
SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDZETIJ ZA2OO4 T.

Rada Gminy w Starej Blotnicy, rv dniu 5 lutego 2004r., uchwalila bud1et na
2004 rok. uchwal4 nr XV/80/2004. {Jchwalono przewidywane dochody na kwotE
8.149.215 zl. oraz wydatki na krvotp 7.855.61 5 zl. Planowana nadwy1ka dochodow
nad wydatkarni w wysokoSci 293.600 zl. miala zostac przeznaczona na splatE rar
pozyczek i kredytow, ktorych termin splaty przypadal na2004 rok.

Realizacja zadan gospodarczych w ci4gu minionego okresu nasuwala potrzeby
dokonywania okreSlonych zmian w budzecie. Glownymi motywami dokonanych
zmLan przez Radp Gminy byla aktualizacja dochodow z tytulu: norvych dotacji,
subwencji, pozyskanych Srodkow na wspolfinansowanie inwestycji, wprowadzenie do
budzetu kwoty wolnych Srodkow z 2003 roku oraz przychodow z tytuiu zacirynigtych
po2yczek z WFOS i GW a takle zmiany w planie wydatkow(w znacznej mierze na
zadania i nwe s ty c yj n e ) .
Wynikaj4ce potrzeby w realizacji bielqcych zadah obligowaly rownie1 Wojta Gminy
do korzystania ze swych uprar,vnien w dokonywaniu zmian w budzecie - a zmiany te
polegaly na:

1- wl4czeniu do budzetu zmian kwot dotacji celowych oraz dotacji na
dofinansowanie bie2qcych zadan wlasnych na podstawie pisrn dysponentow ;

2- przeniesieniu wydatkow biezqcych rniEdzy rozdzialami i purugr:ufami w ramach
dzialu;

3. przeniesieniu wydatkow z rezerwy budzetowej w kwocie 126.704 zl. do
dzialow:
600- Transport i lqcznoSc na kwotg - 15.000 zl.
700- Gospodarka mieszkaniowa na kwotg - 7.50 0 zl.
7 50- Administracj a publiczna - 14 .000 zL.
754- Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpo1arowa - Il. l50 zL.
756- Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj4cych osobowoSci prar.vnej oraz wydatki zwiqzane z itfr poborem-
2.544 zt .
801- oswiata i wychowanie nalqczn4 kwotg 6r.gr0 zl.
852- Pomoc spoleczna - 9.000 zt.
900- Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska na lqcznqkwotp 4.00A il.
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego I .600 zl.

Po dokonanych zmianach plan dochodow na koniec 2004 roku wynosil g.7lg.gl7 zl.,
natomiast plan wydatk6w 8.760.170 zl.
Szczegotow4 realizacip dochodow przedstawia zal4cznik nr l. Realizacja dochodow
osi4gnEla. mohna stwierdzic poziom planowany tzn.(plan 8.7 lg .g 17 zl., wykonanie
8.696.084 zl- czyli 99.7oA planu). Analizujqc poszczegolne Lrodla realizowanych
dochodow nale|y stwierdzic, 2e w znaczne.i czESci nast4pilo pelne ich wykonanie
wobec planu.



Dochody wlasne gminy stanowity 30,4o/o ogolnej kwoty dochodow, zostaly wykonane
w 99,2o/o i osi4gngly wielkoSc 2.643.626 zt. d. o 42% wigcej nizw 2003 roku.
Podstawowe dochody podatkowe wyniosly 2.503.959 zl.Wptywy zpodatku rolnego i
od nieruchomoSci przekroczyly plan, natomiast z podatku leSnego w 94oh planu a od
Srodkow transportowych w 90o/o planu.
Dz. 010 Rolnictwo i lowiectwo plan wykonano w 87,l oh.
Dz. 600 Transport i lqczno5c -plan wykonano w 100%. Jedynym 2rodlem dochodow,
jakie wyst4pilo w tym dzialew 2004 roku s4 Srodki otrzyrnane zterenowego Funduszu
Ochrony Gruntow Rolnych w wysokoSci 69.00A il. narealizacjQ zad,aniapn.:
,,Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pol relacji Stary Gozd-Grodzisko,,.
Dz.7 00 Gospodarka rnieszkaniowa-
PrzyjEty roczny plan w wysokoSci 58.476 zl. zostal wykonany w 88,3 % osi4gajEc
wplywy z zakesu gospodarowania mieniem komunalnym w wysokoSci 51.656 zl.
Wptywy z najmu mieszkanprzekroczyly plan i wyniosty 103,4oh planu.
Oplaty za u|ytkowanie wieczyste wplynQly w 100%.
Na poczet planowanych dochodow ze sprzeda|y mienia komunalnego w wysokoSci
15.000 zl. wplynElo tylko 6.718 zl. tj.44,8o/o planu, poniewalsprzedano czqsd dzialek
a pozostale nie znalazly nabywcow.
D2.750 Administracja publiczna - plan wykonano w 92,9 oh.
Plan w zakresie zadan zleconych wykonano w l00oh.
Pozostale dochody na plan 4.235 zl. wykonano I .577 zl.tzn.w 3j,2o/o
Dz.75l plan wykonano w 100%.
Dz- 754 Plan wykonano w 100%. Zrodlem dochodow w tym dzialejest dotacja na
wydatki zwiqzane z obron4 cywiln4 w wysokoSci 500 zl. realizowana w zakresie
zadan zleconych.
Dzial756- Podatki i oplaty klasyfikowane w tym dziale stanowi4 najwigksz4 grupQ
dochodow wlasnych gminy. Do budletu gminy wptynql o 2.514.599 zl. co stanowi
99,4oh planu rocznego. Najwigkszy kwotg stanowi qudzialy w podatku dochodowym
od osob fizycznych realizowane za poSrednictwem Ministerstwa Finansow. Zostaly
wykonane w 97,7%oplanu. Stanowiqal 19% wszystkich dochodow gminy 2a2004 rok.
Wplywy z podatku rolnego, leSnego, podatku od czynnoSci cywilnoprawnych, podatku
od spadk6w i darowizn oraz podatkow i oplat lokalnych zostaly zreilizowane w
l02,6oAplanu. Jest to wykonanie bardzo dobre jednak duzym problemem sg zalegloSci
a co za tym idzie trafne ustalenie realnego planu dochodow.
W znacznej mierze poprzez postEpuj4ce zubozenie spoleczenstwa orazuchylanie sig
duzych firm trudno przewid ziec i docho dzic praw tytulem wplat zalegloS ci z lat
poprzednich.
Ponadto skutki obnizenia gornych stawek podatkow wyniosly 203.38121. co stanowi
8,lyo wykonanych podstawowych dochodow podatkowych , za1 skutki udzielonych
ptzez gming ulg, odroczen, umorzeh, i zwolnien podatkowych wyniosly 104.006 zl. tj.
4,2 oh wykonanych dochodow podatkowych.
ZalegloSci ogolem wykazane w kwocie 477.625 zl. wzrosly w stosunku do roku
ubiegtego o 3 8,3 o/o.(w 2003 r. 345.245 zt.)
Pomirno duzych staran windykacyjnych zalegloSci podatkowe wzrosty w stosunku do
roku 2003 o 48,80 i wynoszq289.240 zl., awykazzalegloSci podatkowych na
3 I . I 2.2004r. przedstawia sip nastppuj4co:



wyKAZ ZALEGT,OSCI W L,ACZNYM ZOBOWIAZANIU PIENT4ZNYM
(PODATEK ROLNY, LESNY I OD NTERUCHOMOSCI OD OSOBFTZvCZNvCH)
I . Ogole m zalegloSci na 3 | .12.2004 r wynosze -

Ogolem nadplaty na 3 I . I 2.2004 r. wyno szE. -
SALDO -

2.W 2004 roku wystawiono 457 upomnien na kwotE -

3.W 2004 roku z tytulu nieterminowego optacania podatku (l4cznego
zobowiqzania pienigznego)pobrano odsetki w kwocie - 2.1j2.75

4. Wystawiono 125 tytulow wykonawczych, na kwotE - 37.971,30

5. W 2004 roku przez Komornika Sci4gniEto kwotg podatku - 7.599,37

6. W 2004 roku ztytulu zalegloSci wplacono kwotg w wysokoSci - 13.619,lg

WYKAZ ZALEGI,OSCI W PODATKU OD NIERUCHOMOScT on oSoB
PRAWNYCH

t22.905,96
3.219,44

1 19.5 96,42

103 .  101 ,69

100.066,30
5,96

100.060,34

1. Ogolem zalegloSci na 3 1.12.2004 r wynoszq -
Ogolem nadplaty na 3 I . I 2.20A4 r. \vyno szE-
SALDO.

2.w 2004 roku wystawiono 4 upomnienia na kwotE - 36.235,90

3.W 2004 roku z tytulu nieterminowego oplacania podatku (tqcznego zobowiqzania
pienipznego)pobrano odsetki w kwocie - 3.g03,40

4. Wystawiono 6 tytulow wykonawczych, na kwotE - 36 .235,90

5- W 2004 roku z tytulu zalegloSci wplacono kwotp w wysokoSci - 13.754,60

WYKAZ ZALEGLOSCI W PODATKU ROLNYM OD OSOB PRAWNYCH

I . Ogolem zalegloSci na 3 | .12.2004 r wynosz4 -
Ogolem nadplaty na 31.12.2004 r. wynoszE-

SALDO.

2-w 2004 roku wystawiono 3 szt. upomnien na kwotE -
3. Wystawiono 6 tytulow wykonawczych, na kwotg -

WYKAZ ZALEGI,OSCI W PODATKU LESNYM OD OSOB PRAWNYCH

441,69

441,69

353 ,50
353 ,50

1 . Ogole m zalegloSci na 3 | .12 .2004 r wynosz4 -



WYKAZ ZALEGT,OSCI W PODATKU OD SNONXOW TRANSPORTOWYCH

Ogolem nadplaty na 3 1 . 12.2004 r. wyno szE -
SALDO.

1. Ogotem zalegloSci na 31.I2.2004 r wynoszE -
Ogolem nadplaty na 3 1 . 1 2.2004 r. wyno szE -

SALDO.
2.W 2004 roku wystawiono I I szt. upomniefi na kwotg -

3.w 2004 roku z tytulu nieterminowego oplacania podatku
pieniEznego)pobrano odsetki w kwocie -

4. Wystawiono 9 tytulow wykonawczych, na kwotg -

5. w 2004 roku przez Komornika sci4gniEto kwotE podatku

0,04
0.04

65 .925.64
33,7 0

65.99 |  ,94
10.013,57

(l4cznego zobow iqzania
7 05 ,60

31.347 ,44

2.3 93,00

6. W 2004 roku z tytulu zaleglosci wplacono kwotE w wysokoSci - 6.135,20

Subwencje w dziale 758 , ktore stanowiq 6l ,6 Yo budzetu gminy wptynEly w pelnych
wysokoSciach tj. w kwocie 5.360.3 04 zl.
Dotacje na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 575.351 zl. a zrealizowano w
kwocie 514.092 zl. RoznicE w wykonaniu - 1.259 zl., zwrocono na konto l;rzedu
Wojewodzkiego. W ramach dotacji na prace zlecone gmina otrzymala:

tr Na opiekE spolecznEi utrzymanie GoPS-u 476.358 zt.
E Na oSwietlenie ulic 36.317 zt. ( za 2003r.)
B Na obrong cywiln4
o Na administracjg

500 zl.
32.979 zL.

o Na wybory do Parlamentu Europejskiego 5.855 zl.
c Na utrzymanie rejestru wyborc6w 754 zt.
o Na wyplatg odszkodowan, ,,sus zowych,, 21.329 zl.

Gmina otrzymala dotacje na zadania wlasne w wysokoSci 49.062 zl.
Dotacje te wplynQly w pelnej planowanej wysokosci i tak:

B Na dozywianie dzieci - 14.000 zl.
o Na wyprawki dla dzieci - 2.015 zl. niewykorzystan4 kwotE w wysokoSci 2 zl.

przekazano na konto Kuratorium Oswiaty
a Na utrzymanie Grninnego Osrodka Opieki Spolecznej-2|.500 zl.
B Na wyplaty zasilkow okresowych-9.5 4921.
tr Na zakup wydawnictw dla biblioteki - 2.000 zl.

Oprocz dochodow zrealizowanych w kwocie 8.696.08421., zacirynigto dwie po1yczki
w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Wars iawie
na termomodernizaciE budynku Szkoly Podstawowej w Starej Blotnicy i w Starym
GoLdzie na og6ln4 kwotp - 249.7 63 zl.
Zaangazowano wolne Srodki 22003r.:49.090 zl.



Wydatki wykonane w 2004 roku rvynosily 8.312.484 zl. a rozcho dy 2004 roku to
Splacone raty kredytu i poLyczki w kwocie 258.600 zl.
Na dzien 3 I grudnia 2004 roku pozostalo do splaty 455.685 zl. rat kredytow i
poLyczek. Procentowo zadlulenie wynosi 5,24 oh w stosunku do dochodow 2004roku-
zad*uhenie to jest bezpieczne dIa budzetu.
pozostale wolne Srodki z 2004r. ustalono w wysokoSci - 423.852 zl.

Wykonanie wydatk6w za 2004r.

Plan wydatkfw za Z0D4r.wynosil 8.760.170 zl. a wykonanie 8.312.484 zl. co
stanowi 9419 7o planu .

D2.010 Rolnictwo i lowiecfwo plan 22.429 zl. - rvykonanie 22.164 zl. co
stanowi 98,8o planu:

D zaprowadzenie punktu zwlok zwierzEcych - l5 .600 zl..
D Na Izby rolnicze wplacono skladki w kwocie - 6.064 zl.

D2.600 Transport i  l4czno56 plan 1.174.690 zl wykonanie 1.065.440 zl
co stanowt 90,7 o/oplanu. W dziale tym zrealizowano :

f . inwestycje na ogoln4 kwotg - 613.365 zl.
2. remonty na ogoln4 kwotg - 249.880 zt.
3. wydatki na udzielenie pomocy finansorvej dla por,viatu bialobrzeskiego na

reahzacjE odnowy nawieruchni drogi powiatowej Stara Blotnica-Jedlank a na
odc. dt. ok. 650 m. - 40.00A il.

4- pozostale wydatki zwiEzane zutrzymaniem drog m.in.: zakup kruszywa, szlaki,
ZuLIu, krggow betonowych, masy bitumic znej, r6wnanie drog, wykopy rowow
-  162.195 z t .
Gl6wne inwestycje i remonty przeprowadzon e w za04 r.D'."0iil;o::""?,I,fi:[:'::;i*i:"T,1,ie 

5 3 68 z,
o Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 3.745 zt.
o Przebudowa drogi - 300.0 64,12 zl.
o Nadzor budowlany - 2.459,54 zt.

D Przebudowa drogi grninnej w Nowym Kadlubku 509,07 mb
o Przebudowa drogi - 101.5 I 3,7 6 zl.
o wykonanie map)' do celow projektowych - 2.033 zl.
o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 3.660 zl.
. Nadzor inwestorski robot drogowych - 832,09 zl.

o Budowa drogi dojazdowej do pol do Grodziska 1200 mb
o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 5.490 zl.
. Nadzor inrvestorski robot drogowych r.539,9g21.
. Przebudowa drogi - 187.878,04 zl.

n Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej we wsi Stary Sopot 553 rnb
. opracowanie dokumentacji proiektowo-kosztorysowej

1.800 zt .



Nadzor inwestorski rob6t drogowych 596,32 zl.
Remont -wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej przez wies
Stary Sopot - 72.751.26 zt.

Wykonanie mapy do celow projektowych drogi Kielbow -Ryki 2.033 zl.
Wykonanie mapy do celor,v projektowych drogi Kaszow -Osiny 2.0332t.
Wykonanie map prawnych na poszerzenie drogi Sopot-Kobylnik - 6.20621.
Przebudowa drogi Gozd Stary odc.577.72 mb

oprac owan i e dokumentacj i proj ektowo-ko sztory sorvej
4.880 z l .
Przebudowa drogi - 141.140,5 8 zl.

Zakup masy w workach na zimno: 7t. za ogoln4 kwotg 3.669 zl. do Kadluba,
Sopotu, Osowa, Starej Blotnicy.
Zakup kruszywa i szlaki

Kruszywo w 2004 r. w iloSci 1.260,,82 tony za lcwotg 39.617 zl. zostalo
dostarczone 

j"ffilub, 
Kobylnik, Sopot, Kielbow osiedle, Kaszow, Siekluki.

Tursk, Osow.
Szlaka w 2004 r. w iloSci 4.502 tony za kwotp 73.688 zl. zostala dostarczonil
do wsi: 

o Grodzisko, Stary i Nowy Kadlubek, zddary, pierzchnia,
Kadlub, Stary i Norvy Kielbow, Kobyl nik., zabia wola, Nowy

LuLetzakwo-u71:f;ll*;."iYillJ:;#1lTl';,ii'#it;
miejscowoSci Zdzary i Grodzisko Tr4bki.
Dz- 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 62.500 zl wykonanie 50.1 75 zl

co stanowi 80'3 o/o planu. Srodk i zostaly przeznaczone na :
zakup dzialki pod budowq oczyszczalni Sciekow i kanalizacji - 10.216 zl.
remont mieszkan bpd4cych wlasnosciQgminy -16.397 zt.
koszty szacunku dzialek przed sprzedaLar, ogloszenia w prasie, oplaty s4dowe,
vvypisy z rejestru gruntow- 8 .847 zl.
wymiana ruroci4gu cieplnego z budynku SP ZOZ do budynku mieszkalnego -
I  1 .373 z l .
podatek Vat - 3.342 zt.

W Dziale 750 Administracja publiczna plan wykonano prawidlowo.
Plan - 1.174.40921. wykonanie 1.112.562 zl.  co stanowi94,7o/oplanu, w tym:
na prace zlecone przezlJrzqd Wojewodzki - plan 32.979 zl. wykonanie 32.g7g
zt.(z otrzy manych dotacj i )
nauttzymanie Rady Gminy oraz Komisji plan 45.500 zl. wykonanie 43.699 zl.
na utrzymanie [JrzEdu Gminy plan 1.095.93021. wykonanie 1.035.884 zl., z
tego :

. na biezqce utrzymanie : 9lB.l4l zl.
o na remonty 69.743 zl.

remont dachu Urzgdu Gminy oraz budynku poczty
o na inwestycie : instalac.ia sieci komputerowej oraz zakup 2 komputer6w

- l8 .000 zl.

o

o

D

D

D

D

B

c

tr

a
o



Dz. 751Urzgdy naczelnych organ6w wtadry paristwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz s4downictwa

Gmina otrzymala dotacje w kwocie 6.609 zl. i w takiej wysokoSci
r,vykorzystala na Wybory do Parlamentu Europejskiego i utrzymanie stalego rejestru
wyborc6w.

Dz. 7 54 Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpo2arowa
plan 161 .3 68 zl. wykorzystanie 157 .857 zl co stanowi 97 ,8 oh planu.
Ochotnicze Stra 2e P olarne.
W ramach w/w wydatkow wykonano:

a wydatkibieZqce; 142.857 zl.
o inwestycje: 15.000 zt.

w ramach inwestycji wykonano prace i zakupiono materialy zwiqzane z dokonczeniem
budowy OSP Kaszow, Kadlub iPierzchnia.
Dz- 756 - na koszty poboru podatkow ti. prowizje soltys6w oraz oplaty komornicze -
plan 38.54421. wykorzystanie 38 .524 zl. tj.99,goh planu.
D2.757 Obsluga dlugu publicznego plan 18.110 zl.  wykonanie 14.891 zt.
co stanowi 82,3ohplanu. Z powodu malej4cych stop procentowych od zaciryniEtych
kredytow i pozyczek zmniej szyla sip kwota nalehnych odsetek do uregulowania.
D2.758 Rezerwabudletowa zostaLa wykorzystana w 7lo/o. Pozostala kwota to 5 L.852
zl. nie zachodzita potrzeba jej wykorzystania w pelnej wysokoSci.
D2.801 OSwiata i wychowanie plan 4.603.536 zlwykonanie 4.497.698 zl co stanowi
97 ,7 o/o planu. Wykonanie jest prawidlowe.
W ramach dzialu OSwiata wystEpujq rozdzialy:

D ".*Ti."S;";'U::':"r1;lll;li::' wvkona nie 2'e2e 32621
o remonfy - 152.72721.
W ramach remontow byly wykonane m.in. :

1. w PSP w Starych Sieklukach- posadzka i ulozenie plytek na
korytarzu g6rnym szkoly, wymiana drzwi, wymiana okien w psp
w Pierzchni

2- w PSP w Kaszowie- posadzka z wyktadziny Tarket Optima oraz
malowanie sal lekcyjnych

3. w PSP w Starym GoLdzie- wymiana piecy grzewc,zych oraz okien
w szkole w Zd\arch. wykonano cyklinowanie i lakierowanie
parkietu w sali gimnastycznej, malowanie sal lekcyjnych,
wykonano posa dzki z vq,kladziny Tarket Optima

4. w PSP w Starej Blotnicy - wyremontowano czpsc dachu na sali
gimnastycznej, pomalowano korytarz w starej czgsci szkoly ,
pomalowano i wycyklinowano salg gimnastycznq wraz z
zapleczem oraz salg komputerow% wymieniono czESc okien w
szkole w Kadlubie oraz wykonano obrobki blacharskie.

Ponadto we wszystkich szkolach wykonano
zasllajqce sale kornputerowe oraz zarohono
komputerowych.

instalacje elektryczne
siec logiczn4 sal



Inwestycje - 33L.215 zl.
W ramach inwestycj i zostaly wykonane :
l. Termomodernizacja budynku PSP w Starej Blotnicy.
2. T ermomodernizacja budynku PSP w Stary m Gofdzie.
3. Wykonanie ogrodzema boiska szkolnego w szkole podstawowej w

Starych Sieklukach

o Gimnazja plan 1.019.056 zl. wykonanie 1.008.953 zl. -gg.$o
D Oddziaty przedszkolne plan 292.039 zl. wykonanie 290.144 zl.-99,4oh
o Dowo2enie uczni6w do szk6l plan 98.385 zl. wykonanie 94.5t2 zl.-96,1o/o
D Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 22.22721. wykonanie

22.207zl. -99.9o/o.

Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz.85l45 przeciwdzialanie alkoholizmowi
plan 59.000 zl r,vykonanie 58.934 zl co stanowi 99,goh planu.' 
:' lkff #Tjfi ,:: 3"':il' # ?H}Ti** ;fl-;:] I., . *, -

alkoholowyln
o zakupiono leki dla osob podejmuj4cych leczenie uzaleanien
o pokryto koszty wycieczek, konkursow i zabaw dla dzieci z rodzin

dysfunkcyj nych
. wynagrodzenie Grninnej Komisji ds. rozwiqzywania problemow

alkoholowych
koszty spektakli kierowanych do dzieci i mlodz iezy o charakterze
profi laktycznym (profi laktyka dot. narkomanii i nadu Zyw ania alkoholu)

: yi;,'.x? HJt'ilT- #t 
erap e u tv c zne w n i ezb Q dnv sp rz pr

Dz. 852 Pomoc spoleczna, plan 7 | I .142 zl wykonanie 7 07 .5Bl zt
co stanowi 99,5 oh planu.

- Srodki dotacji panstwa plan: 498.946 zl. wykonanie 491 .6872t.
- Srodki dotacj i na zadania wlasne 45.049 zl.,
- srodki Rady Gminy plan 167.147 zl. wykonanie 164.84521.

Dotacje celowe na zadania zlec one przeznaezono na nastppuj qce zadania:
- realizacja Swiadcz en rodzinnych- 3 90. 817 zl.
- ubezpieczenia zdrowotne - 2.640 zt.
- zasilki, pomoc w naturze oraz ubezpieczenie spoleczne podopieczny ch- l0.4Al il.
- utrzymanie Gminnego osrodka opieki Spolecznej - 12.500 zl.
- na wyplatE odszkodowafi ,.suszowych,, - 21.329

Dotacje na zad,ania wlasne:
- na wyplatp zasilkow okresowych - 9.549 zl.
- na utrzymanie Gminnego Osrodka Opieki Spolecznej-21.500 zt.
: na dolywianie dzieci -14.000 zl.
Srodki Rady Gminy w wysokoSci 164.84521. przeznaczono na :

- utrzymanie Gminnego Osrodka Opieki Spolecznei



- zasilki dla podopiecznych
- na do?ywianie dzieci

W 2004 roku wydatki na dolywianie dzieci rv szkolach wyniosly 5 5.495 zl. i byty
pokrywane z 2 2rodel. Najwigcej bylo pokrywane ze Srodkow wlasnych gminy
ti.4l.495zt. oraz z budzetu Wojewody 14.000 zl. Z dozywiania (posilku w formie
zvpy) w szkolach korzystalo przecigtnie 272 dzieci otrzymujec w ci4gu roku ogolem
25.301posilkow w cenie 2,20 zl. zajeden posilek.

Dz. 854 Edukacyj na opieka wychow aw cza
plan 56.83 7 zl. r.vykonanie 52.441 zl. tj. 92,3oh planu.
Utrzymano 2 Swietlice w szkole w Starej Blotnicy i w Starym Goadzie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
plan 459.667 zl. wykonanie 3i 5.272 zl co sranowi

I tak najwalniejsze wydatki to:
- wywoz Smieci plan 96.981 zl. wykonanie 92.363 zl.
- zaplata za energig elektryczn4 oswietlenia ulic - 213.807
- za zakladanie dodatkowych lamp i wykonanie projektow

8l,6ohplanu.

zl.
na oSwietlenie-3 9.304zl.

D2.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 123.977 zl wykonanie 121.940 zl plan wykonano w gB,4 o ,
Srodki te wydatkowano na utrzyrnanie 2 bibliotek : w Stary m Go1dzie
i w Starej Blotnicy.

D2.926 Kultura fizyczna i sport plan 30.000 zl wykonanie 29.390 zt. tj. gg,0o .
W ramach wydatkowanych Srodkow bylo utrzymanie klubu sportowego ,,Blotnica,,
tzn- zakup niezbpdnego sprzgtu oraz odzie2y sportowej dla czlonkow klubu,
wynagrodzenie trenera, zakup kosiarki ci4gnikowej do koszenia trawy na boisku,
oplaty czlonkowskie klubu oraz wspolfinansowanie kilku imprez sportowych, ktorych
or ganrzatorami byly szkoly.

Gmina nasza posiada fundusz celowy pod nazwq :Gminny Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej . Zakres dzialania tego funduszu okresla ustawa o
ochronie Srodor,viska. Przychody i wydatki rv/w funduszu zawiera zal.Nr 6

Wykonanie dochod6w i wydatk6w oraz inwestycji, dotacji, Funduszu
Ochrony Srodowiska podajq zat4czniki:

Nr I Wykonanie dochod6w
Nr 2 Wykonanie wydatk6w
Nr 3 Dotacje na zadania zlecone
Nr 4 Wydatki z dotacji na zadania zlecone
Nr 5 Sprawozdanie z wykonania inwestycji
Nr 6 sprawozdanie z Funduszu ochrony Srodowiska
Nr 7 sprawozdanie z zakladu Gospodarki Komunalnej

Blotnicy
w Starej

Nr 8 Sprawozdanie z realizacji ustawy o zam|wieniach pubticznych


