
SPRAWOZDANTA
WYKONANIA B�UDZLETU ZA2OA7 T.

Rada Gminy w Starej Blotnicy, w dniu 28 grudnia 2A06 roku uchwalila budzet
na 2007 rok. Uchwalono przewidywane dochody na kwotE IA.T9.674 zl. araz
wydatki na kwotE 10.222.674 zl.Plartowany deficyt budzetowy w wysokoSci 3.000 zt.
mial by6 sfinansowany kredytem bankowym.

W trakcie realizacji budzetu zostaly zwiEkszone uchwalami Rady Gminy oraz
Zaruqdzeniami Wojta dochody o kwotE 775.684 zl. i wydatki o kwotq 1.853.783,74
zl.
Po uwzglgdnieniu dokonanych zmian plan dochod6w na koniec 2007 roku wynosil
10.995.358 zl., natomiast plan wydatk6w 12.076.457,74 zt.
Szczegolow4 rcalizacjg dochod6w przedstawia zalqcznik nr 1. Realizacja dochod6w
przewyhszyla ich poziom planowany tzn. plan 10.995.358 zL., wykonanie
11.196.088,32 zl. co stanowi 101,8 o/o planowanych dochodow jednak w por6wnaniu
do roku 2A06 oznacza spadek o okolo 60/o. Przyczynq takiego duzego obnihenia siQ
dochod6w w stosunku do roku poprzedniego byty znacznie mniejsze wptywy z tytutu
udzial6w w podatku dochodowym od os6b ftzycznych realizowane za po$rednictwem
Ministerstwa Finans6w. Pomimo i2 zostaty wykonane aZ w 108,I % planu i wyniosty
okolo 15% wszystkich dochod6w gminy za 2007 rok to w 2006 roku stanowity 2l%
ogolnej kwoty dochod6w.

Plan i wykonanie

Z

dochod6w wg dziatow klasyfikacjibudzetowej
zestawienie:Realizacie dochod6 ilnvch dziaNach przedstawia pontzseafizaue oocnooow w poszczegolnYc wla ponIZSZe zesrawtcnle :

Dz. Nazwa dziatu, r ozdziatu, p aragrafu Plan Wvkonanie %
wykonania

010 Rolnictwo i lowiectwo 1 50.61 8;00 147.856.23 98,2
600 Transport ilqcznofic 80.000,00 79.120,00 98,9
700 Gospodarka mieszkaniowa 1,t2.535.00 139.915,01 r24,3
750 Administracj a publiczna 38.535.00 43 .499,59 112,9
751 UrzEdy naczelnych organ6w

wladzy paristwowej, kontroli i
ochrony prawa otaz sadownictwa.

7.934.00 7.934,00 100,0

754 Bezpieczefstwo publiczne i
ochrona przeciwpozarowa

I 1.289.00 1 1.289,00 100,0

756 Dochody od os6b prawnych, od
os6b ftzycznych i innych
j ednostek nie posiadaj qcych
osobowo$ci prawnej oraz wydatki
zwiqzane z ich poborem.

2.602.618.002.796.429,79 107,4

758 R6zne rczliczenia 5,461.845,005 .452.53 6,3 8 99,8
801 OSwiata i wvchowanie 207 .37 5,00 t96.997 ,99 95,0
852 Pomoc spoleczna 2.233.03 3,00 2.232.668,33 100,00
854 Edukacyj na opieka wychowawcza 89.576,00 87.842,00 98,1

RAZEM 1 0.995.3 5 8,001 1 .196.088,32 1 01 ,80



Analizuj4c poszczeg6lne ir6dla rcalizowanych dochod6w naleZy stwierdzid, 2e w
znacznej cz96ci dzialilw klasyfikacji budzetowej nast4pilo 100% i wy2sze ich
wykonanie w stosunku do planu.
W og6lnej kwocie zrealizowanych dochod6w (11.196.088,32 zl.) ndzial procentowy
wynosi dla:

r Dochod6w wlasnych - 2.963 .849,11 tj. 26,5 %
o Subwencji og6lnej - 5.436.845 zl. tj. 48,6 %
r Dotacji celowych z bud:Zetu pafstwa-2.323.681,84 zl. tj. 20,7%
e Dotacji na zadania wlasne - 284.366,37 il. ti. 2,5 %
. Dotacje z firnduszy celowych oraz wptywy z t;4tutu pomocy finansowej

udzielanej miedzy j.s.t. - 187.346 tj. 1,7 %

Podstawowe dochody podatkowe gminy stanowily 23,6 %o og6lnej kwoty dochod6w,
przewyhszy\y planowan4 wielkoSi i wyniosly 2.647.643,69 zl. ale o ok.29,4 %o mniej
niz w 2006 roku.( Udzialy w podatku dochodowlm od os6b frzycmych mniejsze o
811.620 zl. w por6wnaniu z rokiem ubiegtym).
Srednio wptyo"y z podatku od Srodk6w transportowych, rolnego, le5nego, od

nieruchomo5ci i od czynnoSci cywilnoprawny ch przektoczyly planowan4 wielkoSd.
Skutki obniZenia g6mych stawek podatk6w wyniosty 2t7.744,29 zl., co stanowilo 8,2
% wykonanych podstawowych dochod6w podatkowych z tego:

o w podatku rolnym kwota 98.754,24 il.
o w podatku od nieruchomoSci kwota 65'672,20 zl.
. w podatku leSnym kwota l'062,16 21.
r w podatku od Srodk6w transportowych kwota 52.255,69 zl.

Skutki udzielonych ptzez gminp ulg i avolnieri podatkowych wynios$ 117.410,62 zl.
tj. 4,4 Vo wykonanych dochod6w podatkowych i tak:

r w podatku od nieruchomoSci 115.520,62 zl.
r w podatku od Srodk6w transportowych 1.890,00 zl.

natomiast skutki decyzji wydanych przez orgfit podatkowy wyniosty odpowiednio
25,304,40 zL (w 2006 r. -21.360,40 zl.)

o umorzenia zaleglolci podatkowych - 24.232,40 zl ( podatek rolny 15.351'60
zl., podatek od nieruchomo$ci 2'151,60 zl. podatek le3ny 1.595'10 zN. ,podatek
od Srodk6w transportowych 5.134,10 zl.)

o rozlohenie na raty, odroczenie terminu platno5ci -l .072'00 zt.

Najni2sze dochody osi4gnipto w dziale 801- oswiata i wychowanie- dochody
zrealizowano w 95,0 % planu. Na takQ realizacjg dochod6w w tym dziale miala
wptyw dotacja celowa z bud2etu paristwa na nauczanie j. angielskiego w pierwszych

klasach szkol podstawowych- wykorzystanaw 68,1 o/o '
W dziale 756 gdzie klasyfikowane sq podatki i oplaty lokalne do budZetu gminy

wptynplo 2.796.429,79 zl. co stanowi ok. 107,4 o/oplant rocnego .



Wykonanie w tym dziale jest bndzo dobre. Dziqki podjEtym staraniom

windykacyjnym -pomimo uchylania sig duzych firm oraz postQpujqcego zvbdZenia

spoleczeristwa obs erwuj emy znaczny sp adek zale gto(;ci z lat p oprzedni ch.
Stan nalezno5ci pozostatych do zaplaty w D2.756 wykazany w sprawozdaniu Rb-27S

za 2007 rok wynosi 20t .369,29 zl.(z odsetkami od niezaptaconych naleznoSci)

natomiast w 2006 roku wynosil 387 .792,25 zl. co oznacza spadek o 186.422,96 zl.

Najwyzsze zalegloSci wystEpujq w podatku od nieruchomoSci i od Srodk6w

transportowych a szczeg6lowy wykaz zaleglo3ci podatkowych na 31.12.2007 r.

przedstawia siP nastEPuj Qco:

WYKAZ ZALEGLOSCI W I,ACZNY\4 ZOBOWIMANIU PIENIQZNYM (PODATEK
ROLNY, LESNY I OD NIERUCHOMOSCI OD OSOB FIZYCZNYCH)

1. Og6te m zalegloSci na 3 I.L2.2007 r. wynoszQ - 28.983'71
ogotem nadplaty na 31.12.2007 r. wynoszQ - I .956,95
SALDO - 27.026,76

2, W 2007 roku wystawiono 350 upomnieri na kwotE- 38.L22,50

3. W Z0A7 roku z tytulu nieterminowego oplacania podatku ( lQcznego

zobowiqzania pieniEznego ) pobrano odsetki w kwocie - 2.699,00

4. Wystawiono l3}tytuty wykonawcze, na kwotE - 20.482,61
5. W 2007 roku przezPoborcq Skarbowego Sci4gniEto kwotE podatku -

19.042,62
6. W ZA07 roku ztyfirtu zaleglosci wplacono kwotE w wysokoSci -15.A27 r71

WYKAZZALEGLOSCI W PODATKU OD OSOB PRAWNYCH
(podatek rolny, leSny i od nieruchomoSci)

1. OgolemzalegloSci na 3L.12'2407 t. wynosz4-

Og6lem nadplaty na 3 1.12.2007 r. wynosz4-'

SALDO -

2. W 2007 roku wystawiono 8 upomnieri na kwotE - 1.566'98

3. W 2007 roku z tyfiilunieterminowego oplacania podatku pobrano odsetki

w kwocie - L372'39

4. W 2A07 roku wystawiono 2tytttly wykonawcze 678,00

5. W ZA07 roku ztytuluzalegloSci wplacono kwotE w wysokosci - 83.416010

WYKAZZALEGI,OSCI W PODATKU OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH

148,40
54,20
94,20

82.263,04
27 |,00

8r.992,04
8.936,00
12.519,00

1.970,40

2.296,40
10.5 52,70

1. Og6lem zalegloSci na 3 t.12.2047 r. wynoszq -

Og6lem nadplaty na 3 I.12.2007 r. wynoszQ -

SALDO -
2. W 20A7 roku wystawiono 15 szt. upomnieri na kwotE

3. Wystawiono 14 tytut6w wykonawczych na kwotE

4. W-2007 roku z tytulu nieterminowego oplacenia podatku

pobrano odsetki w kwocie
5. W 2007 roku ptzez PoborcE Skarbowego SciqgniEto

kwotE podatku
6. W 2007 roku z tytulu zalegloSci wplacono kwote



t

Dz. 010 Rolnictwo i lowiectwo plan wykonano w 98,2 o/o.

Dz. 600 Transport i lqcznoSd lplan wykonano w g8,goh.2r6dlem dochod6w, jakie

wystqpilo w tym dziale w 2007 roku byty Srodki otrzyman e z terenowego Funduszu

Ochrony Grunt6w Rolnych w wysokoSci 79.1,20 zt. narcalizacjE zadania
pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do p6l relacji ChruSciech6w-Ryki ".

D2.700 Gospodarka mieszkaniowa - plan wykonany w 124,3 o .
powodem tak wysokiego wykonania planu byty duzo wyzsze od planowanych

dochody ze sprzeda|y grunt6w gminnych.
Dz.75L Plan wykonany w 100%.
Dz. 754 Plan wykonano w I00 %. 1rodtem dochod6w w tym dziale jest dotacja na

wydatki zwiqzane z obron4 cywiln4 oraz dotacja celowa przeznaczona na zakup

sprzQtu strazackiego.
Subwencje w dziale 758 , wplynEty w pelnych wysokoSciach tj.w kwocie 5.436.845

zl.
Natomiast uzyskane odsetki od lokat bankowych w 2007 roku wyniosty 15.691,38 zl.

Dotacje na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 2.324.548 z\. a zJ.ealizowano w

kwocie 2.321.681,84 zl. W ramach dotacj i na prace zlecone gmina otrzymala :

D Na opiekE spoleczn% wyplatg Swiadczeri rodzinnych oraz obslugE tych

Swiadczefi,- 2.1'35 .4L8,61 zl.
n Na obronq cywilnq 50A il.
tr Na administracjE 36.228 zt.
D Na wybory * 7 .155 zl.
a Na realizaciq wyplat producentom

zawartego w cenie oleju napQdowego
143.601,23 zl.

B Na utrzymanie rejestru wyborc6w - 779 zt,

Gmina otrzymala r6wniez dotacje na zadania wlasne, dotacje te wplynefy w pelnej

planowanej wysokoSci i tak:
tr Na dozywianie dzieci - 41.000 zl.
tr Na dodnansowanie zakupu podrgcznik6w d\a dzieci rozpoazynEqcych roczne

przygotowanie przedszkolne lub naukQ w klasach I-I[ oraz zakupu jednolitego

stroju dla uczni6w - 41.600 zt.
tr Na utrzymanie Gminnego Osrodka Opieki Spolecznei-40.000 zt.

a Na wyphaty zasilk6w okresowych- 15,963,38 zL'

tr Na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i mlodziely * 3.794 zt.

D Na nauczanie j. angielskiego w pierwszych klasach szk6l podstawowych-

22.217,23 zl.
o Na dofinansowanie pracodawcom koszt6w przygotowania zawodowego

mlodocianych pracownik6w -7 l.ll0,7 6 zt'

B Na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych -2.439 zN.

tr Na stypendia socjalne i pomoc materialn4 dla uczni6w '25.216 zl.

n Na aktywizacjE i wspieranie j.s.t. w zakresie udzielania uczniom pomocy

matefialnej o charakterze edukacyjnym -2L026,00 zt.

rolnym zwrotu Podatku akcYzowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej-



Oprocz dochod6w zrealizowanych w kwocie I1.196.088,32 zt., zaangazowano Wolne

Srodki z 2006r.: 780.099,74 oraz zaeiBniqto dwa kredyty inwestycyjne na lqcznq

kwotE 618.000 zl. lqcznie 12.594.188,0 6 zt.
WyOattci wykonane w 2AA7 roku wynosily I 1.3 17 .899,27 zt. a rczchody 2007 roku to

spiacon e raty kredytu i polyczek w kwocie 317 .00A zl. lqcznie I 1.634.899,27 zl.

W 2007 roku Gmina rozliczyta umorzenia polyczekw wysoko5ci 74.928,90 zt.

poniew az przeznaczyla Srodki z vmorzenia na realizacie zadania pod naz:fy.'tq:-,,Zakvp 
spe cj ali styczne go samochodu do zb i 6rki $mi eci" .

Na koniec roku powstal deficyt budzetowy w kwocie I2L810,95 zl. a z rozhczenia

budzetu w catos;i wynika, Ze do wykorzystania w budzecie roku 2008 pozostaly

wolne Srodki w wysokoSci 959.288'79 zl-
Na dziefi 3l grudnia Z0A7 roku Gmina posiadala zobowiqzania z tytulu pozyczek i

kredytow w kwocie 1.241.000 zt.
Z por6wnania w/w zobowi qzah do dochod6w osi4gnigtych w 2007 roku wynika, 2e

wskaZnik zadluzenia *ynori tylko 11,08 o/o oraz miesci sig w granicy dopuszczalnej

okreSlonej w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 ezerwca 2005 roku o finansach

publicznych.(ti . Dz.IJ . 249, poz. 2104 z 2005 r. z pofun. zm.)

Wykonanie wYdatk6w w 2047r.

plan wydatk6w na 2007r. po zmianach wynosil 12.A76.457,74 zl. a wykonanie

ll.3 I7.ggg,Z7 zl. co stanowi 93,i oh planu . Na koniec roku wyst4pily zobowiryania

niewymagalne w kwoc ie 343.g23,06 ;t. (dotycz qce zobowiqzafi z tytutu dodatkowego

*ynugrodzenia rocznego i pochodnych od w/w wynagr odzefi oraz innych faktur

otrzylnanych w styczniu a wystawionych w grudniu 2007 roku). zobowiqzania

lvymagalne nie wyst4pity, natomiast wydatki kt6re nie wygasly , lptyy:T 
roku

budzetowego to kwota-130.000 zl. zgodnaz Uchwal4Rady Gminy w Starej Blotnicy'

D2.010 Rolnictwo i lowiectwo plan 223.518 zl. - wykonanie 215.861,35 zl' co

stanowi 96,6 o/a Planu i tak m.in.:
tr Zaprowidzeniepunktu zbiorki zwlok zwierzpcych - 9.550,AA il"

o Na Izby rolnicze wplacono skladki w kwocie ' 6.583,9t zt. (2 % dochodow

uzyskanYch z Podatku rolnego)
n Na budo*E wodociQgu w miejscowoSci ChruSciech6w oraz ujEcia wodnego w

miejscowoSci Zdzary -56.126,2I zL'
tr Na realizacjg *yitut producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego

zawartego 11y. cenie oleju'napEdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej-

143.601,23 zl
Dz. 600 TransportitqcznoSd plan 1.087.400 zl wykonanie 1.017.120,4721

co stanowi 93,5 o/oplanu. W dziale tym ztealizowano :

f . inwestycje na og6lnq kwotE - 783.597 ,ll zL.

2. remonty na og6ln4 kwotg ' 23 '780,22 zt'



wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu bialobrzeskiego na
rcalizacjE odnowy nawierzchni drogi powiatowej Stara Blotnica-Kadtub
77 ,663,55 zl.
pozostale wydatki zwiqzane z utrzymaniem dr6g m.in.: zakup kruszywa, szlaki,
piachu, Luhlu, krggow betonowych, masy bitumicznej, r6wnanie dr6g, wykopy
row6w, oplaty sqdowe, usuwanie Sniegu, wypisy z rejestru grunt6w
132,079,59 zl.
Gl6wne inwesfycje przeprowadzone w 2007 r.
Przebudowa drogi gminnej Nowy Kadtubek-Urban6w - plan 335.433 zl.
wykonanie 335.353,1 1 zt. -100,0- oh planu.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowoSci ChruSciech6w-Ryki plan 429.000
zl. wykonanie 429.000 zl.- 100,0 o/oplanu.

Wykonanie projektu na przebudowQ drogi w miejscowoSciPierzchnia Zamlynie
plan 20.000 zt. wykonanie 12.244 zl. * 61,2 o/o planu.
Wykonanie projektu techniczneg o oraz podklady geodezyjne na przebudowq
drogi gminnej w miejscowoSci Grodzisko orazTrqbki plan 7.000 zt. vrykonanie
7.000 zl. tj. 100,0%.

Gl6wne remonty przeprowadzone w 2007 r.

o Remont drogi w Starym Gotdzie 26.000 zl. wykonanie 23.780,22 zt.

Dz. 700 Gospod arka mieszkaniowa plan 50.600 zl wykonanie 3 8. I 57 ,53 zl
co stanowi 7 5,4 o/o planu. Srodki zostaly ptzeznaczone na :

tr remont mieszkan bgd4cych wlasnoSci4 gminy - 3.063 ,62 zt.
tr koszty szacunku dziatekprzed sprzedaha, ogloszenia w prasie, oplaty sqdowe,

lvypisy z rejestru grunt6w'7.012,91 zl.
tr *ykottunie map do cel6w projektowych na rozbudowE budynku SP ZOZ-u -

1.281 zN.
D zakup pieca c.o. - 14.600,00

Dz.7L0 DzialalnoS6 ustugowa plan 21.350,00 z*. wykonanie 17.385,00 zl. 81,4 oh

planu
Wydatki klasyfikowane w tym dziale zwiqzane se oplatami za projekty decyzji o

warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Stara

Blotnica.

Dz. 7 50 Administracj a Publiczna
Plan - 1.660 .157 zt. wYkonanie
tvm:

1 .3 1 8.500,52 zt. co stanowi 79,40 planu, w

3 .

4.

n na prace zlecone przezlJrzqd Wojew6dzki - plan 36.228

zl.(z otrzymanych dotacj i)
o na utrzymanie Rady Gminy otaz Komisji plan 67 .000 zt.

zl.
u na promocje Gminy '1'.923,00

zt. wykonanie 36.228

wykonanie 58.500,82



o na utrzymanie UrzEdu Gminy plan 1 .55 | .929 zl. wykonanie 1 .3 5 1 .848,70

21.tj.87,1 % planu ztego :

: li ffi?:; i:'#;H ;,;; h??{,t,l;wa budvnku urzEdu Gminv-
w tym 130.000 zl. to kwota wydatk6w , kt6re nie wygasly z uplywem
roku budzetowego)

Dz. 7SLTJrzEdy naczelnych organ6w wladzy paristwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz s4downictwa

Gmina otrzymala dotacje w kwocie 7.934 zL. na Wybory do Sejmu i Senatu oraz

utrzymanie stalego rejestru wyborc6w. Povtyhsza kwota zostala wykorzystana w

100,0%.
Dz. 7 S4Bezpieczefistwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa

plan 160.309 zt. wykorzystanie 145.729,90 zl co stanowi 90,9 o/o planu.

Rozdz.7s4ll Komendy Powiatowe Paristwowej Straly Poharnej 4.000 zl.bytato

kwota przeznaczonana dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w

Bialobrzegach.
Rozdz.T 5412- Ochotnicze Straze Pozarne.
nabie1qce utrzymanie jednostek OSP ( w tym na wyplatg ekwiwalent6w zaudzial w

akcjach gasniizych, iakupy paliwa i wyposahenia jednostek OSP, ubezpieczenie

strazak6w i samochod6w araz inne wydatki zwiqzane z zapewnieniem gotowoSci

bojowej strahaklw) wydatkowano 14 | .229,90 zt.
Dz.756 - na koszty poboru podatk6w tj. prowizje soltys6w oruz oplaty komornicze'

plan 43 .350 zt. wykorzystanie 40 .47 6,63 zt. tJ.93,4yo planu.

Dz.7S7 Obsfuga dlugupublicznego plan 36.00A il. wykonanie 35 .179,23 zt.

co stanowi 97 ,7o Planu.
Dz,l SSRezerwa budzetowa zostalawykorzystana w 7 3o/o.
Dz. 801 Oswiata i wychowanie plan 5.453.553,74 zl wykonanie 5.131.950,03 zl so

stanowi 94,1 o/o Planu.
W ramach dzialu Oswiata wystEpuj qtozdzialy:

D Szkoty podstawowe plan 3.562.016,7 4zl'
stanowi 94,9 o/o Planu.

wvkonanie 3.378.594,52 zl. co

o wydatki biezqce - 3.087.742,48 zt-
o remonty - 289.449,04 zl.(remont dachu na PSP w Kaszowie oraz w

Starej Blotnicy oraz malowanie pomiesz czen w szkole w Starej

Btotnicy).
o Inwestycje - 1.403 ,A0 zl.

r Gimnazju piun 1.292.443 zt. wykonanie L219 .73I,52 zl. -94,4 o/o

r Oddzialy przedszkolne plan 300.964 zl. wykonanie 255.060,79 zl.-84,7 o

tr Dowozenie uczni6w d; szk6l plan 196.880 zl. wykonanie 177.379,98 zl'-

90,loh
n Doksztalcanie

zt. -99,8 %.
i doskonalenie nauczycieli plan 27.70021. wykonanie 27.633,46

tr Na dofinansowanie pracodawcom koszt6w
mlodocianych pracownik6w -7I.1 1 1,00 zt'
100,0%.

przy gotowania zawodowego
wvkonanie 71.1t0,7 6 zl.



Dz. 851 Ochrona zdrowia
Rozdz. g s|s3-Zwalczanie narkomanii -3 .ggg,98 zl. przeznaczono na ptzeciwdziatanie

narkomanii m.in. pokryto koszty spektakli kierowanych do dzieci i mt'odziezy o

charakterze profi lakty cznym (profi laktyka dot. narkomani i)
r ozdz. 8 5 1 5 4 -przec iwd zialanie alkoho 1 izmowi

qrlan iO.Zgg zl wykonanie 68.201,65 zl co stanowi 97,0 o/o planu.

Srodki te przeznaczono na profilaktykE przeciwalkoholowa i tak m.in.:

o zakupiono podrgczniki dla dziec,i z rodzin dotkniEtych problemem

alkoholowym
o zakupiono leki dla os6b podejmuj4cych leczenie uzalehnieft
. pokryto koszty wycieczki, konkurs6w i zabaw dla dzieci z rodzin

dysfunkcyjnych
o wynagrodzenie Gminnej Komisji ds. rozwiqzywania problem6w

alkoholowYch
o koszty spektakli kierowanych do dzieci i mlodziezy o

pro fi iakty czny m (pro fi I akt yka dot. naduzyw ania alkoho lu)

o doposazono Swietlice socjoterapeutyczne w niezbEdny sprzEt

o szkolenie czlonkow komisji

Dz. gs2pomoc spoleczna, plan 2.3gg.zz3 zlwykonanie 2.371.270,18 zt
co stanowi 98,8 o/o Planu-

Powyzsza kwota w wysokoSci 2.37I.270,18 zl. pochodzila w:

o 94 % zdotacii paristwa tj. kwota 2.232.381,99 zl.

. 6 %ze Srodkow Rady Gminy tj. kwota 138.888,19 zl.

Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 2.135,418'61 zl. ptzeznaczono na

nastgpuj qce zadania:
o realizacja swiad czenrodzinnych- 2.089.910,89 zt'.

. ubezpie czenia zdrowotne - 2'7 L5,52 zl'
o zasilki, pomoc w naturze - 42'792,2A il'

Dotacje na zadania wlasne w kwocie 96.963138 zN. przeznaczono:
o na wyptatE zasitk6w okresowych - I 5.963 ,38 zl.

o navtrzymanie Gminnego osrodka opieki Spolecznej-40.000,00 zL'

. na doirywianie dzieci - 4L000,00 zt'

srodki Rady Gminy w wysokosci 13g.ggg,l9 zl. przeznaczono na :

. utizymanie Gminnego Osrodka Opieki Spolecznej-623A5,56 zl'.'

. dozYwianie dzieci 16. 190,80 zl'

. zasilki,pomoc w naturze - 59 '205,53 zt"

. zasilki okresowe 1.1 86,30 zt"

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. gs+oi S;i.tlice szkolne plan 37.g01,00 zl. wykonanie 28.950,74 zt' tJ' 76'40

planu.
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniow

charaktetze



Na stypendia socjalne dla uczni6w i dofinansowanie zakupu podrEcznik6w otaz
jednoliiego stroju dla uczni6w przeznaczono og6lem 94.416,00 zl. z czego Srodki z

dotacji wynosity 66.826,00 zt. a Srodki wlasne 27.590,00 zl.
Dz. 900 Gospod arka komunalna i ochrona Srodowiska

plan 512.238,00 zl. wykonanie 482.927 ,08 zl co stanowi 94,3 o/oplanu.

I tak nalwahniejsze wYdatki to:
- wyw6z odpad6w - 38.993,54 zl.
- za oSwietlenie ulic - 187.525,26 zl.
- zawymianE lamp i remonty oSwietlenia ulicznego -I.772,84 zl.
- zakup samochodu do zbi6rki smieci - 224.t28,50 zt.

Dz.92L Kultura i ochron a dziedzictwa narodowego - dotacja podmiotowa dla

samorzqdowej instytucji kultury plan 135.000 zl wykonanie 135.000 zlplan

wykonan 100%.

D2.926 Kultura ftzYczna i sPort-
plan 49.000 zl wykonanie 34.838,98 zL.tJ.7l,I % planu.

W 2007 roku zbud1ef.u gminy przekazarro Srodki w formie dotacji celowej dla:

o powiatu Bialobrzeskiego w lqcznej wysokoSci 104.000 zl. z czego zwr6cono

niewykorzystan q czEili dotacji w wysokoSci 22.336,45 zl. na konto budzetu

gminy.
o Klubu Sportowego ,,Blotnica" na reali zacjE zadania publicznego jakim jest

upowszrihniunie Kultury Fizycznej i Sportu - Pitka Nozna -30.000 zt.

Natomiast z tytufu pomocy fininsowej udzielanej pomiedzy jednostkami samorz4du

terytorialnego gmina uzyskala Srodkiw lqcznej kwocie 187.3 46 zt.

Gmina nasza posiada fundusz celowy pod ftazw% Gminny Fundusz ochrony

Srodowiska i Gospodarki Wodnej . Zakres dzialania tego funduszu okre$la ustawa o

ochronie Srodowista. Przychody i wydatki w/w funduszu zawiera zal. Nr 7

wykonanie dochodow i wydatk6w eraz inwestycji, dotacji, Funduszu

Ochrony Srodowiska p odaj 4 zalqczniki:
Nr 1 Wykonanie dochod6w
Nr 2 Wykonanie wYdatk6w
Nr 3 Dotacje na zadania zlecone
Nr 4 Wydatki z dotacji na zadania zlecone
Nr 5 Wydatki na pornoc finansowq dla Starostwa Powiatowego w Bialobrzegach

Nr 6 Sprawozdanie z wykonania inwestycji
Nr 7 Sprawo zdanie z Funduszu Ochrony Srodowiska
Nr I Sprawo zdanie z Zaldadu Gospodarki Komunalnej w Starej

BlotnicY
Nr 9 Sprawo zdanie z rcalizacji ustawy o zam6wieniach publicznych

Nr l0 Sprawozdanie roczne z wykon aniaplanu finansowego Samorzqdowej

Instytucji Kultury w Starej Blotnicy
Nr I 1 Spraw ozdanie ro"rn" z wykonania planu finansowego Samodzielnego

publicznego ZaldaduOpieki Zdrowotnej w Starej Blotnicy.
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