. pozostałe odsetki – 3.258,71zł. co stanowi 0,63% wykonanych przychodów, 
6. otrzymana dotacja – 92.592,59zł. (netto) co stanowi 17,96% wykonanych przychodów 

 

TABELA NR 1: WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 201 3 ROKU  
                             W UKŁADZIE TABELARYCZN Y WG. KLASYFIKACJI    
                             BUDŻETOWEJ. 
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Dział  Rozdział  § Treść Plan  Wykonanie  
% 

wykonania  

900 90017  Gospodarka komunalna  

  0830 Wpływy z usług 
834.915,00 419.681,01 50,27 

  2650 
Dotacja przedmiotowa  
z budżetu otrzymana przez 
zakład budżetowy 155.085.00 92.592,59 59,70 

  0920 Pozostałe odsetki  
0 3.258,71 0 

 RAZEM   
990.000.00 515.532,31 52,07 

 

Dotacja przedmiotowa wykonanie netto  92.592,59 + podatek VAT 7.407,41 ogółem 100.000,00 

 

 

II. KOSZTY – I PÓŁROCZE 2013 ROKU. 

 

Plan  –    990.000,00 
Wykonanie           –     531.802,21 
% wykonania       –            53,72  
 
Na wydatki w tym dziale składają się :  
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników   –  179.384,71 
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne    –    25.038,58 
3. Składki na ubezpieczenia społeczne   –    36.508,41 
4. Składki na Fundusz Pracy     –      2.555,14 
5. Wynagrodzenia bezosobowe     –      2.500,00 
6. Zakup materiałów i wyposażenia    –    32.909,18 

W tym : 
• Konserwacja  sieci wod-kan    –       6.203,31 
• Paliwo i oleje do sprzętu     –       7.683,28 
• Części do samochodów i sprzętu    –       2.251,01 
• Zakup wyposażenia     –       5.044,56 
• Zakup materiałów do bieżącej działalności           –       4.992,11 
• Zakup chemikaliów     –       1.448,75 
• Zakup materiałów BHP     –          649,52 
• Zakup materiałów biurowych     –       2.633,37 
• Pozostałe materiały     –       2.003,27 
 

7. Zakup energii       –   140.623,29 
W tym : 
• Energia       –   114.012,34 
• Woda       –     26.610,95 
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8. Zakup usług zdrowotnych     –         795,00 
9. Zakup usług pozostałych     –    80.406,11 

W tym : 
• Badanie wody      –      1.667,08 
• Naprawa pomp i urządzeń do wody i ścieków  –      3.460,18 
• Serwis oczyszczalni i badania ścieków   –      6.023,31 
• Badanie składowiska      –      6.840,00 
• Usługa transportowa wywozu odpadów   –    49.800,00 
• Usługi pocztowe      –         733,25 
• Serwis pogwarancyjny oprogramowania   –      4.160,00 
• Usługi asenizacyjne (czyszczenie przepompowni) –      1.568,00 
• Dozór techniczny urządzeń    –      1.459,50 
• Monitoring SUW Czerniejew     –         600,00 
• Usługa warsztatowa (naprawa samochodów i sprzętu)  –     2.950,00 
• Usługi pozostałe      –      1.144,79 

 
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  

telefonii komórkowej      –      3.867,45 
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  

 telefonii stacjonarnej (w tym pakiet transmisyjny)  –         825,66 
12. Podróże służbowe krajowe     –      1.312,43 
13. Różne opłaty i składki (tj. ubezpieczenie  OC,  

badania techniczne, rejestracja samochodów i sprzętu) –      2.637,04 
14. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –      6.154,00 
15. Szkolenia pracowników nie będących członkami     

korpusu służby cywilnej.      –         796,00 
16. Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych  

zakładów budżetowych     –    15.489.21 
 

TABELA NR  2 : WYKONANIE KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 201 ROKU 
                              W UKŁADZIE  TABELARYCZNYM WG. KLASYFIKACJI      
                              BUDŻETOWEJ. 

Dział  Rozdział  § Treść Plan  Wykonanie  % 
wykonania  

900 90017 Gospodarka Komunalna  

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 1.000,00 0 0,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35.0000,00 179.384,71 51,25 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 27.000,00 25.038,58 92,74 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65.000,00 36.508,41 56,17 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 9.000,00 2.555,14 28,39 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.000,00 2.500,00 35,71 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55.719,70 32.909,18 59,06 
  4260 Zakup energii  300.000,00 140.623,29 46,87 
  4270 Zakup usług remontowych 1.500,00 795,00 53,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 95.000,00 80.406,11 84,64 

  4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych  
telefonii komórkowej   8.500,00 3.867,45 45,50 
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  4370 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych  
telefonii stacjonarnej  2.500,00 825,66 33,03 

  4410 Podróże służbowe krajowe 6.000,00 1.312,43 21,87 
  4430 Różne opłaty i składki 31.791,09 2.637,04 8,29 

  4440 Odpis na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 11.000,00 6.154,00 55,95 

  4700 Szkolenia pracowników nie będących 
członkami korpusu służby cywilnej. 3.500,00 796,00 22,74 

  6080 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
samorządowych zakładów 
budżetowych 15.489,21 15.489,21 100,00 

 RAZEM   990.000,00 531.802,21 53,72 
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INFORMACJA  

o udzielonych zamówieniach publicznych  z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień 
publicznych w I półroczu 2013 roku 

 
 
 

              Gmina Skórzec zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w I półroczu 2013 roku  
przeprowadziła  ogółem 4 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane, usługi  których wartość przekracza wyrażoną w złotych  
równowartość kwoty 14 000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na kwotę  
brutto 1.831.974,18  złotych  
 
Na roboty budowlane  przeprowadzono 3 postępowania  na kwotę brutto  1.563.162,18 PLN . 
Są to: 
* Remont budynku Urzędu Gminy w Skórcu na kwotę 85.580,87 złotych; 
* Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i żwirowych na terenie gminy 

Skórzec na kwotę 143.910 złotych; 
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Teodorów na kwotę 

1.333.671,31 złotych 
 
 
Na usługi  przeprowadzono 1 postępowanie na kwotę  268.812  PLN, a dotyczy: 
* Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

na terenie gminy Skórzec. 
 
W trakcie  prowadzonych postępowań  o udzielenie zamówienia publicznego nie  wniesiono  
protestów i odwołań.  
 
Umowy z Wykonawcami zawarto w terminach zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
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