ZARZĄDZENIE NR 19/2017
WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, informacji o przebiegu wykonania
planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie, Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie za I półrocze 2017 roku oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiełczygłów
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446, 1579,
1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730, 935), oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1870, 1948, 1984, 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089) Wójt Gminy Kiełczygłów zarządza, co następuje:
§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za I półrocze 2017 roku stanowiącą
załączniki 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie za I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie za
I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie za
I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiełczygłów stanowiącą załączniki
7 i 8 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Informacje o których mowa w § 1, 2, 3, 4 i 5 przedstawia się Radzie Gminy Kiełczygłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Łodzi.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kiełczygłów
Kazimierz Jędrzejski
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Kiełczygłów
z dnia 31 lipca 2017 r.
INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów
za I półrocze 2017 roku
Budżet Gminy Kiełczygłów został uchwalony przez Radę Gminy Kiełczygłów w dniu 31 stycznia 2017 r. - Uchwałą Nr
XX/110/2017
Po dokonanych zmianach plan i realizacja budżetu w I półroczu 2017 roku kształtowały się następująco:

PLAN

A. DOCHODY
A1. Dochody bieżące
A2. Dochody majątkowe

B. PRZYCHODY
B1. Kredyty i pożyczki

RAZEM

8 118 063,41

48,28

15 528 049,62
1 287 590,00

8 087 863,41
30 200,00

52,09
2,35

3 324 384,86

2 031 191,98

61,10

1 890 000,00

596 807,12

31,58

0,00

0,00

0,00

1 434 384,86

1 434 384,86

100,00

20 140 024,48

10 149 255,39

50,39

PLAN

A. WYDATKI
A1. Wydatki bieżące
A2. Wydatki majątkowe

B. ROZCHODY
B1. Spłaty kredytów i pożyczek
w tym na realizację programów i projektów
realizowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publ.

RAZEM

WYK. W %

16 815 639,62

w tym na realizację programów i projektów
realizowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publ.

B3. Inne źródła

WYKONANIE

WYKONANIE

WYK. W %

19 905 303,72

9 001 668,10

45,22

15 172 653,72
4 732 650,00

8 125 099,52
876 568,58

53,55
18,52

234 720,76

52 860,38

22,52

234 720,76

52 860,38

22,52

0,00

0,00

0,00

20 140 024,48

9 054 528,48

44,96

Wójt Gminy Kiełczygłów
Kazimierz Jędrzejski
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Kiełczygłów
z dnia 31 lipca 2017 r.
DOCHODY
PLAN
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE BIEŻĄCE
Dział
010
Paragraf
0750

WYKONANIE

Rolnictwo i łowiectwo

2 000,00

237,52

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

2 000,00

237,52

Przetwórstwo przemysłowe

48 395,00

0,00

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

48 395,00

0,00

W dziale 010 znajdują się dochody pochodzące z dzierżawy terenów łowieckich.
Dział
150
Paragraf
2460

Dział 150 obejmuje zaplanowaną dotację z WFOŚiGW na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Kiełczygłów.
Dział

400

Paragraf
0830
Paragraf
0920
Paragraf
0970

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę

740 000,00

129 275,52

Wpływy z usług

399 500,00

129 275,52

500,00

0,00

340 000,00

0,00

Wpływy z pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów

Dział 400 to dochody pochodzące ze sprzedaży wody. W dziale tym zaplanowano również 340 tys. zł tytułem zwrotu
podatku VAT w związku z budową nowego ujęcia wody w Kiełczygłowie.
Dział
600 Transport i łączność
500,00
Paragraf
0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na
podstawie odrębnych ustaw

230,00

500,00

230,00

Gospodarka mieszkaniowa

98 000,00

41 946,50

Paragraf
0750

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

98 000,00

41 002,10

Paragraf
0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

944,40

Dział 600 obejmuje wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.
Dział
700

W dziale 700 znajdują się dochody uzyskane z wynajmu mieszkań i lokali, dzierżawy terenów (41002,10). Kwota 944,40 to
jednolita płatność obszarowa z ARiMR.
Dział
750
Paragraf
0690
Paragraf
0960
Paragraf
0970
Paragraf
2360

Administracja publiczna
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami

22 105,00

16 843,91

500,00

0,00

13 000,00

8 158,93

8 600,00

8 683,43

5,00

1,55

Dział ten obejmuje zaplanowane różne opłaty administracyjne; wsparcie finansowe organizacji festynu w Kiełczygłowie przez
PGEGiEK i Bank Spółdzielczy oraz lokalnych przedsiębiorców (8158,93); dochody ze sprzedaży złomu (8683,43) oraz środki
z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych (1,55).
Dział
756
Paragraf
0010
Paragraf
0020
Paragraf
0310
Paragraf
0320
Paragraf
0330
Paragraf
0340

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

4 590 610,00

2 250 644,93

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 978 610,00

902 948,00

4 000,00

802,32

2 240 000,00

1 107 674,55

Wpływy z podatku rolnego

80 500,00

50 396,50

Wpływy z podatku leśnego

51 000,00

30 175,00

164 000,00

113 646,41

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku od środków transportowych
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Paragraf
0350
Paragraf
0360
Paragraf
0410
Paragraf
0430
Paragraf
0470
Paragraf
0500
Paragraf
0690
Paragraf
0910

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej

1 000,00

595,00

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

8 000,00

2 580,00

10 000,00

5 548,50

1 000,00

0,00

0,00

183,00

51 000,00

34 338,00

0,00

71,32

1 500,00

1 686,33

Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat

Dział 756 zawiera dochody z podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej.
Dział
758
Paragraf
0920
Paragraf
2920

Różne rozliczenia
Wpływy z pozostałych odsetek
Subwencje ogólne z budżetu państwa

4 106 056,00

2 387 165,73

0,00

371,73

4 106 056,00

2 386 794,00

W dziale 758 znajdują się wpływy subwencji oświatowej (1780080,00) i wyrównawczej (606714,00) oraz kapitalizacja
odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (371,73).
Dział
801
Paragraf
0660
Paragraf
0670
Paragraf
0690
Paragraf
0830
Paragraf
2030

370 702,00

174 237,98

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

12 000,00

6 625,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

80 000,00

42 856,20

3 000,00

697,60

Wpływy z usług

170 000,00

71 205,18

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

105 702,00

52 854,00

Oświata i wychowanie

Wpływy z różnych opłat

Dochody w dziale 801 to opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w czasie przekraczającym wymiar zajęć
(6625,00); opłaty za koszty przygotowania posiłków (697,60); wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu (42856,20);
szkołach podstawowych i gimnazjum (45341,70); pokrycie przez inne gminy kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do
PP w Kiełczygłowie (25863,48) oraz dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
(52854,00).
Dział
851
Paragraf
0480

Ochrona zdrowia

40 000,00

30 116,03

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych

40 000,00

30 116,03

Dział 851 to dochody uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Dział
852
Paragraf
2030

Pomoc społeczna

257 439,00

131 486,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

257 439,00

131 486,00

Dział 852 obejmuje dotacje na zadania własne gminy. Dotacje te przeznaczone są na: ubezpieczenie zdrowotne dla
podopiecznych (3453,00), wypłatę zasiłków okresowych i celowych (38186,00), wypłatę zasiłków stałych (38366,00),
utrzymanie GOPS (36750,00) oraz na pomoc w zakresie dożywiania (14731,00).
Dział
854
Paragraf
2030

Edukacyjna opieka wychowawcza

47 772,00

47 772,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

47 772,00

47 772,00

Otrzymane środki w dziale 854 to dotacja na pokrycie 80% kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym.
Dział
855
Paragraf
0690
Paragraf
0830
Paragraf
2030
Paragraf
2360

Rodzina

74 929,00

52 553,74

Wpływy z różnych opłat

20 000,00

16 431,00

Wpływy z usług

20 000,00

9 246,00

29 729,00

26 630,00

5 200,00

246,74

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami

W dziale 855 znajdują się wpłaty rodziców za wyżywienie (9246,00), opłaty za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym w Kiełczygłowie
(16431,00), dotacja z ŁUW na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego (26630,00) oraz należna gminie część zwróconych przez
komornika wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (246,74).
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Dział
900
Paragraf
0490
Paragraf
0690
Paragraf
0830
Paragraf
0910
Paragraf
0970
Paragraf
2460

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

741 000,00

173 972,16

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

300 000,00

160 117,30

Wpływy z różnych opłat

5 000,00

4 840,46

Wpływy z usług

2 000,00

0,00

0,00

14,40

425 000,00

0,00

9 000,00

9 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Wpływy z różnych dochodów
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział 900 obejmuje opłaty mieszkańców za utrzymanie czystości i porządku w gminie (160117,30), koszty upomnień (109,20),
odsetki za nieterminowe wpłaty (14,40), środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska (4731,26) oraz dotacja z WFOŚiGW
na sporządzony w 2016 roku Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (9000,00). W dziale tym zaplanowano również 425 tys. zł tytułem
zwrotu podatku VAT w związku z budową oczyszczalni ścieków w Kiełczygłowie
Dział
926
Paragraf
2710

Kultura fizyczna

5 000,00

0,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących

5 000,00

0,00

W dziale 853 znajduje się zaplanowana dotacja z Województwa Łódzkiego na wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości
Kuszyna.
Razem dochody bieżące własne
11 144 508,00
5 436 482,02
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

49 000,00

0,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

49 000,00

0,00

RODZAJ ZADANIA: WŁASNE MAJĄTKOWE
Dział
700
Paragraf
0870

W dziale 700 znajdują się zaplanowane dochody ze sprzedaży gruntów dla PGEGiEK..
Dział
754
Paragraf
0870

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

200,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0,00

200,00

1 238 590,00

30 000,00

1 208 590,00

0,00

30 000,00

30 000,00

W dziale 700 znajduje się dochód ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Dryganek.
Dział
900
Paragraf
6207
Paragraf
6300

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w par. 625
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział 720 obejmuje zaplanowaną dotację z PROW na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków
i wymianą sieci wodociągowej z azbestowo – cementowej na PE w miejscowości Kiełczygłów i Kiełczygłów – Kolonia” oraz
otrzymaną dotację z Gminy Rząśnia na „zakup urządzeń do wyposażenia placów zabaw dla dzieci”.
Razem dochody majątkowe własne
1 287 590,00
30 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 208 590,00

0,00

RODZAJ ZADANIA: ZLECONE BIEŻĄCE
Dział
010
Paragraf
2010

Rolnictwo i łowiectwo

195 553,62

195 553,62

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

195 553,62

195 553,62

W dziale 010 znajduje się dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej a także na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku.
Dział
750
Paragraf
2010

Administracja publiczna

37 402,00

23 136,90

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

37 402,00

23 136,90

Dział ten to wpływy z dotacji na zadania zlecone gminie (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu
administracji rządowej w tym zadania z zakresu spraw obywatelskich).
Dział

751

Paragraf
2010

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gminnym)
ustawami
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Dział 751 obejmuje dotację celową na zadania zlecone gminie (prowadzenie stałego rejestru wyborców).
Dział
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1 500,00
Paragraf
2010

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

1 500,00

1 500,00

1 500,00

W dziale 754 znajduje się dotacja na zadania zlecone gminie związane z Obroną Cywilną.
Dział
801 Oświata i wychowanie
48 579,00

48 577,87

Paragraf
2010

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

48 579,00

48 577,87

Otrzymane środki w dziale 801 to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
Dział
852
Paragraf
2010

Pomoc społeczna

11 668,00

4 872,00

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

11 668,00

4 872,00

W dziale 852 otrzymano dotację na zadania zlecone gminie tj. na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla
podopiecznych GOPS.
Dział
855
Paragraf
2010

Paragraf
2060

Rodzina
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gminnym)
ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom
gmin, związkom powiatowym) związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu
dzieci

4 087 951,00

2 377 297,00

1 409 151,00

876 768,00

2 678 800,00

1 500 529,00

Dział 855 obejmuje otrzymane dotacje na zadania zlecone gminie. Dotacje te przeznaczone są na: wypłatę wszelkiego
rodzaju świadczeń dla podopiecznych GOPS (t.j. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków dla
opiekunów osób niepełnosprawnych (876768,00)) oraz na wypłatę świadczeń wychowawczych (1500529,00).
Razem dochody bieżące zlecone
4 383 541,62
2 651 381,39
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

DOCHODY OGÓŁEM
w tym dochody bieżące
w tym dochody majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

16 815 639,62
15 528 049,62
1 287 590,00

8 118 063,41
8 087 863,41
30 200,00

1 208 590,00

0,00

Wójt Gminy Kiełczygłów
Kazimierz Jędrzejski
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Kiełczygłów
z dnia 31 lipca 2017 r.
WYDATKI

PLAN

WYKONANIE

RODZAJ ZADANIA: WŁASNE
Dział
010
Rozdział
01030

Rolnictwo i łowiectwo

1 610,00

0,00

Izby rolnicze

1 610,00

0,00

1 610,00

0,00

1 610,00

0,00

0,00

0,00

Przetwórstwo przemysłowe

61 395,00

0,00

Pozostała działalność

61 395,00

0,00

61 395,00

0,00

61 395,00

0,00

0,00

0,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

2 312 200,00

1 112 891,37

Dostarczanie wody

2 312 200,00

1 112 891,37

457 200,00

240 106,79

82 300,00

32 304,77

wydatki bieżące
wydatki jednostek
statutowych zadań
wydatki majątkowe
Dział
150
Rozdział
15095

wydatki bieżące
wydatki jednostek
statutowych zadań
wydatki majątkowe
Dział
400
Rozdział
40002

budżetowych

budżetowych

związane

związane

z realizacją

z realizacją

ich

ich

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
wydatki majątkowe
Dział
600
Rozdział
60014

Rozdział
60016

Dział
700
Rozdział
70005

Dział
710
Rozdział
71004

374 900,00

207 802,02

1 855 000,00

872 784,58

Transport i łączność

776 150,00

140 142,08

Drogi publiczne powiatowe

200 650,00

0,00

wydatki bieżące
wydatki majątkowe

0,00
200 650,00

0,00
0,00

Drogi publiczne gminne

575 500,00

140 142,08

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
wydatki majątkowe

275 500,00

140 142,08

136 500,00

90 455,02

139 000,00

49 687,06

300 000,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

63 000,00

12 958,62

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

63 000,00

12 958,62

wydatki bieżące
wydatki jednostek
statutowych zadań
wydatki majątkowe

32 000,00

10 158,62

32 000,00

10 158,62

31 000,00

2 800,00

Działalność usługowa

5 000,00

0,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

5 000,00

0,00

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
wydatki majątkowe

5 000,00

0,00

500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

budżetowych

związane

z realizacją
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Dział
720
Rozdział
72095

Dział
750
Rozdział
75022

Informatyka

45 000,00

21 114,13

Pozostała działalność

45 000,00

21 114,13

wydatki bieżące
wydatki jednostek
statutowych zadań
wydatki majątkowe

45 000,00

21 114,13

45 000,00

21 114,13

0,00

0,00

2 002 276,10

1 116 914,09

93 000,00

52 940,77

93 000,00

52 940,77

budżetowych

związane

Rozdział
75075

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dział
754
Rozdział
75412

Dział
757
Rozdział
75702

Dział
758
Rozdział
75818

ich

3 000,00

604,77
52 336,00
0,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 806 276,10

986 853,63

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
wydatki majątkowe

1 801 276,10

986 853,63

1 502 400,00

801 661,17

298 876,10

185 192,46

5 000,00

0,00

66 000,00

51 006,62

66 000,00

51 006,62

66 000,00

51 006,62

0,00

0,00

Pozostała działalność

37 000,00

26 113,07

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki majątkowe

37 000,00

26 113,07

25 000,00

14 882,00

10 000,00

10 000,00

2 000,00
0,00

1 231,07
0,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

163 500,00

57 125,55

Ochotnicze straże pożarne

163 500,00

57 125,55

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki majątkowe

132 500,00

57 125,55

26 500,00

12 063,98

93 000,00

45 061,57

13 000,00
31 000,00

0,00
0,00

Obsługa długu publicznego

205 000,00

90 244,02

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące
obsługa długu
wydatki majątkowe

205 000,00

90 244,02

205 000,00
205 000,00
0,00

90 244,02
90 244,02
0,00

Różne rozliczenia

60 000,00

0,00

Rezerwy ogólne i celowe

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

Oświata i wychowanie

5 446 700,00

2 922 626,09

Szkoły podstawowe

2 370 500,00

1 265 470,08

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące
wydatki jednostek
statutowych zadań
wydatki majątkowe
Dział
801
Rozdział

z realizacją

90 000,00
0,00

wydatki bieżące
wydatki jednostek
statutowych zadań
wydatki majątkowe
Rozdział
75095

ich

Administracja publiczna

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych związane
statutowych zadań
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki majątkowe
Rozdział
75023

z realizacją

budżetowych

budżetowych

związane

związane

z realizacją

z realizacją
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80101

Rozdział
80104

Rozdział
80110

Rozdział
80113

Rozdział
80146

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki majątkowe

2 370 500,00

1 265 470,08

1 980 500,00

1 045 830,17

270 000,00

160 634,70

120 000,00
0,00

59 005,21
0,00

Przedszkola

1 189 500,00

645 182,89

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki majątkowe

1 189 500,00

645 182,89

941 500,00

528 542,42

212 000,00

98 821,25

36 000,00
0,00

17 819,22
0,00

Gimnazja

1 251 000,00

691 390,95

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki majątkowe

1 251 000,00

691 390,95

1 070 000,00

582 652,91

115 000,00

76 177,42

66 000,00
0,00

32 560,62
0,00

Dowożenie uczniów do szkół

279 000,00

151 320,86

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
wydatki majątkowe

279 000,00

151 320,86

73 900,00

42 377,38

205 100,00

108 943,48

0,00

0,00

22 700,00

2 935,00

22 700,00

2 935,00

22 700,00

2 935,00

0,00

0,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

299 000,00

133 076,31

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
wydatki majątkowe

299 000,00

133 076,31

168 000,00

81 795,49

131 000,00

51 280,82

0,00

0,00

35 000,00

33 250,00

35 000,00

33 250,00

35 000,00

33 250,00

0,00

0,00

40 000,00

14 892,58

4 000,00

1 080,00

4 000,00

1 080,00

4 000,00

1 080,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące
wydatki jednostek
statutowych zadań
wydatki majątkowe

Rozdział
80148

Rozdział
80195

Dział
852
Rozdział
85202

z realizacją

ich

budżetowych

związane

z realizacją

ich

Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące
wydatki jednostek
statutowych zadań
wydatki majątkowe

Rozdział
85154

związane

Pozostała działalność
wydatki bieżące
wydatki jednostek
statutowych zadań
wydatki majątkowe

Dział
851
Rozdział
85153

budżetowych

budżetowych

związane

z realizacją

ich

0,00

0,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

36 000,00

13 812,58

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych związane
statutowych zadań
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki majątkowe

36 000,00

13 812,58

28 000,00

10 279,63

8 000,00
0,00

3 532,95
0,00

Pomoc społeczna

647 739,00

294 078,49

Domy pomocy społecznej

150 000,00

57 348,22

wydatki bieżące

150 000,00

57 348,22

z realizacją
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wydatki jednostek
statutowych zadań
wydatki majątkowe
Rozdział
85203

Rozdział
85213

Rozdział
85214

Rozdział
85215

Rozdział
85216

Rozdział
85219

Rozdział
85230

Dział
854
Rozdział
85415

Dział
855
Rozdział
85506

Rozdział
85508

Dział
900
Rozdział
90001

budżetowych

związane

z realizacją

ich

150 000,00

57 348,22

0,00

0,00

Ośrodki wsparcia

15 000,00

7 128,00

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
wydatki majątkowe
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
wydatki majątkowe
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki majątkowe

15 000,00

7 128,00

15 000,00

7 128,00

0,00

0,00

9 971,00

3 344,17

9 971,00

3 344,17

9 971,00

3 344,17

0,00

0,00

96 031,00

45 240,91

96 031,00
96 031,00
0,00

45 240,91
45 240,91
0,00

Dodatki mieszkaniowe

500,00

0,00

wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki majątkowe

500,00
500,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Zasiłki stałe

75 757,00

37 157,06

wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki majątkowe

75 757,00
75 757,00
0,00

37 157,06
37 157,06
0,00

Ośrodki pomocy społecznej

256 300,00

122 739,33

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
wydatki majątkowe

256 300,00

122 739,33

229 600,00

113 766,75

26 700,00

8 972,58

0,00

0,00

Pomoc w zakresie dożywiania

44 180,00

21 120,80

wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki majątkowe

44 180,00
44 180,00
0,00

21 120,80
21 120,80
0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

66 772,00

57 595,43

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

66 772,00

57 595,43

wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki majątkowe

66 772,00
66 772,00
0,00

57 595,43
57 595,43
0,00

Rodzina

143 720,00

61 417,50

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

133 720,00

56 437,50

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
wydatki majątkowe

133 720,00

56 437,50

85 120,00

32 777,25

48 600,00

23 660,25

0,00

0,00

Rodziny zastępcze

10 000,00

4 980,00

wydatki bieżące
wydatki jednostek
statutowych zadań
wydatki majątkowe

10 000,00

4 980,00

10 000,00

4 980,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 970 000,00

313 376,77

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2 270 000,00

984,00

budżetowych

związane

z realizacją
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0,00
2 270 000,00

0,00
984,00

1 845 000,00

0,00

Gospodarka odpadami

363 000,00

171 868,07

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
wydatki majątkowe

363 000,00

171 868,07

36 900,00

19 662,56

326 100,00

152 205,51

0,00

0,00

Oczyszczanie miast i wsi

204 000,00

98 439,26

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
wydatki majątkowe

204 000,00

98 439,26

154 500,00

81 196,70

49 500,00

17 242,56

0,00

0,00

93 000,00

42 085,44

93 000,00

42 085,44

93 000,00

42 085,44

wydatki bieżące
wydatki majątkowe
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Rozdział
90002

Rozdział
90003

Rozdział
90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące
wydatki jednostek
statutowych zadań
wydatki majątkowe

Rozdział
90095

Dział
921
Rozdział
92109

Rozdział
92116

Rozdział
92195

z realizacją

ich

0,00

0,00

40 000,00

0,00

wydatki bieżące
wydatki majątkowe

0,00
40 000,00

0,00
0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

433 100,00

195 465,67

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

294 500,00

129 949,10

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
dotacje na zadania bieżące
wydatki majątkowe

294 500,00

129 949,10

34 500,00

17 134,20

10 000,00

2 814,90

250 000,00
0,00

110 000,00
0,00

Biblioteki

135 000,00

62 000,00

wydatki bieżące
dotacje na zadania bieżące
wydatki majątkowe

135 000,00
135 000,00
0,00

62 000,00
62 000,00
0,00

3 600,00

3 516,57

3 600,00

3 516,57

3 600,00

3 516,57

0,00

0,00

78 600,00

32 312,28

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

Pozostała działalność
budżetowych

związane

z realizacją

ich

Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
wydatki bieżące
wydatki jednostek
statutowych zadań
wydatki majątkowe

Rozdział
92605

związane

Pozostała działalność

wydatki bieżące
wydatki jednostek
statutowych zadań
wydatki majątkowe
Dział
926
Rozdział
92601

budżetowych

budżetowych

związane

z realizacją

ich

0,00

0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

71 600,00

32 312,28

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
dotacje na zadania bieżące
wydatki majątkowe

71 600,00

32 312,28

27 600,00

14 026,79

24 000,00

8 285,49

20 000,00
0,00

10 000,00
0,00

15 521 762,10
10 789 112,10
6 575 320,00

6 443 154,67
5 566 586,09
3 511 129,56

Razem wydatki na zadania własne
w tym wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
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naliczane
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
statutowych zadań
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
obsługa długu
w tym wydatki majątkowe
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ich

2 985 552,10

1 455 613,24

405 000,00
618 240,00
205 000,00
4 732 650,00

182 000,00
327 599,27
90 244,02
876 568,58

1 845 000,00

0,00

Rolnictwo i łowiectwo

195 553,62

195 553,62

Pozostała działalność

195 553,62

195 553,62

195 553,62

195 553,62

195 553,62

195 553,62

0,00

0,00

Administracja publiczna

37 402,00

23 136,90

Urzędy wojewódzkie

37 402,00

23 136,90

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
wydatki majątkowe

37 402,00

23 136,90

37 202,00

23 036,90

200,00

100,00

0,00

0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki majątkowe

888,00

444,00

888,00

444,00

888,00

444,00

888,00

444,00

0,00

0,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 500,00

0,00

Obrona cywilna

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

Oświata i wychowanie

48 579,00

0,00

Szkoły podstawowe

35 599,00

0,00

35 599,00

0,00

35 599,00

0,00

0,00

0,00

11 175,00

0,00

11 175,00

0,00

11 175,00

0,00

0,00

0,00

1 805,00

0,00

1 805,00

0,00

1 805,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc społeczna

11 668,00

4 534,56

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

11 668,00

4 534,56

RODZAJ ZADANIA: ZLECONE
Dział
010
Rozdział
01095

wydatki bieżące
wydatki jednostek
statutowych zadań
wydatki majątkowe
Dział
750
Rozdział
75011

Dział

751

Rozdział
75101

Dział
754
Rozdział
75414

wydatki bieżące
wydatki jednostek
statutowych zadań
wydatki majątkowe
Dział
801
Rozdział
80101

wydatki bieżące
wydatki jednostek
statutowych zadań
wydatki majątkowe

budżetowych

budżetowych

budżetowych

związane

związane

związane

z realizacją

z realizacją

z realizacją

Rozdział
80110

Gimnazja

Rozdział
80150

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
statutowych zadań
wydatki majątkowe
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
statutowych zadań
wydatki majątkowe

Dział
852
Rozdział
85213
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w centrum integracji społecznej
wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
statutowych zadań
wydatki majątkowe
Dział
855
Rozdział
85501

Rozdział
85502

Rozdział
85503

11 668,00

4 534,56

11 668,00

4 534,56

0,00

0,00

Rodzina

4 087 951,00

2 334 844,35

Świadczenia wychowawcze

2 678 800,00

1 478 514,23

wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki majątkowe
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki majątkowe

2 678 800,00

1 478 514,23

39 388,00

20 162,53

200,00

172,40

2 639 212,00
0,00

1 458 179,30
0,00

1 409 100,00

856 330,12

1 409 100,00

856 330,12

103 042,00

52 746,40

1 306 058,00
0,00

803 583,72
0,00

51,00

0,00

51,00

0,00

51,00

0,00

0,00

0,00

4 383 541,62
4 383 541,62

2 558 513,43
2 558 513,43

180 520,00

96 389,83

257 751,62

200 360,58

3 945 270,00
0,00

2 261 763,02
0,00

19 905 303,72
15 172 653,72

9 001 668,10
8 125 099,52

6 755 840,00
3 243 303,72
405 000,00
4 563 510,00
205 000,00

3 607 519,39
1 655 973,82
182 000,00
2 589 362,29
90 244,02

4 732 650,00

876 568,58

1 845 000,00

0,00

związane

z realizacją

ich

Karta Dużej Rodziny
wydatki bieżące
wydatki jednostek
statutowych zadań
wydatki majątkowe

budżetowych

związane

z realizacją

ich

Razem wydatki na zadania zlecone
w tym wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
świadczenia na rzecz osób fizycznych
w tym wydatki majątkowe

WYDATKI OGÓŁEM
w tym wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
obsługa długu

w tym wydatki majątkowe
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Część opisowa
Zadania własne
Środki pieniężne w rozdziale 01030 zostały zarezerwowane na wpłatę na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego.
W rozdziale 15095 środki zarezerwowano na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Kiełczygłów.
Dział 400 to wydatki na wynagrodzenia (21.637,96), dodatkowe wynagrodzenia roczne (5.392,00) dla pracowników, składki na
ubezpieczenia społeczne (4.618,65) i Fundusz Pracy (656,16). Z działu 400 pokryto również wydatki na zakup materiałów
i wyposażenia (3.394,35) takich jak części i materiały wodociągowe, środki czystości, druki, art. gospodarcze, paliwo, odzież
roboczą. Opłacono rachunki za pobraną wodę (193.452,70) oraz zużytą energię elektryczną (3.933,11). Zapłacono za usługi
(1.829,66) tj. za badanie próbek wody i za abonament oprogramowania do sprzedaży wody. Wypłacono ryczałt za dojazdy
inkasentom (1.168,20), dokonano opłaty za pobór wody (2.204,00), przekazano środki na ZFŚS (1.820,00). W ramach inwestycji
opłacono faktury dotyczące „Przebudowy i rozbudowy stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie”
(872.784,58).
W rozdziale 60014 zaplanowano dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Pajęczańskiego na dokumentację projektową
przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 3500E oraz na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej P4526.

Id: AF75AA30-780A-44C2-90F8-3F08AC7298F4. Uchwalony

Strona 7

Środki finansowe z rozdziału 60016 wydatkowano na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników
gospodarczych, z funduszu interwencyjnego i robót publicznych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń (90.455,02). Zapłacono
rachunki za paliwo do ciągników, stal na wiadukt w Osinie, części i olej do ciągników, części do przyczepki, artykuły
gospodarcze, części i olej do piły motorowej, prostownik, środki czystości, znaki drogowe, olej do zagęszczarki, kosze, masę
asfaltową, linkę stalową, opony, odzież ochronną, płyty do naprawy przystanku w Lipiu, wodę dla pracowników, części i olej do
kosiarki i wykaszarki, kruszywo drogowe, środek chwastobójczy – razem (32.183,40). Zapłacono za badania lekarskie
pracowników (486,00). Zrealizowano faktury za naprawę węża hydraulicznego, naprawę samochodu EPJAC40, badania
techniczne ciągników i przyczep, naprawę ciągnika SIW553V, naprawę kosiarki, oraz za przegląd okresowy dróg gminnych
(11.230,07). Opłacono ubezpieczenie ciągników oraz dokonano opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (487,59).
Przekazano środki na ZFŚS (5.300,00). W ramach inwestycji zaplanowano środki na „Przebudowę dróg gminnych na terenie
Gminy Kiełczygłów” oraz na „Przebudowę chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kiełczygłów”.
W rozdziale 70005 środki wykorzystano na zakup materiałów do remontów bieżących domów mieszkalnych (okno, pompa, art.
gospodarcze, paliwo – 1.156,27). Zapłacono rachunki za energię elektryczną na klatkach schodowych (1.596,16) oraz za usługi tj.
wywóz nieczystości, udrażnianie i czyszczenie kanalizacji, opracowanie mapy i wycenę nieruchomości (7.406,19). W ramach
inwestycji zapłacono za podział nieruchomości dotyczący „Zakupu gruntu pod przebudowę drogi Osina Mała – Beresie Małe”.
Zaplanowano również „Remont i modernizację budynku komunalnego w miejscowości Chorzew” oraz „Remont i modernizację
budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie”.
W rozdziale 71004 zaplanowano wydatki związane z ewentualnymi zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.
W rozdziale 72095 znajdują się koszty związane z utrzymaniem sieci szerokopasmowej dostępu do internetu na terenie Gminy
Kiełczygłów tj. koszty energii elektrycznej (576,13), koszty usług dostępu do internetu (9.600,00), koszty konserwacji masztów
(4.305,00) oraz opłaty za częstotliwość (6.633,00).
Środki z rozdziału 75022 wydano na wypłatę diet radnym, Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Zastępcy (52.336,00).
Zakupiono również materiały do obsługi Rady Gminy (604,77).
Środki pieniężne z rozdziału 75023 zostały wykorzystane na wynagrodzenia (599.328,62), dodatkowe wynagrodzenia roczne
(88.914,00) i pochodne od wynagrodzeń (113.418,55) pracowników administracji. Odprowadzono środki na ZFŚS (20.480,00)
oraz PFRON (1.487,00). Zapłacono faktury za materiały i wyposażenie (paliwo do samochodu służbowego, węgiel, prasę, druki,
tonery, czasopisma i literaturę fachową, materiały biurowe, aparat telefoniczny, art. gospodarcze, środki czystości, akcesoria
komputerowe, papier do nakazów płatniczych, papier do drukarek i ksero, odkurzacz, pieczątki, części do odkurzaczy, monitory
komputerowe, materiały do napraw i remontów bieżących, urządzenie wielofunkcyjne, skaner, odzież ochronną – (razem
72.591,33). Zapłacono za energię elektryczną (10.509,18). Zapłacono za usługi (abonament SISMS, wywóz nieczystości,
abonament BIP, opłatę abonamentową systemów księgowych, aktualizację programów płacowych, obsługę prawną, wykonywanie
zadań służby BHP, dozór techniczny urządzeń, obsługę systemu Selvin, obsługę rachunków bankowych, przesyłki pocztowe,
aktualizację oprogramowania do Epit-ów, aktualizację oprogramowania Apar, konserwację kserokopiarek, badanie techniczne
samochodu służbowego, wznowienie i przedłużenie licencji oprogramowań komputerowych, przegląd gaśnic, naprawę
samochodu służbowego, audyt bezpieczeństwa informacji – razem 63.731,83). Zapłacono za rozmowy telefoniczne (6.524,60).
Wypłacono delegacje pracownikom (6.590,14). Dokonano opłat i kosztów sądowych, opłat RTV, opłat za wyprowadzanie gazów
i pyłów do powietrza, zapłacono za ubezpieczenia samochodów (2.068,38). Zapłacono za szkolenia pracowników (1.210,00).
Zaplanowano również środki dotyczące inwestycji „Remont i modernizacja budynku UG w Kiełczygłowie”.
Środki z rozdziału 75075 zostały przeznaczone na zakup publikacji reklamujących tradycyjne dania kulinarne Gminy
Kiełczygłów, art. gospodarczych i spożywczych przeznaczonych na festyny i spotkania gminne, materiałów i towarów do
organizacji „Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego”, koszulek i materiałów na organizację warsztatów tanecznych dla
mieszkańców gminy, kart świątecznych, pucharów i nagród w konkursach organizowanych na festynach i spotkaniach gminnych
(13.993,87). Zapłacono za życzenia świąteczne w gazecie, usługę cateringową dotyczącą „Jubileuszu 50-lecia pożycia
małżeńskiego”, artykuł prasowy „Poznaj Gminę Kiełczygłów”, ogłoszenie prasowe w sprawie festynu, wynajem kabin WC,
współorganizację i obsługę artystyczną festynu w Kiełczygłowie (34.429,75), Dokonano opłaty dla SA ZAIKS tytułem
wynagrodzenia autorskiego (2.583,00).
W rozdziale 75095 wypłacono świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne (1.231,07), wypłacono prowizje dla
sołtysów i inkasentów za pobór zobowiązań pieniężnych (14.882,00) oraz zapłacono składkę członkowską do Lokalnej Grupy
Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” (10.000,00).
Środki pieniężne z rozdziału 75412 zostały przeznaczone na wynagrodzenia (11.882,00) i pochodne od wynagrodzeń (181,98)
dla pracowników OSP. Zaplanowano również środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych członkom OSP za udział w akcjach
ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach. Zapłacono za węgiel do strażnic; paliwo, olej i części zamienne do samochodów
strażackich; instrukcje przeciwpożarowe z kalendarzami; dystynkcje do mundurów; druki; oznakowanie pojazdu OSP Huta; art.
gospodarcze do OSP Glina; części do montażu wodomierzy i art. elektryczne do OSP w Kiełczygłowie, materiały do wykonania
bramy, art. gospodarcze oraz materiały do wykonania remontu elewacji budynku OSP w Chorzewie, posiłki regeneracyjne dla
strażaków biorących udział w akcji gaśniczej; art. hydrauliczne do budynku OSP w Obrowie (razem materiały 11.772,86).
Zapłacono za energię elektryczną w strażnicach (22.884,21). Środki wykorzystano również na zakup usług (przegląd urządzeń
hydraulicznych w OSP Chorzew, badania techniczne pojazdów, oznakowanie pojazdu OSP Huta, naprawę samochodu
strażackiego OSP Dryganek, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, naprawę samochodu strażackiego OSP Glina,
naprawę samochodu strażackiego OSP Obrów – razem 8.133,00). Zapłacono za ubezpieczenie pojazdów (2.271,50). W ramach
wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na „Remont i modernizację budynku OSP w miejscowości Chorzew”, „Remont
i modernizację budynku OSP w miejscowości Huta” oraz „Remont i modernizację budynku OSP w miejscowości Glina”.
Z rozdziału 75702 zostały zapłacone odsetki od wyemitowanych obligacji oraz od zaciągniętych pożyczek (90.244,02).
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W rozdziale 75818 znajdują się niewykorzystane rezerwy.
Z rozdziału 80101 finansowane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe (59.005,21), wynagrodzenia (752.093,04), dodatkowe
wynagrodzenia roczne (119.283,97) nauczycieli i obsługi szkół podstawowych w Chorzewie i Kiełczygłowie. Od powyższych
płac odprowadzono składki ZUS (174.453,16). Zakupiono materiały do ZSG w Kiełczygłowie (obuwie robocze, czasopisma
i poradniki, środki czystości, węgiel, paliwo do kosiarki, środki chemiczne, papier ksero, materiały biurowe, materiały do
remontów bieżących, odzież roboczą, materiały dydaktyczne, gry, książki, mapy, tonery i części do kserokopiarki, filiżanki,
talerze, ręczniki, druki, niszczarkę, nożyce do żywopłotu, dyplomy, świadectwa) i do SP w Chorzewie (czasopisma i publikacje,
urządzenie wielofunkcyjne, tonery, ubrania i obuwie robocze, materiały biurowe, znaczki, środki czystości, dzienniki, świadectwa,
legitymacje, benzynę do kosiarki). Razem materiały – 31.384,33). Opłacono rachunki za zużytą energię elektryczną i wodę
(47.604,55). Zapłacono za rozmowy telefoniczne (658,79). Wydatkowano również środki na inne usługi takie jak: przesyłki
pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenie BHP, abonament oprogramowania, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku,
konserwację ksero, wywóz odpadów, abonament „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, przeglądy budynków, remont kserokopiarki,
konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawę drukarki, naprawę pomp ciepła, przegląd techniczny placu zabaw,
badania laboratoryjne, przegląd pomp ciepła (15.725,45). Wypłacono delegacje pracownikom (564,94). Przekazano środki na
ZFŚS (61.500,00) oraz dokonano opłaty za wprowadzenie pyłów i ścieków do środowiska (3.196,64).
Środki z rozdziału 80104 zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych (17.819,22) wynagrodzeń
(395.252,10) dodatkowych wynagrodzeń rocznych (54.437,69) nauczycielom i obsłudze przedszkola oraz na zapłatę składek ZUS
(78.852,63). Przekazano pieniądze na ZFŚS (25.000,00). Zapłacono rachunki za czasopisma i poradniki, gaz do butli, materiały
biurowe, środki czystości, pralkę, pieczątkę, obuwie robocze, środek chwastobójczy, mikrofon, przedłużacz (3.009,39). Zapłacono
za energię elektryczną (23.016,23), badania pracowników (40,00) oraz usługi: naprawę systemu videodomofonowego, koszty
wysyłki, konserwację dźwigów, wywóz odpadów, szkolenie BHP, monitorowanie systemu alarmowego, przegląd kominów oraz
budynku przedszkola (4.260,85). Zrealizowano rachunki żywnościowe (41.303,88). Zapłacono za koszty uczęszczania dziecka do
przedszkola w Bełchatowie (2.190,90).
Z rozdziału 80110 wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe (32.560,62) wynagrodzenia (423.865,98), dodatkowe
wynagrodzenia roczne (64.229,27) nauczycielom Gimnazjum w Kiełczygłowie oraz odprowadzono składki ZUS (94.557,66).
Opłacono rachunki za czasopisma i poradniki, akcesoria komputerowe, środki czystości, węgiel, środki chemiczne, tonery części
do ksero, znaczki, odzież roboczą, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, mapy, drobne materiały remontowe, program
multimedialny, materiały biurowe, filiżanki, niszczarkę, papier ksero (27.638,84). Zapłacono za zużycie energii elektrycznej
i wody (8.181,97), badania lekarskie (40,00) oraz za rozmowy telefoniczne (131,51). Zrealizowano rachunki za wywóz
nieczystości, szkolenia BHP, przesyłki pocztowe, abonament oprogramowania, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku,
konserwację ksero, konserwację sygnalizacji włamania i napadu, naprawę okien, konserwację systemu alarmowego (8.389,66).
Wypłacono delegacje pracownikom (374,44). Przekazano środki na ZFŚS (28.500,00). oraz dokonano opłaty za wprowadzenie
pyłów i ścieków do środowiska (2.921,00).
Środki pieniężne z rozdziału 80113 przekazano na wypłatę wynagrodzeń kierowcy i opiekuna oraz pochodnych od
wynagrodzeń (42.377,38). Wpłacono środki na ZFŚS (960,00). Zapłacono za paliwo, druki, płyny, środki czystości, części
zamienne, papier termiczny, baterię do tachografu (11.815,02) oraz opłacono rachunki za przewóz dzieci do szkół, czytanie
danych z karty kierowcy, naprawę autobusu szkolnego, badanie techniczne autobusu, sprawdzenie urządzenia rejestrującego
(95.666,97). Wypłacono delegację pracownikowi (501,49).
Środki z rozdziału 80146 wykorzystano na opłacenie rachunków za dokształcanie nauczycieli SP Chorzew (640,00),
Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie (360,00) i ZSG w Kiełczygłowie (1.935,00).
Z rozdziału 80148 sfinansowane zostały wynagrodzenia osobowe (59.286,33), dodatkowe wynagrodzenia roczne (9.662,85)
oraz pochodne od wynagrodzeń (12.846,31) pracowników stołówki. Opłacono rachunki za materiały biurowe, druki, gaz do butli,
środki czystości, obuwie i odzież roboczą, płyny nabłyszczające, mikser Zelmer, proszek na mrówki (2.490,75). Zrealizowano
rachunki żywnościowe stołówki szkolnej w Chorzewie (7.047,06) i w Kiełczygłowie (37.407,81). Zapłacono za badania
pracowników (40,00) oraz deratyzację (295,20). Odprowadzono środki na ZFŚS (4.000,00).
W rozdziale 80195 przekazano środki finansowe na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół
i placówek oświatowych (33.250,00).
Z rozdziału 85153 zostały opłacone konsultacje rodzinne (konsultant ds uzależnień) (1.080,00).
Środki finansowe z rozdziału 85154 zostały wykorzystane na wypłatę diet dla członków Komisji Alkoholowej (3.532,95).
Zakupiono: artykuły spożywcze na organizację choinki oraz paczki świąteczne dla dzieci (3.161,83) oraz art. spożywcze na
organizację spotkania Grupy Wsparcia (404,00). Zapłacono za: konsultacje rodzinne prowadzone przez psychoterapeutę
(1.620,00), obsługę i przeprowadzenie balu choinkowego dla dzieci (350,00), wystawienie spektaklu dla dzieci i młodzieży ZSG
w Kiełczygłowie (600,00), udział w imprezie promującej zdrowy styl życia z elementami profilaktyki uzależnień i terapii rodzin
w Małem Cichem (595,00), przewóz osób z Koła Emerytów i Rencistów do Ojcowa i Wieliczki (2.548,80), przewóz dzieci na
Zieloną Szkołę z gimnazjum w Kiełczygłowie (1.000,00).
Z rozdziału 85202 zapłacono za pobyt osób w domach pomocy społecznej (57.348,22).
Z rozdziału 85203 zapłacono koszty transportu uczestników w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy (7.128,00).
Rozdział 85213 zawiera opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych (3.344,17).
Z rozdziału 85214 wypłacono zasiłki okresowe i celowe (45.240,91).
W rozdziale 85215 znajdują się zabezpieczone środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
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Z rozdziału 85216 zostały wypłacone zasiłki stałe (37.157,06).
Zaplanowane środki z rozdziału 85219 zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS
i informatyka (113.766,75). Zakupiono aktualizację programu płacowego, program antywirusowy, niezbędnik z wzorami decyzji,
środki czystości, pieczątki, tonery, czajnik (1.602,91). Zapłacono za usługi pocztowe, naprawę ksero, usługi transportowe
(1.169,09). Wypłacono delegacje pracownikom (1.200,58) oraz przekazano środki na ZFŚS (5.000,00).
Środki z rozdziału 85230 natomiast wykorzystano na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach podstawowych,
gimnazjum oraz przedszkolach (21.120,80).
Z rozdziału 85415 wypłacono stypendia socjalne dla uczniów. Z otrzymanej dotacji wypłacono 46.076,34 zł, natomiast
11.519,09 zł ze środków własnych gminy.
Rozdział 85506 to koszty funkcjonowania Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie. Składają się na nie wynagrodzenia (28.045,64)
oraz pochodne od tych wynagrodzeń (4.731,61). Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, części do kserokopiarki, środek
do dezynfekcji, art. gospodarcze, zabawki, zmywarkę gastronomiczną, płyny, dozownik i kosz do zmywarki , dyplomy, pokrowce
na łóżeczka (9.142,16). Zrealizowano rachunki żywnościowe (8.613,60). Zrefundowano koszty energii elektrycznej i zużytej
wody (3.729,21). Zapłacono za badania pracowników (81,00) oraz odbiór odpadów, naprawę kserokopiarki, wykonanie
przedstawienia artystycznego dla dzieci, koszty transportu (749,21). Wypłacono delegację (25,07) oraz przekazano środki na
ZFŚS (1.320,00).
Z rozdziału 85508 zapłacono za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (4.980,00).
Rozdział 90001 obejmuje wykonanie efektywności kosztowej w ramach inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z budową oczyszczalni ścieków i wymianą sieci wodociągowej z azbestowo – cementowej na PE w miejscowości Kiełczygłów
i Kiełczygłów Kolonia” (984,00).
W rozdziale 90002 znajdują się koszty dotyczące zarządzania gospodarką odpadami w Gminie Kiełczygłów. Są nimi:
wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (19.662,56); zakup materiałów – środki czystości i materiały do wykonania
ogrodzenia PSZOK (3.731,01); usługi - odbiór odpadów z terenu gminy (147.514,50) oraz odprowadzone składki na ZFŚS
(960,00).
Środki z rozdziału 90003 przeznaczono na wynagrodzenia (59.045,67), dodatkowe wynagrodzenia roczne (9.510,00)
i pochodne od wynagrodzeń (12.641,03) pracowników. Zapłacono faktury za materiały (środki czystości, części do beczki
asenizacyjnej, szlifierkę, art. gospodarcze, benzynę do agregatu prądotwórczego, gaz do butli, karmę dla psa, paliwo do
ciągników, ławki, kwiaty i sadzonki kwiatów, odzież ochronną (6.391,15). Zapłacono za odbiór nieczystości, wykonanie badań
na składowisku śmieci (analiza biogaz, analiza próbek wody, pomiar osiadania itp.), szczepienie i leczenie psa – razem usługi
(8.015,99). Dokonano opłat za użytkowanie gruntów (55,42) oraz przekazano środki na ZFŚS (2.780,00).
Z rozdziału 90015 zapłacono rachunki za materiały oświetleniowe, elektryczne (1.186,75) oraz za energię elektryczną na
oświetlenie dróg gminnych i powiatowych (40.120,78). Zapłacono za usługę podnośnikiem (wymiana żarówek) i wykonanie map
(777,91).
W rozdziale 90095 zaplanowano środki na wydatek majątkowy pn. „Zakup urządzeń do wyposażenia placów zabaw dla dzieci
w miejscowościach Huta i Obrów”.
W rozdziale 92109 znajduje się udzielona dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie (110.000,00).
Wypłacono wynagrodzenia opiekunom świetlic w Chorzewie, Obrowie i Hucie (17.134,20). Zakupiono materiały i wyposażenie
do świetlic tj. art. gospodarcze, rakietki i piłki do tenisa, materiały biurowe i dekoracyjne, zestaw do sprzątania (1.034,11).
Zapłacono za energię elektryczną w świetlicach wiejskich (780,79). Usługi to monitorowanie systemu alarmowego w świetlicach
(1.000,00).
W rozdziale 92116 została udzielona dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie (62.000,00).
Ze środków z rozdziału 92195 sfinansowano zakup masztów i flag pod pomnik mieszkańców gminy Kiełczygłów – ofiar
niemieckiego więzienia policyjnego (3.516,57).
W rozdziale 92601 znajduje się planowane wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Kuszyna w ramach dotacji
z Województwa Łódzkiego.
Z rozdziału 92605 została przekazana dotacja celowa dla LKS w Kiełczygłowie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
(10.000,00). W rozdziale tym środki wydatkowano również na wynagrodzenie dla animatora opiekującego się boiskiem „Orlik
2012”, opiekuna boiska sportowego w Chorzewie oraz osoby prowadzącej zajęcia fitness dla mieszkańców (14.026,79), materiały
(piłki i haczyki na boisko „Orlik”, paliwo do kosiarki i ciągników, art. gospodarcze) (1.087,68), przewóz dzieci na zawody
sportowe, odbiór odpadów i naukę pływania uczniów z terenu gminy (7.197,81).
Zadania zlecone
W dziale 010 wydatkowano środki na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego (191.719,24) i pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku (3.834,38).
W rozdziale 75011 środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla
pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w tym zadania z zakresu spraw obywatelskich (23.036,90).
Pokryto koszty zakupu materiałów biurowych i akcydensowych oraz paliwa do samochodu służbowego służącego do transportu
dowodów osobistych (50,00). Opłacono również rachunki za usługi pocztowe (50,00).
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Środki z rozdziału 75101 wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika zajmującego się aktualizacją
spisu wyborców – 444,00.
Otrzymana dotacja z rozdziału 75414 została zarezerwowana na zakup wyposażenia do magazynu Obrony Cywilnej.
Otrzymana dotacja w rozdziale 80101 zostanie wykorzystana na zakup wyposażenia szkół w podręczniki i materiały
edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi tego zadania dla ZSG w Kiełczygłowie i SP w Chorzewie.
Otrzymana dotacja w rozdziale 80110 zostanie wykorzystana na zakup wyposażenia szkół w podręczniki i materiały
edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi tego zadania dla ZSG w Kiełczygłowie.
Otrzymana dotacja w rozdziale 80150 zostanie wykorzystana na zakup wyposażenia szkół w podręczniki i materiały
edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi tego zadania dla ZSG w Kiełczygłowie.
Rozdział 85213 zawiera opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych (4.534,56).
Dotacja w rozdziale 85501 została wykorzystana na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na pokrycie kosztów obsługi
tego zadania – (razem 1.478.514,23).
Otrzymana dotacja z rozdziału 85212 została przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków
pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezp. społeczne, jednorazowych zapomóg z tytułu
urodzenia dziecka, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych a także na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – (razem
856.330,12).
Środki z rozdziału 85503 zarezerwowano na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny.

Wójt Gminy Kiełczygłów
Kazimierz Jędrzejski
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Kiełczygłów
z dnia 31 lipca 2017 r.
INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.
1

2

I
1
2
3
II
1
2
3
4
5
6
7
III
IV
V

Wyszczególnienie
PRZYCHODY OGÓŁEM
Przychody ze sprzedaży usług
Dotacja z budżetu
Pozostałe przychody
KOSZTY
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty
WYNIK FINANSOWY
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM
- w tym należności wymagalne
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM
- w tym zobowiązania wymagalne

Plan po zmianach na
30.06.2017 r.

Wykonanie
na
30.06.2017 r.

3

4

1 052 697,00
1 004 500,00
0,00
48 197,00
1 052 697,00
4 000,00
52 000,00
320 000,00
1 497,00
560 000,00
110 200,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

524 133,07
500 087,19
0,00
24 045,88
517 940,67
0,00
25 472,68
159 781,22
1 497,00
271 997,67
56 572,21
2 619,89
6 192,40
83 155,30
0,00
14 163,96
0,00

CZĘŚĆ OPISOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie w I półroczu 2017 roku uzyskał
przychody w wysokości 524.133,07 zł, z czego kwota 500.087,19 zł to przychody ze świadczonych usług medycznych dla NFZ
a kwota 24.045,88 zł to przychody z najmu.
SPZPOZ w Kiełczygłowie w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. poniósł koszty w wysokości 517.940,67 zł. Na koszty
bieżące zakładu składają się przede wszystkim wynagrodzenia pracowników medycznych i niemedycznych (w tym nagrody
jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Inne koszty SPZPOZ to zużycie materiałów tj. środków
czystości, wody, energii elektrycznej i cieplnej (węgiel, miał), materiałów biurowych, druków, sprzętu jednorazowego użytku,
leków. Usługi obce to badania laboratoryjne, RTG, USG, kontrakty lekarskie, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, odbiór
odpadów medycznych. Podatki i opłaty to opłata za emisję gazów do powietrza. Pozostałe koszty to: OC zakładu, OC samochodu
i licencje.
SPZPOZ w Kiełczygłowie zakończył I półrocze 2017 roku zyskiem w wysokości 6.192,40 zł.
SPZPOZ na koniec półrocza 2017 r. posiadał zobowiązania za usługi medyczne oraz wobec Urzędu Skarbowego. Należności
zakładu to należności z tytułu wykonanych usług medycznych.
SPZPOZ w Kiełczygłowie na dzień 30.06.2017 r. nie posiadał wymagalnych zobowiązań i należności.

Wójt Gminy Kiełczygłów
Kazimierz Jędrzejski
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Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Kiełczygłów
z dnia 31 lipca 2017 r.
INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.
1

I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
5
6
7
III
IV
V

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na
30.06.2017 r.

Wykonanie
na 30.06.2017 r.

2

3

4

PRZYCHODY OGÓŁEM
Przychody ze sprzedaży usług
Dotacja podmiotowa z budżetu
Pozostałe dotacje
Pozostałe przychody
KOSZTY
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty
WYNIK FINANSOWY
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM
- w tym należności wymagalne
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM
- w tym zobowiązania wymagalne

135 000,00
0,00
135 000,00
0,00
0,00
135 000,00
300,00
18 000,00
3 000,00
0,00
93 300,00
20 000,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

62 000,00
0,00
62 000,00
0,00
0,00
57 892,42
0,00
7 810,33
1 585,19
0,00
40 406,53
7 930,24
160,13
4 107,58
0,00
0,00
20,74
0,00

CZĘŚĆ OPISOWA
Gminna Biblioteka Publiczna w Kiełczygłowie w I półroczu 2017 roku uzyskała przychody w wysokości 62.000,00 zł. Była
to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kiełczygłów.
GBP w Kiełczygłowie w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. poniosła koszty w wysokości 57.892,42 zł. Na koszty te
składają się wynagrodzenia (40.406,53) i pochodne od wynagrodzeń pracowników GBP (7.930,24). Poza tym wydatkowano
środki na zakup materiałów tj. węgla (3504,02), książek do GBP i filii bibliotecznych (4105,16), środków czystości (201,15).
Usługi obce to opłaty za internet (300,00), RTV (320,75), abonament systemu informatycznego (840,00), odbiór odpadów
(124,44). W pozostałych kosztach ujęto ubezpieczenie wyposażenia GBP (160,13).
GBP w Kiełczygłowie zakończyła I półrocze 2017 roku wynikiem dodatnim w wysokości 4.107,58 zł.
GBP na koniec półrocza 2017 nie posiadała należności. Posiadała natomiast jedynie zobowiązanie z tytułu odbioru odpadów
na kwotę 20,74 zł.
GBP w Kiełczygłowie na dzień 30.06.2017 r. nie posiadała wymagalnych zobowiązań i należności.

Wójt Gminy Kiełczygłów
Kazimierz Jędrzejski
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Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Kiełczygłów
z dnia 31 lipca 2017 r.
INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.
1

I
1
2
3
II
1
2
3
4
5
6
7
III
IV
V

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na
30.06.2017 r.

Wykonanie
na
30.06.2017 r.

2

3

4

PRZYCHODY OGÓŁEM
Przychody ze sprzedaży usług
Dotacja z budżetu
Pozostałe przychody
KOSZTY
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty
WYNIK FINANSOWY
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM
- w tym należności wymagalne
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM
- w tym zobowiązania wymagalne

251 000,00
0,00
250 000,00
1 000,00
251 000,00
0,00
7 000,00
3 500,00
0,00
202 900,00
37 000,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

111 000,00
0,00
110 000,00
1 000,00
108 263,53
0,00
2 520,86
379,22
0,00
90 356,40
14 893,39
113,66
2 736,47
0,00
0,00
0,00
0,00

CZĘŚĆ OPISOWA
Gminny Ośrodek Kultury w Kiełczygłowie w I półroczu 2017 roku uzyskał przychody w wysokości 111.000,00 zł. Były to
dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kiełczygłów (110000,00) oraz wsparcie finansowe z Lokalnej Grupy Działania Kraina
Wielkiego Łuku Warty (1000,00).
GOK w Kiełczygłowie w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. poniósł koszty w wysokości 108.263,53 zł. Na koszty te
składają się wynagrodzenia – 90.356,40 (w tym świadczenia urlopowe, umowy zlecenia za zajęcia z orkiestrą dętą, warsztaty
taneczne i zajęcia logopedyczne) oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 14.893,39. Poza tym wydatkowano środki na materiały tj.
czasopisma (1129,91), środki czystości (476,56), kije bilardowe (314,00), podpis elektroniczny (440,34), odzież ochronną
(110,70), art. spożywcze (49,35). Usługi obce to badania lekarskie (40,00), opłaty RTV (217,45) dojazd dot. odnowienia podpisu
elektronicznego (121,77). Pozostałe koszty to delegacje służbowe (113,66).
GOK w Kiełczygłowie zakończył I półrocze 2017 roku wynikiem dodatnim w wysokości 2.736,47 zł.
GOK w Kiełczygłowie na dzień 30.06.2017 r. nie posiadał zobowiązań i należności.
GOK w Kiełczygłowie na koniec I półrocza 2017 r. nie posiadał wymagalnych zobowiązań i należności.

Wójt Gminy Kiełczygłów
Kazimierz Jędrzejski
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Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Kiełczygłów
z dnia 31 lipca 2017 r.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów
w okresie do końca I półrocza 2017 r.⃰

z tego:
w tym:
Wyszczególnienie

Lp

Dochody ogółem

1

Dochody bieżące

1.1

dochody z tytułu
udziału we wpływach
z podatku
dochodowego od osób
fizycznych

dochody z tytułu
udziału we wpływach
z podatku
dochodowego od osób
prawnych

1.1.1

1.1.2

w tym:
w tym:

podatki i opłaty

1.1.3

z subwencji ogólnej

z podatku od
nieruchomości
1.1.3.1

1.1.4

z tytułu dotacji
i środków
przeznaczonych na
cele bieżące
1.1.5

Dochody majątkowe

1.2

ze sprzedaży majątku

z tytułu dotacji oraz
środków
przeznaczonych na
inwestycje

1.2.1

1.2.2

Wykonanie 2016

16 431 338,64

16 180 235,79

2 132 896,00

4 073,25

2 816 932,43

1 959 645,83

5 811 989,00

4 767 835,63

251 102,85

4 552,84

246 550,01

Prognoza 2017

16 767 060,62

15 479 470,62

1 978 610,00

4 000,00

3 067 500,00

2 240 000,00

4 106 056,00

4 837 999,62

1 287 590,00

49 000,00

1 238 590,00

8 118 063,41

8 087 863,41

902 948,00

802,32

1 607 121,87

1 107 674,55

2 386 794,00

2 919 123,39

30 200,00

200,00

30 000,00

Wyk. I półrocze 2017 r.

z tego:
w tym:

Wydatki majątkowe

w tym:

Wyszczególnienie

Lp

Wydatki ogółem

2

Wydatki bieżące

z tytułu poręczeń
i gwarancji

2.1

2.1.1

w tym:

gwarancje
i poręczenia
podlegające
wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań,
o którym mowa
w art. 243 ustawy

2.1.1.1

w tym:

na spłatę przejętych
zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
przekształconego na
zasadach określonych
w przepisach
o działalności leczniczej,
w wysokości w jakiej
nie podlegają
sfinansowaniu dotacją
z budżetu państwa

wydatki na obsługę
długu

odsetki i dyskonto
określone
w art. 243 ust. 1 ustaw
y

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

odsetki i dyskonto
podlegające wyłączeniu
z limitu spłaty zobowiązań,
o którym mowa
w art. 243 ustawy,
w terminie nie dłuższym
niż 90 dni po zakończeniu
programu, projektu lub
zadania i otrzymaniu
refundacji z tych środków
(bez odsetek i dyskonta od
zobowiązań na wkład
krajowy)

2.1.3.1.1

odsetki i dyskonto
podlegające wyłączeniu
z limitu spłaty zobowiązań,
o którym mowa
w art. 243 ustawy, z tytułu
zobowiązań zaciągniętych
na wkład krajowy

2.1.3.1.2

2.2

Wykonanie 2016

15 915 342,45

14 673 538,94

0,00

0,00

0,00

170 734,63

170 734,63

0,00

0,00

1 241 803,51

Prognoza 2017

19 856 724,72

15 124 074,72

0,00

0,00

0,00

205 000,00

205 000,00

0,00

0,00

4 732 650,00

9 001 668,10

8 125 099,52

0,00

0,00

0,00

90 244,02

90 244,02

0,00

0,00

876 568,58

Wyk. I półrocze 2017 r.

z tego:
w tym:
Wyszczególnienie

Lp
Wykonanie 2016
Prognoza 2017
Wyk. I półrocze 2017 r.

Wynik budżetu

3

Przychody budżetu

4

Nadwyżka budżetowa
z lat ubiegłych

4.1

w tym:

na pokrycie deficytu
budżetu

4.1.1

Wolne środki,
o których mowa
w art. 217 ust.2
pkt 6 ustawy

4.2

w tym:

na pokrycie deficytu
budżetu

Kredyty, pożyczki,
emisja papierów
wartościowych

4.2.1

4.3

w tym:

na pokrycie deficytu
budżetu

Inne przychody
niezwiązane
z zaciągnięciem długu

na pokrycie deficytu
budżetu

4.3.1

4.4

4.4.1

515 996,19

1 041 849,93

0,00

0,00

1 041 849,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 089 664,10

3 324 384,86

0,00

0,00

1 434 384,86

1 199 664,10

1 890 000,00

1 890 000,00

0,00

0,00

-883 604,69

2 031 191,98

0,00

0,00

1 434 384,86

286 797,57

596 807,12

596 807,12

0,00

0,00

Wartości planowane zgodne są z ostatnią zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28.06.2016 r. i nie uwzględniają zmian w budżecie dokonanych Zarządzeniem Nr 16/2017
z dnia 30.06.2017 r.
Id: AF75AA30-780A-44C2-90F8-3F08AC7298F4. Uchwalony

Strona 1

z tego:
w tym:
z tego:
Wyszczególnienie

Rozchody
budżetu

Spłaty rat kapitałowych kredytów
i pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych

w tym łączna kwota
przypadających na dany rok kwot
ustawowych wyłączeń z limitu
spłaty zobowiązań, o którym
mowa w art. 243 ustawy

kwota przypadających na dany rok
kwot ustawowych wyłączeń
określonych
w art. 243 ust. 3 ustawy

Lp

5

5.1

5.1.1

5.1.1.1

kwota
przypadających na
dany rok kwot
ustawowych
wyłączeń
określonych
w art. 243 ust. 3a
5.1.1.2
ustawy

kwota
przypadających na
dany rok kwot
ustawowych
wyłączeń innych niż
określone
w art. 243 ustawy

Inne rozchody
niezwiązane ze
spłatą długu

5.1.1.3

5.2

Wykonanie 2016

123 461,26

123 461,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prognoza 2017

234 720,76

234 720,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 860,38

52 860,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wskaźnik dochodów
bieżących
powiększonych
o dochody ze sprzedaży
majątku oraz
pomniejszonych
o wydatki bieżące, do
dochodów budżetu,
ustalony dla danego
roku (wskaźnik
jednoroczny)

Dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań
określony
w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń ,
obliczony w oparciu
o plan 3 kwartału roku
poprzedzającego
pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony
w oparciu o średnią
arytmetyczną z 3
poprzednich lat)

Dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań
określony
w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
obliczony w oparciu
o wykonanie roku
poprzedzającego
pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony
w oparciu o średnią
arytmetyczną z 3
poprzednich lat)

9.5

Wyk. I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie

Lp

Kwota długu

6

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Kwota zobowiązań wynikających
z przejęcia przez jednostkę samorządu
terytorialnego zobowiązań po
likwidowanych i przekształcanych
jednostkach zaliczanych do sektora
finansów publicznych

Różnica między dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi,
skorygowanymi o środki a wydatkami
bieżącymi, pomniejszonymi
o wydatki

7

8.1

8.2

Wykonanie 2016

5 772 993,04

0,00

1 506 696,85

2 548 546,78

Prognoza 2017

7 428 272,28

0,00

355 395,90

1 789 780,76

Wyk. I półrocze 2017 r.

6 316 939,78

0,00

-37 236,11

1 397 148,75
Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp

Wskaźnik planowanej łącznej
kwoty spłaty zobowiązań,
o której mowa
w art. 243 ust. 1 ustawy do
dochodów, bez uwzględnienia
zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę
samorządu terytorialnego i bez
uwzględniania ustawowych
wyłączeń przypadających na
dany rok.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której mowa
w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez
uwzględnienia zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę
samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń przypadających na
dany rok

Kwota zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę
samorządu terytorialnego
przypadających do spłaty w danym roku
budżetowym, podlegająca doliczeniu
zgodnie z art. 244 ustawy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której mowa
w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po
uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę
samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
przypadających na dany rok

9.1

9.2

9.3

9.4

1,79%

Wykonanie 2016

2,62%

Prognoza 2017
Wyk. I półrocze 2017 r.

X

1,79%

0,00

2,62%

0,00

X

0,00

1,79%
2,62%
X

w tym na:
Wyszczególnienie

Lp

Wydatki bieżące na
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

Wydatki związane
z funkcjonowaniem organów
jednostki samorządu terytorialnego

10

10.1

11.1

11.2

0,00

Prognoza 2017
Wyk. I półrocze 2017 r.

X

Informacja
o spełnieniu
wskaźnika spłaty
zobowiązań
określonego
w art. 243 ustawy,
po uwzględnieniu
zobowiązań
związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego oraz
po uwzględnieniu
ustawowych
wyłączeń,
obliczonego
w oparciu
o wykonanie
9.7.1 roku
poprzedzającego rok
budżetowy
TAK

0,00%

2,41%

6,51%

7,53%

TAK

TAK

X

X

X

X

Wydatki
inwestycyjne
kontynuowane

Nowe wydatki
inwestycyjne

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup
papierów wartościowych

0,00

9.6.1

0,00%

X

Przeznaczenie
prognozowanej nadwyżki
budżetowej

Wykonanie 2016

9.6
9,20%

Informacja
o spełnieniu
wskaźnika spłaty
zobowiązań
określonego
w art. 243 ustawy,
po uwzględnieniu
zobowiązań
związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego oraz
po uwzględnieniu
ustawowych
wyłączeń,
obliczonego
w oparciu o plan
3 kwartałów
9.7 roku
poprzedzającego
rok TAK
budżetowy

Wydatki objęte
limitem, o którym
mowa
w art. 226 ust. 3 pkt
4 ustawy

11.3

z tego:
bieżące

majątkowe

11.3.1

11.3.2

11.4

11.5

Wydatki
majątkowe
w formie
dotacji

11.6

0,00

6 419 337,53

1 865 273,17

491 244,38

0,00

491 244,38

491 244,38

288 981,33

461 577,80

0,00

6 761 840,00

1 899 276,10

4 425 000,00

0,00

4 425 000,00

4 425 000,00

107 000,00

200 650,00

3 607 519,39

1 039 794,40

873 768,58

0,00

873 768,58

873 768,58

2 800,00

0,00

X

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wyszczególnienie

Dochody bieżące na programy,
projekty lub zadania finansowane
z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

w tym:
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Id: AF75AA30-780A-44C2-90F8-3F08AC7298F4. Uchwalony

w tym:

Dochody majątkowe na programy,
projekty lub zadania finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:
środki określone

w tym:

Wydatki bieżące na
programy, projekty lub
zadania finansowane
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

w tym:
finansowane

Wydatki bieżące
na realizację
programu, projektu
lub zadania
wynikające
wyłącznie
z zawartych umów
z podmiotem
dysponującym
środkami, o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy

Strona 2

w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta
wy

środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające
wyłącznie z zawartych umów na
realizację programu, projektu lub
zadania

Lp

12.1

12.1.1

12.1.1.1

12.2

12.2.1

środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta
wy wynikające
wyłącznie z zawartych
umów na realizację
programu, projektu lub
zadania

12.2.1.1

środkami
określonymi
w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy

12.3

12.3.1

12.3.2

27 610,68

23 469,08

23 469,08

184 950,57

157 237,48

157 237,48

0,00

0,00

0,00

Prognoza 2017

0,00

0,00

0,00

1 208 590,00

1 208 590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wyk. I półrocze 2017 r.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wykonanie 2016

w tym:

Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe na
programy, projekty lub zadania
finansowane z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.4

finansowane środkami określonymi
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4.1

Wydatki majątkowe na realizację
programu, projektu lub zadania
wynikające wyłącznie z zawartych umów
z podmiotem dysponującym środkami,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku
z umową na realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na
stopień finansowania tymi środkami

w związku z już
zawartą umową na
realizację programu,
projektu lub zadania

12.4.2

12.5

12.5.1

Wydatki na wkład
krajowy w związku
z zawartą po dniu
1 stycznia 2013 r.
umową na realizację
programu, projektu lub
zadania finansowanego
w co najmniej 60%
środkami, o których
mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta
wy

12.6

w tym:

w związku z już zawartą
umową na realizację
programu, projektu lub
zadania

12.6.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 845 000,00

1 174 000,00

0,00

671 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wykonanie 2016
Prognoza 2017

w tym:

Wyk. I półrocze 2017 r.

Przychody z tytułu
kredytów,
pożyczek, emisji
papierów
wartościowych
powstające
w związku
z umową na
realizację
programu, projektu
lub zadania
finansowanego
z udziałem
środków,
o których
12.7
mowa
w art. 5 ust. 10,00
pkt 2
ustawy bez
0,00
względu na stopień
finansowania tymi
środkami0,00

w tym:

w związku z już
zawartą umową na
realizację programu,
projektu lub zadania

12.7.1
0,00
0,00
0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie

Lp

Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów
wartościowych powstające
w związku z zawartą po dniu
1 stycznia 2013 r. umową na
realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego w co
najmniej 60% środkami,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.8

w tym:

w związku z już zawartą umową na
realizację programu, projektu lub zadania

12.8.1

Kwota zobowiązań wynikających
z przejęcia przez jednostkę samorządu
terytorialnego zobowiązań po
likwidowanych i przekształcanych
samodzielnych zakładach opieki
zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji
celowej z budżetu państwa, o której mowa
w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.
Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań
podlegających
umorzeniu, o którym
mowa w art. 190 ustawy
o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę
przejętych zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przekształconego na
zasadach określonych
w przepisach
o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę
przejętych zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
likwidowanego na
zasadach określonych
w przepisach
o działalności leczniczej

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Wydatki na spłatę
zobowiązań
samodzielnego
publicznego
zakładu opieki
zdrowotnej
przejętych do
końca 2011 r. na
podstawie
przepisów
o zakładach opieki
13.6
zdrowotnej

Wydatki bieżące na
pokrycie ujemnego
wyniku
finansowego
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej

13.7

Wykonanie 2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prognoza 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wyk. I półrocze 2017 r.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

Wyszczególnienie

Lp

Spłaty rat kapitałowych oraz
wykup papierów wartościowych,
o których mowa w pkt. 5.1.,
wynikające wyłącznie z tytułu
zobowiązań już zaciągniętych

14.1

Kwota długu, którego planowana spłata
dokona się z wydatków
budżetu

14.2

Wydatki zmniejszające
dług

14.3

spłata zobowiązań wymagalnych z lat
poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3

związane z umowami
zaliczanymi do tytułów
dłużnych wliczanych do
państwowego długu
publicznego

wypłaty z tytułu
wymagalnych poręczeń
i gwarancji

14.3.1

14.3.2

14.3.3

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na kwotę
długu ( m.in. umorzenia,
różnice kursowe)

14.4

Wykonanie 2016

123 461,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prognoza 2017

234 720,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 860,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wyk. I półrocze 2017 r.
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Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Kiełczygłów
z dnia 31 lipca 2017 r.
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF Gminy Kiełczygłów w okresie do końca I półrocza 2017 roku

Jednostka
odpowiedzialna
lub koordynująca

Okres realizacji
Wykonanie za
okres 01.01.2017
do 30.06.2017

Łączne nakłady
finansowe

Łączne wykonanie
do 30.06.2017 r.

8 888 440,49

2 157 209,07

4 425 000,00

873 768,58

0,00

0,00

0,00

0,00

X

1.b - wydatki majątkowe

8 888 440,49

2 157 209,07

4 425 000,00

873 768,58

19,75%

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

3 088 000,00

0,00

1 845 000,00

0,00

0,00%

Nazwa i cel

od

Limit 2017

do

1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem
1.a - wydatki bieżące

1.1.1 - wydatki bieżące

Wykonanie w
%

19,75%

0,00

0,00

0,00

0,00

X

3 088 000,00

0,00

1 845 000,00

0,00

0,00%

3 088 000,00

0,00

1 845 000,00

0,00

0,00%

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:

0,00

0,00

0,00

0,00

X

1.2.1 - wydatki bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

X

1.2.2 - wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

X

5 800 440,49

2 157 209,07

2 580 000,00

873 768,58

33,87%

1.1.2 - wydatki majątkowe
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków
i wymianą sieci wodociągowej z azbestowo-cementoej na PE
w miejscowościach Kiełczygłów i Kiełczygłów Kolonia - poprawa
warunków sanitarnych życia mieszkańców

Urząd Gminy
w Kiełczygłowie

2014

2018

1.3 Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:
1.3.1 - wydatki bieżące
1.3.2 - wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

X

5 800 440,49

2 157 209,07

2 580 000,00

873 768,58

33,87%

Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci
wodociągowej w Kiełczygłowie – poprawa warunków sanitarnych życia
mieszkańców

Urząd Gminy
w Kiełczygłowie

2015

2017

1 895 676,68

913 461,26

1 855 000,00

872 784,58

47,05%

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kiełczygłów – poprawa
infrastruktury drogowej

Urząd Gminy
w Kiełczygłowie

2011

2020

1 082 337,74

582 337,74

250 000,00

0,00

0,00%

Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy
Kiełczygłów – poprawa warunków komunikacyjnych

Urząd Gminy
w Kiełczygłowie

2011

2020

852 215,92

552 215,92

50 000,00

0,00

0,00%

Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem ulic w miejscowości
Kiełczygłów - poprawa infrastruktury drogowej

Urząd Gminy
w Kiełczygłowie

2017

2018

1 150 000,00

0,00

0,00

0,00

x

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków
i wymianą sieci wodociągowej z azbestowo-cementoej na PE
w miejscowościach Kiełczygłów i Kiełczygłów Kolonia - poprawa
warunków sanitarnych życia mieszkańców

Urząd Gminy
w Kiełczygłowie

2014

2018

820 210,15

109 194,15

425 000,00

984,00

0,23%

Część Opisowa
Przedsięwzięcia realizowane w Gminie Kiełczygłów ujęte w WPF to zadania inwestycyjne, których okres realizacji rozpoczął
się w 2011 roku bądź w latach późniejszych.
W okresie do 30 czerwca 2017 roku rozpoczęto 4 zadania na 5 zaplanowanych do realizacji.
1) Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie – w I półroczu
2017 zapłacono za faktury bezpośrenio związane z budową stacji wodociągowej (872.784,58 zł). Od momentu rozpoczęcia
przedsięwzięcia (2015 r.) na na ten cel wydano 913.461,26 zł.
2) Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kiełczygłów – w I półroczu 2017 roku nie dokonano żadnych wydatków
związanych z tą inwestycją. Od momentu rozpoczęcia przedsięwzięcia (2011 r.) na przebudowę dróg wydatkowano
582.337,74 zł.
3) Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kiełczygłów – w I półroczu 2017 roku nie dokonano żadnych
wydatków związanych z tą inwestycją. Od momentu rozpoczęcia przedsięwzięcia (2011 r.) na budowę chodników w Gminie
Kiełczygłów wydatkowano 552.215,92 zł.
4) Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem ulic w miejscowości Kiełczygłów – na 2017 rok nie zaplanowano wydatków
związanych z tą inwestycją.
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5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków i wymianą sieci wodociągowej z azbestowocementowej na PE w miejscowościach Kiełczygłów i Kiełczygłów Kolonia – w I półroczu 2017 roku zapłacono jedynie za
wykonanie efektywności kosztowej (984,00). Od momentu rozpoczęcia przedsięwzięcia (2014 r.) na budowę oczyszczalni
i kanalizacji wydano 109.194,15 zł.
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