
sPRĄwoZDANIE
Z WYKON.ĄNIA BUDZE'TU ZA^f0a8 r.

Rada Gminl. rt. Srarej Błotnicl'. rt. dniu 28 grudnia 2007 roku uclrrr'aliła budiel
na 2008 rok. Uchrvalono przerr ' id1rvane dochod1' na krr.otę 11.241.289 z1. oraz
u1'datki rra ku'otę 10.719 .289 zł. Planort'ana nadrrr'zka budzetu gnrin1, q' g.vsokości

522'000 zł'. mia1a by c przeznaczona na spła1ę rat kr.ed1.tórt'.
W trakcie reallzacji budżetu zosta|' nt.iększone uchrr'ałami Rad1' Gmin1' oraz

Zarzalzeniamt Wó.jta dochod1' cl klt'otę 1.517.998 zł. i rł1.datki o kq.otę 2.688'286 zł.
Po urtzględnieniu dokonan1.ch zlnian plan dochodórt. na koniec 2008 roku r,r.r'nosil
l2359.287 zł'. natomiast plan rt1'datkólt. 13 ,401 .515 zł.
Szczegółort'ą realizację dochodórr. przedstart'ia załącztltk nr 1. Rcalizac.ja doclrodólt.
p rzes . r . zsz1  la  j ch  poz io ln  p lanor ranr  1zn '  pJan ] ] .75q. :8-  z ] ' .  r r l Ig11311 ię
1'2.861'37 4'38 zł. co stanorr.i 100.8 9/o planort'an'r,ch dochodórl' jednak rl. porórł.nantu
do roku 200,7 oznacza \ł.zrost o około 15 oń. Przy-czyną takiego dużego \Ą.Zrosfu
dochodólt' rt' stosunku do roku poprzedniego b}'h' znacznie \Ą\.ZSZe rr.płrn'1' z t}'tułu
udziałórł' rt'podalku dochodort'l'ln od osób fizyczn1'ch realizort.ane za pośrednictlr'etrr
Ministerstrt'a Finansórv. Został1. lr.r'konane aż rt' ] 10.9 oń planu i rt1'niosł1' około 20.4
% r,vsz'vstkich dochodórt. glninr. za 2008 rok a 2007 roku stanorl'ił1' 15 0,6 ogÓlne.j
krt.oty dochodóv'i b1'.Ę o 959.221 zł. nŻszę.

Plan irt1'konanie dochodór''' rr'g działórt' klas1''fikacj i budzetou'ej
Realizację dochodólr'w poszczególn1.ch działach przedstart.ia ponizsze zestarvienie:

UZ. Nan.a działu, rozdztału.
paraerafli

Plan \Ąrr'konarrie %
ulkonania

010 Rolnictrr o i łorr-iecnr o 25 I ..+3 3.00 25 1 .33 1.99 100.0
60t) Transpoń i łączność 3 69.905,00 369.28,1.63 99.8
700 Gospodarka nrieszkaniorł'a 67.53 5.00 I 6.155.66 112.8
7-50 Administrac ja pubJ iczna 3 7.869.00 37.85 8.25 100.0
751 l  ' - - ^ l . '  . ^ ^ - . l . .  ^ I .  . . ^ r n ó l rrJr z\ u-\

rt.ład4' państu.orł'ej, kontroli i
ocluon1' pra\Ą'a o|az
sądorvnictrva'

7 10.00 7 10.00 100.0

1s4 Bezpieczeństrt.o pub1iczne l
ochrona przeci\\ipozaro\\:a

75.500.00 75.-500,00 100,0

156 Dochody od osób pralr'nvch" od
osób fi4_cznych i inn.vclr
jednostek nie posiadaj ących
osoborvości prau'nej oIaz
urydatki zrr'iązarre z ich
poborem.

3.608.757.00i .7'+,1.5 83,9i i  03.8

758 Rózne roz1iczenia 5,768.909.005.'7'73.225.34I 00.1
801 ośu'iata i rtryclrorł'anie 232.951.00 216.213.) ,5 9 r .8
852 Pornoc spoleczna 2.299.891.002.279.018.4399^1



85-ł Edukacljna 45.82.1.00 40.433,00 88.2
ooieka rr1'chort.arł'cza
RĄZEM ' 12..1 59 .?-81 ,00 12.86'ł.3 7rł'3 8 i  00.8

Analizujap poszczególne Źródła realizort.an1'ch dochodórł. mozna strvierdzjć. ze rł.
znaczfiej części dziaĄórt klas1'fikacji budzetorr'ej rrastąpiło 100% i rt.vzsze ich
ulkonanie n' stosunku do pianu.
W ogólnej krł'ocie zrea1izorr'anych dochodórł' (12.864.37 4'3B zł ''1 udział plocęnto$,f'
\q'nosi d1a:

. Dochodórv rvłasnych 3 '87 5 ,444'41 | ' 30 '1 %
o Subrvencji ogólnej - 5.743,909 zł. t1' 44j%
r Dotacji celorł1,ch z budŹetu państn'a - 2.382.338,72 zł. t.j. ] 8.5%
o Dotacj i na zadania rłtasne.303'874'01 zł.t.j ,f.4%
r Dotacje z fundusz'v celorł]'ch oraz u'ph.lt.r' Z t}.tuhl pollloc\' finansolr ej

udzie1anej miedz1 j.s.t. 504.905 tj. 3'9 %(rv 2007 roku 1.77o dochodóu.)
r Dotac.ia rozrvoj orva na realizację projektu S}.Steno\\'e.qo:.. Norr'e Szanse-no\\''e

mozlirvości.. rł ralnach Progratnu operac1.jnego Kapitał Ludzki _ >3.903'24 zł. '
t j .0^1%

Należności pozostałe do zapłat1. u.g sprawozdania Rb27S na 31.12'2008 roku
rt1'niosĘ I87 '405,60 w t1'm zaległości l77.511,10 zł. Dot1.cz1'ły rt.głóu'nej mierze.

. Nalezności a zatazem zaległości z b'tułir zaljczki alirrrentac}'j nej oraz funduszu
alimentac1jnego- k\ł''ota 106.622'07 zł.

. Nalezności doĘ'czące podatkóu' i opłat lokaln1'ch oraz podatku od działaitlości
gospodarczej osÓb fiz1'.czn1'ch clpłacanego v' fonnie kart1. podatkorvej -krt.ota

80.447,73 zł' rv t1'.m odsetki rł'rtysokości 9'891,50 zł. Zaległości z rv/rv Ę'tu,łórr'
netto vyniosł1'' 70.556'23 zł,

o NależnoŚci dotr,czace cz-vnszóu. 335,86 zł. rł'hrrr odsetki 3.l0 zł.

Podstawowe dochod1' podatkowe grninr' stanou.iĘ' 27 '9 % ogólnej krt'o$'
dochodólt'' przewyŻsz.vĘ planou,aną rł'iclkość i rt.y'niosły 3.588.329'10 zł' ale o

ok.35,5 % rt'ięce.j niż rv 2007 roku'( UdziaĄ' rt' podatku doclrodorł 1,'rrr od osób

fi4,cznych większe o 959.221 zł. rt' porórt'naniu z rokiern ubiegĘm).
Srednio \Ą'ph,M.y z podatku od śr.odkórt. t1anspońo\\]'ch. rolnego, Ieśnego przekrocz).ł).

planorvaną rvielkość a .jed1'nie l' przypadku podatku od nieruchotlości od osób

pla\ł'ny ch nie osi ągnęły p l arror,n,an ej lvielkoŚci .
śkutki obnizęnia górnych stalvek podatkórt. v.yniosłr. 480'162,96 zł., co stanorviło

13.4 % rv.vkonan;'ch podstart'orv1'ch dochodórv podatkort'ych z tego:
. w podatku rolnym kr'''ota 3lł3 .891 .95 zł.
o rv podatku od nieruc1romości lotcta 69.48f '7 0 zł,
6 w podatku leśn1'nr krvota \'354,72 zł.'
r rv podatku od środkórt' transpońorv1'ch kwota ó6'033.59 zł.



Skutki udzie]onycll ptzez en-rinę ul.e i zrvolnień podatkot1.ch u1rriosł1' 136,193,7B zł.
tj. 3'8 % v,-"-konan.vch dochodóu' podatkou1'ch i rali:

c rv podatku od nleruchomo ści 1'33 ,919 '.10 zł.
3 1v podatku od srodkórr' transportout'ch 2.244^00 z1,

natomiast skutki dec1'z.ji rt'y.dan1'c'h przez organ podatkort1' rł'yniosł1. odport.iednio
15'560'85 zł. (v 2a07 r, -25 .301,10 zł. ')

o utnorzęnia zaległości podatkort1'ch 15.560'85 zł 1 podalek roi; lr j1'571.95
z} nndetpl. n'.. l  niel.uqh6rn6ści 1.211.40 zł. podatek leśn}'758,5O zł. ,podatek od
środkór,r transponorr 1ch }'019 z1.1

o lozłożenie na rat.Y, odroczenie tenninu płatności -0,00 zł.

Najniższe dochody osią-enięto w dziale 854-Edukac1'jna opieka rt1'chort au.cza-
dochody zrealizorvano rv 88,2 % planu. Na niską realizację dochodórt' rt' tr'trr dzia]e
niała rłpł1.n' częściorvo niert.'vkorzystana dotacja cęlorł'a z budŻetu paristrt.a na zakup
podręcznikólv dla dzieci rozpoczynaj ąc1,'ch naukę rt' klasach I III szkoł1'
podstart'ort'ej ' P1an dotacji wg złoŻonego zapotrzebortania u'r'nosił 19'201 zł' jednak
rtykorzystano t"vlko 1 3.81 0 zł. P ozostała krvota dotacji u' l.r'sokosci 5.39) zł zostata
nvrócona do budżetu państrł'a'
W dziale 756 gdzie k1as.r.fikorr'ane są podatki i opłat1' lokalne do budzetu grninl'
wpĘnęło 3.744.583'93 zł. ( it. 2007 roku _ 2..]96.429,79 zł,) tj. o 9.18.154' 14 zĄ. v ięcej
niz rt 2007 roku.
W1'konanie \\' Ę'nr dziale .jest bardzo dobre. Dziękl pod.ięt1rn stalan1om
rvind-vkac1' jn1'm. pomimo uchylania się duĄ'ch |trm oraz postępującego zubożenta
społeczeństiva obserrł.uj em1. znaczny spadek zaległości z lat popr.zednich.
Stan nalezrości pozostaĘch do zapłaty u, Dz. 7 56 rłykazan1' rt. spralt'ozdaniu Rb-27S
za 2008 rok rt1'nosi 80.447,73 zł. natomiast rt. 2007 roku -201.3ó9"29 z|.(z odsetkami
od niezapłacon1''ch nalezności) natonriast rł. 2006 loku rl}'nosi] 38,- ',"92'25 z1' co
oznacza spadek o 1f0 '92I.56 zł. rr' stosunku do roku ubiegłego.
Najrt-rższe zaległości \Ąystępuj4 v' podatku od środkóri' transportortach iod
nieruchomości a szczegółort'1' rtykaz zaległości podatko\\.).ch na 31.12.2008 r.
przedstarł.ia się następuj ąco :

W\'I(AZ ZALEGŁOŚCI w ŁĄCZNYM ZOBO\\IIĄZAN]U PIENIĘZN\T4
(poDATtK ROLNY.  LTSNY I  OD NIERUCHO\4OSCI  OD OSOB FIZYC ZNYCl - l  I

1' ogółer-rr zaległości na 31' 12.2008 I. \Ąynoszą -
ogó}ern nadpłat1' na 3 1 . 12.2008 r' wynoszą -
w 2008 roku lv-vstarviono 347 upomnień na krt'otę-
w 2008 roku z t1'tufu nieteminou'ego opłacania podatku pobrano odsetlii rł:

3 6.705"20
6.403.2'/

45.492.52

2.485,80
16.s4s,87

2.
3.

4 .
5 .

kv'ocie -
Wystarviono 45 tytułórv rtykonawcz'vch. na k\łotę -

6.

W 2008 roku przez Poborcę Skarbowego ściągnięto krt'otę podatku -
21.208.91

w 2008 roku z t14ułu zaległości wpłacono krvotę rł'rt'ysokości - 15.580'51



\\'Y-}.M ZAIEGLOŚC] \Ąr PODATKU oD oSoB PRA\\NYCH
(podatek ro1n1', leśn1' i od nieruchoności)

1 .  ogółem za ległośc i  na31 '12 .2008 r .  \ l \ rnoszą.  69 .11
ogólem nadpłaq.na 31.12.2008 r. \\J.noSZą . 5.| '20

2. W 2008 roku rt1'stau,iorro 3 upornnienia na krvotę . 139 '11
3. w 2008 roku z t1,tułu nietenninowego opłacania pcldatku pobrano odsetkl

W\.K'M ZALEGŁoSCI \Ąr PoDATKU oD ŚRoDKo\Ą. TRANSPORTO\\1-CH

u' kq'ocie -
4. w 2008 roku z tvtułu zale.ełości rt'pł1'nęła kwota _

1. ogółern zaległości na 31'12.2008 I. \ł.ynoszą-
ogółem nadpłat1' na 31' 12.2008 I. \Ą'ynoszą .

2. W 2008 roku rt1'starł.iono 6 upomnień na krłotę
3. Wystart.iono 5 t1'tułóu' rtykonarvczYch na k\Ą.otę
4. W 2008 roku z t1tułu nietermino\Ą'ego opłacenia podatku

pobrano odsetki u l . l  ocie
5. w 2008 roku prz,ez Poborcę Skarbolt'ego ściagnięto

krvotę podatku

2f3,00
ó3'00

26.f9'7,37
6'7.00

3.642.00
10.  1  1  1 ,00

985,90

653"00
ó. w 2008 roku Z t]'tułu zaległości it'pĘnęła ku.ota podatku.1l,356.67

W t1rn zaległośct zabezpieczorre hipotek4na ku.o1e - 64.430.67

Wykonanie dochodót' według ważniejszvch źródeł:

Dz. 010 Rolnictlł'o i łorviectrt-o p1an rł1'konano ri' 100 7o.
Głórt.n1'rn źródłern dochodólt rr.|'m dziale b1,ła dotacja celorr'a na realizację rt1'płat
producentom roln,vm zn'rotu podatku akcl'zol'ego za\\'arteso rt' cetlie oleju
napędou.ego rq'korz1'st1"rt'anego do produkcji rolnej.
Dz. 600 Transpoń i łączność _plan rt1,konano rv 99.87o' Dochodarni' jakie rr'1's1ąpił1'
rv t1r-n dziale rł' 2008 roku byĄ' środki otrzymane Z tereno\\'ego Funduszu ochony
Gruntólv Ro1nych rr' \Ą)rsokości 50.000 zt. na realizację zadania pn.: .,Przebudort.a
dlogi grninnej dojazdorvej do pól relacji Grodzisko oraz Trąbki .'oraz środki z Urzędu
Marszałkoq'skiego na realizacj e zadania inrł'est,vc1ijnego pod naz\Ą'ą ".Przebudort.a
drogi gninnej w miejSco\ł'ości Ryki- Chruściechórt''' \\' \\')'Sokości 299,905 zł.
D2.700 Gospodarka mieszkanion'a - plan grykonan)' rl' i 12,8 %.
Porvodetl tak rł'ysokiego B')/konania planu b1'ł.v u'vższe od platlorvanych dochody z
t1.tufu najmu składników maj ątkortych oTaz ze sprzedaż'v g1ulltó\1' grninrr1'ch.
D2.750 Administracja publiczna -plan n',vkonany u' 100%.
D2.751 Planrvl'konanY u' i007o.
Dz' 751 Plan rv-vkonano u i00 o/o. Zródlen dochodórv w qm dziale jest dotacja na
rtrydatki zlvtęane z obroną cr,.rvilrrą oraz po1noc finansort'a przęznaczona na zakup
samochodu strażackiego.
D2.756 tykonanie w 103,8 96 planu rocznego .
Subwencje w dziale 758 ' wpĘnęły w pełn-vch \ł1'SokoŚciach tj. rv krł'ocie 5.743.909
zł,
Natomiast uz-vskane odsetki od lokat bankorq'ch w 2008 roku rr1'niosĄ' 29,316'34 zl.



P1anort'ane i otrz1'mane rt'2008 roku dotacje rt.ku.ocie 2.402.301 zł na sfinansorr'ante
realizort.atl1'ch przez Urząd Gmin1' Stara Błotnica zadati z zakresu adrninistrac.ii
rządolt ej oraz irur-vch zadań z|econ1ch ustart.ami został1,' rtt.korzJrstane rl' lrrr ocie
2.382,33 8,7 2 zt t1.99.2 oń'

Niert1korzystane dotacje rv krt'ocie 19.962.28 zł ZosIał), zrt'rócone do budzetu państwa
i tak:
. w dziale 010^ rozdział 01095 _ krtota 1.01 zł
- lr 'dziale 85f'rozdział B5212 - kt l 'ota 19.5ó5.82 zł
- rr '  dziale 852, rozdział 85213 - krvota 39.6l zł
- rt '  dziale 852, rozdział 852l.1 - krł'ota 355.84 zł
W ramach dotacji na prace z|econe gnrina otrzytnała i u'vkorz}'stała środki :

o Na opiekę społeczna" rq'płatę śq.iadczeń rodzinn)'ch oraz obsfugę t\'ch
śrviadczęń.- 2.097 .805',7 3 zł.

o Na obronę cyrt'ilną 500 zł.
o Na administrację 35.376 zł.
l Na realizacj ę rł1'płat producentonr roln'vm zrt'rotu podatku akcr'zort'ego

Za\ł'artego v' cenie oleju napędort'ego rtykorz1's1)i\\/anego do produkcji rolnej-
247,946'99 zł.

o Na utrzyInanie rejestru u1'borcórt' - ,710 zł.

w 2008 roku Gmina Stara Błotnica otrz-vmała z budŻelu pańSt\\'a dotacje celorr.e na
dofinansorvanie zadań własnvch u. krvocie 303.874'01 zł' które stanolt'iĄ' 106.9 %
ich rt'y'konania rt'2007 roku ( 284.366'37 zł). W otrz1'man1'ch dotacjach głórr'nr'udział
rniaĄ' dotac.je rt' dziale:

o 801 _ oślviata i W1'chortanie - q'ykonana dotacja rr' krt.ocie i 36.2li3' i 5 zł.
Stano\ł'iła 44.89,ó t}.konan1.ch dotacji ogółelrr'

o 852 _ Poinoc Społeczna' które vr1'konana rł krr.ocie 121 'I91 ,86zł stanorr.iła
41'9 9/o krvoĘ v,"vkonanvch ogółem dotacji (303.874'01zł)'

o 854 _ Edukacyjna opieka W,vcho\\'a\1tcza - rr1'konana \\. \Ąllsokości 40.433 zł
stanorviła 13'30ń rtykonan1'ch dotacj i ogółenr.

otrz1'nane w 2008 roku dotacje lr. klt'ocie 325'978 zł na realizac1e zadań rt'łasn.vch
Gnin1' został-r rtykorzystane rt krt'ocie 303.874'01 zł, tj.93,2 %o. Niert'1'korzystane
dotacje lt' krtocie 22.l 03 '99 zł zostat1+ nt'rócone do budzetu palistrł'a i tal.l;
- dział852,rozdział85214 - ku'ota2,14 zł
. dział 801' rozdział 8010i . \<.'vota546,]7 zł
- dział854'rozdział 85415 - kr'''ota 5.39l zł
- dział 801, rozdział 80195 - krł'ota 16.164.08 zł

Zadania dofinansowane z dotacji to:
l Na dozpviarr ie dzieci . 51.200 zł.
o Na dofinansorł'anie zakupu podręcznikórt' dla dzieci rt'klasach I-III _ 13.810 zł.
o Na utrzynranie Gminnego ośrodka opieki Społecznej-5 0.000 zł.
o Na uypłaĘ zasiłków okresortych- 25.991 '86 zł,
o Na do|rnansowarrie zakupu i instalacji Zesta\Ąu tnonitolingu tl'iąjnego *'

szkolach - 24.583 21.



tr Na nauczanie -j. allgielskieeo od k1as1 oien.szej szkoł1' podsta\\'o$.ej-
3E.933'23 zł'

r Na dofinansorvanie pracodart.com kosaórł. pr4'gotort'ania zarr.odorr'ego
młodocian1'ch pracolvnikórv -.7 2 ',7 f6.92 zł,

o Na stypendia socjalne i pomoc lnaterialną dla uczniórt' -f6.6f3 zł'

oprocz dochodórv zrealizort.an}'ch rt' klr.ocie lf .864'374.38 z1', zaangaŻos'ano rł'olne
środki z 2007r.: 959 'f88.7 9 z!' oraz zaci4.:nięto jeden kred11 inu'estvc'r' jnr, na krvotę
2i 1.000 zł. łącznie 11,034,653'1'7 zł.
Wydatki rtrykonane rv 2008 roku rt'l.nosiły 12.833.154.21 zł' a rozchod1'2008 roku to
spłacone rat-v kred1'tórł' u. ]ot'ocie 522.000 zł. łącznie 13'355.154,21 zł'

Na koniec roku po\ł.Stała nadu1.ika budżetorva rł' kwocie 31'220.\7 zł' a z rozliczenta
budżefu rl, całości rt'r,nika' ze do rt1,'korz}'stania w budŹecie roku 2009 pozosta\'
wolne środki rv uysokości 679.508.96 zł'
Na dzień 31 grudnia 200E roku Gmina posiadała zobort'ia.zania z s.tułu ked1tóri. li'
v1'sokości 93 0'000 zł..
Z porórłnania w/w zobort'iązan do doclrodów osiągnięĘ.ch u,2008 roku rrr.nika. Że
v'skaźnik zadłuienia u1'nosi t-v,-lko 7 .2 oń oraz mieści się rv granic1' dopuszczalnej
określonej rt' art. 170 ust. 1 usta\\\' z dnia 30 czenvca 2005 roku o finansach
pub1iczn.vch.(Dz.U. f49' poz' 2104 z 2005 r. zpóżn. zm').

Wykonanie wydatkórv w 2008r.

Plan rt1'datkóu' na 2008r. po zrrrianaclr rt1nosił 13.407.575 zł. a rr'r'iionante
12'833.154,fl zt. co stanorł'i 95.7 % planu . Na koniec roku \\]''Stąrił}. zobort'iĄzania
niert1.tnaga1ne rł' krt.ocie 388.095.57 zl' 1doq cza.ce zobori.iązari z qtułu dodatkorr'ego
l\Tnagrodzenia rocznego i pochodny'ch od n,iu' u1'nagrodzeii craz faktur otrzy'many ch
rł, styczniu a rt'lstarł'ion1,ch r,r grudrriu 2008 roku). Zobovia.zania rv1,rnaga1ne nic
wJ'stąpiły.

Zestalr.ienie n'ażniejszych rv.r'datkórr' rt' 2008 roku lv poszczególnych działach:
Dz. 010 Ro1nictrt'o i łolviecflvo plan 287 '27 8 zł' - rtykorranje 286.761.73 zł' co
s tanorł i99 .6  oo p lanu i  rak  ln . in . :

a Za prowadzenie puŃtu zbiórlri zrł.łok nł'ierzęc1'ch .9.000.00 zł'.
a Na Izb1'. rolnicze rt'płacono składki rt.krt'ocie -.7.541'92 zł. ' (2 % dochodórr'

uzyskanych z podatku rolnego)
o Na budorł'ę rł'odociągu w miejscov'ości Grodzisko - 21.675.82 zł'.
o Na rea1izację u'1'płat producenlonr roln1'm zrt'rotu podatku akc1,,zorłego

za\Ą.ańego rr' cenie oleju napędowego rtrykorz1'st}Mianego do produkcji rolnej.
247.946'99 zł

Dz. 600 Transport i tączr'rośÓ plan 1.754.595 zł wykonanie 1.645.33I '48 zł
co stanowi 93,8 %planu . W dziale tyn'r zrealizov'ano .

1. inrvest.vcje na ogó1ną kwotę - 1.444.366,86 zł.
2. remontv na ogólną kwotę - 60.09] '20 z1.



3. pozostałe rt1.datki zs,ia.zane z utr4'maniem dróg rn.in.: zakup krusz1'rt'a. szlaki.
piachu. Żużlu, kręgóu. betonort'r'ch, rnasy bitutnicznej. róu'nanie dróg. t1'kop1.
rorł.órr. opłary sądorvc. usuwanie śniegu. rt'1.pis1, Z rejestru gruntó\ł
140.867 ,42 zł.
Głón'ne inwest1'cj e drogołe przeprotr'adzone w 2008 r.

a Przebudov'a drogi -qminnej rt' miejscorvości Pierzchnia Zamł1,nie - plan
4 1 5.000 zł. w1'konanie 3 80.97 1'78 zł'.' 92 %o planu.

: Przebudov'a drogi grninnej v' miejSco\Ą'ości Chruściechórv.R1'ki plan 417.905
zł. rt1konanie 1r7 ' l16,61 zł.- 100.0 o% planu

o Przębudorł a drogi gminnej lt' miejscolvości Grodzisko oraz Tra.bki p1an
371.000 zł. rt1'konanie 370.812.6.I zł.- 100,0 % planu

o Przebudort.a drogi grninnej Nort'y Kadłubek Urbanórv plan 258.000 zł.
rt 'ykonanie 257.805'80 zł.- 100'0 0ń planu

o \\1konanie projektu oraz podkladr geodezrjne na przebudorre drogi rł.
tniejscorvości Kaszórt' plan 10.000 zł. lr1'konanie 8.800 zł' _ 88,0 % planu'

n W'vkonanie proj ektu techlicznego oraz podkład,r. geodez1jne na przebudowę
dr.ogi grninnej rt, miej scov'ości Staly Sopot plan 10.000 zł. rt1''konanie 8'800 zł.
t j .88 ,0%.

Głół'ne remonty przeprowadzone w 2008 r.

r Renront drogi rv Pierzchni lo'ł'ota 42.053,40 zł'

Dz,700 Gospodarka mieszkaniorł,a p1an 82.000 zł rwkonanie ,l9.,133.25 zł
co stanowi 97.l oo planu. Srodki został1, przeziac7one na :

! remont nieszkall będąc1.ch rr'łasnością grnin1' - 2.5'986.89 zł.
a koszt1'szacunku działek przed sprzedaŹą ogłoszenia rl'prasie. opłaty sądorve,

rt1'pis.v z rejestru gruntó$i- 13..7 46.10 zł'
a rtykonanie proj ektu na rozbudort'ę SP ZoZ oraz budort'a parkingu ptzy SP

ZoZp|an 35.000 zł. rt1'konanie 3;|.000 zł.

Dz'710 Działa1ność usfugorta plan 22.000 zł. rł1,konanie 20,I30 zł.91,5 % planu
Wydatki klasyfikort.ane rt. tyn dziale zv,iązane są opłatani za projekĘ' dec1.zji o
rt,arunkach zabudorł1' dla inwestycji zlokalizortan1'ch na terenie grr'riny Stara
Błotnica.

Dz.750 Adrninistracj a publiczna
Plan - 1'.5.72'244 zł. urykonanie 1 .503.686,73 zł. co stanorł.i 95,6% planu. lv
tym:

tr na placę zlecotre przez |)rząd \Ą ojerr ódzki - plan 35.37o zl '  lrr.konal l ie 35.176
zł,(z otrzynany ch dotacj i)

o na utrzymanie Rady Gtnin1' 9122 Kornisji plan 88.000 zł' uykonanie 86'454'5^7
zł'

o na promocję Gminy _ 9.897 '02 zł.



B na utrz}.1-nanie Urzędu Grnin1' plan 1'.+36.868 zł. ''r1.korranie 1'311 ,959.14

zł'tj.95'5 oń planu Z tego :
. na biezące utr.z1'nlanie : I.319..]93,55 Ż.
. na rrydatki inrvesryc;'jne -3 '500 zł '
. na femont.Y - 18.665.59 zł.

Dz' 1 51 Urzęd1' nacze1n}'ch organó\\. władz1' pańsfito''ve.i. kontro1i
i ochron1' plata oraz sądo\Ą'nicnva

Gmina otrzyrnała dotację rr' krr'ocie ] I0 d'. na utrzl'tlanie Stałego leiestlu rv}'borcórr..

Portyzsza krvota została rł1'korz1'stana u' 100'0%.
Dz. 7 54 Bezpieczeństvr,o pub1iczne i oc|u.ona przeciwpoŻarorł'a

plan 333.594 zł. rł1.korz1'stanie 329.3f4'10 zł co stanou'i 98.7 %o planu.

kozdz..l5104 Komendv Wojert.ódzkie Policji 20.000 zł.
Rozdz.75411 Kornend1' Porviatort'e Państrvox.ej Straiy' PoŻarnej 40.000 zł' b1'ła to

lsr ota przeznaczona na dofinanson'anie zakupu samochodu dla KP PSP u

Białobrzegach.
kozdz.'7 5472- Ochotnicze Straze Pozame.
na bieiące utrzymanie jednostek oSP ( rt.t'vm na w)'płatę ekrt'irł'alentÓlr. za udział u.

akcjach gaśniczych. zakup;. palilt'a i rł1'posazenia jednostek oSP. ubezpieczenie

strażakóu. i samochodó\\. oraz inne rv}.datki zvięane z zaperł'nienietn gotolr ości

bojorvej strażaków) r'1.r,datkort.ano 268.8f4,40 zł. rv tr.trr zakupiono samochód

straiacki -100.000 zł'
Dz..756 - na koszq. poboru podalkórł. tj. pr.oi l  iz|e sohr sort ora/ opłal koInomicze -

plan 46.000 zł. rtykorz1''stani e 44. 728.9 i zł. tj.9.|)% plail).
Dz.757 obstuga dfugu publicznego plan 55.000 zł' \Ą')'konanie 54,348.56 zł'

co stanou'i 98,8 % Pianu,
Dz.758 Rezerrł'a budzetorł.a została rr.}'lrorz}'Stana .ń 88.2 9 o. Pozostała ltrt.ota rr

rt1.sokości 20.OOO zł. to rezen\.a celort'a na realizację zadan v'łasn1''ch z zakresu

zar ządzani a kĄIZy S ou' e g o.

Dz' 801 ośrviata i uychort'anie plan 6.023.896 zł rtl'konanie 5.733'594'08 zł co

stanowi 95'2 ań planl '
W rarnach dziafu ośrviata u'1'stępują rozdziary..'

o Szkoły podstawowe plan 4.0O2 '297zł. ."vykonanie 3.848.142'6ó zł. co stanorr i

96"1 ,ńplam'

. \łYdatki biezące - 3 '081 .,742.4B zł,
o lelnonty _ 31.654 zł.(rnalorvanie sal lv PSP rt Kaszowie otaz malorł'ante

i cyklinorvarrie sa]i gimnastycznej rv szkole rł' StatTrrr Gożdzie'1,
r ln rvesTc je471 '196.58zł ' ( r t1 'konanot ry 'bunvd la rv idor t 'n ip rz} 'bo i sku

szko1nyrnu'Star.ejBłotnicy_kosztcati iort ' i t; ' i05.522.68zł..rt1'konano
terrnomodernizacj ę sali ginmastycznei rł. szkole rt' Starei Błotnic1 .

1.74,75I'25 zł 'oraz rozpoczęto rozbudo\Ą'ę szkoĘ w Star}'m Goż'd'z'te -

\90.922.65 zt.

o Girrinazja p1an 1'3 3 9..050 zł. rł'ykonani e 1'269.25 1'92 zł. _94.8 %
o oddziaĘ przedszkolne plan3f3'02I zł. wykonanie 292'793'1'9 zł^-90,6 %



D Dowozenie ucznió\\. do sziiół plan 210.387 Zł' u-}'konanie 196.361.96 zł'.-
93  ̂ 3"

r Dokształcanie i doskonalenie nauczr'ciel i  plaa 29.f50zł' rt1'konanie 21.311,43
zt. 83^1 ?'o.

o Na dofinansolt.anie pracodart.cotn kosztórv prz1'gotort'ani a za$'odorł.ego
młodocian;'ch pl.acolr'nikórt'-1 ] 9.891 zł. u.1.konanie 1'02.126^92 zł, _85,"i%c'.

Dz. 851 Ochrona zdrou'ia
Rozdz.8ll53-Zwalczanie narkomanii 3'200 z},. ptzeznaczono na pr.zecirt'działanie
narkomanii rrr.ln. poĘto koszt1. spektakii kierort.an1'ch do dzieci i rnłodziezl o
charakterze profi 1aĘvcZn]'rn (profi1akt1'ka dot. narkonranii)
rozdz. 85 1 54-przecirr'działanie a1koholizrnort'i

plan 74.400 zł u1'kor'ranie 12.399'29 zł co stanorł i 97.3 0ń planu,
Srodki te przeznaczono na profilakt1''kę przecilt'alkoholorvą i tak nr.in.:

. zakupiono podr.ęczniki dia dzięci z rodzin dotknięt1'ch problemeln
a1koho1orł1rn

o zakupiono leki dla osób podejmując-vch leczenie uza|eżnjeń
. pokn.to koszt). lv-vcieczki. konkursórv i zabau' dla dzieci z rodzln

dl sfunkc1'int,ch
. uynagrodzenie Grrlinnej Konrisji ds. rozu'iąz1r'r.ania probienólr'

alkoho1olł1'ch
o kosztY spektakli kierorvanvch do dzieci i młodziez}' o charakterze

profi lakfi czr.rvm (profilak6,ka dot. naduz,nvania alkoholu)
. doposazono śrr'iet]ice socj oterapeutyczne rł'niezbędny Sprzęt

Dz'83f Pomoc społeczna. plan ].495.9j] zł ir1korranie 2.456.049.56 z1
co slairos i 9E...| oló plalru.

Port1'zsza kwota w lt1.sokości 2.456.019.56 zł. pochodziła rl.:
o 92,8 7o Z do1lci ipańSt1\.a tj '  kt l .ota 2.278,906,83 zt '
o 7 .2 %o ze środkórt' Rad-r Gnrin1'' ti. k\Ą'ota 111 ']'42.73 zł'.

Dotacje celorve na zadania zlecone r,r' krt'ocie 2.097.805,,|3 zł. przeznaczono na
następujące zadania:

. real izacja śrviadczeń rodzinn1'ch- 2.04I'234"18 zł.
e ubezpieczenia zdron'otne - 3.127.39 zI.
c zasiłki, pomoc \Ą' natulze _ 52.841.16 zł.

Dotacje na zadania rvłasne lt. }ovocie |z7 ,797,86 zł. przeznaczono,.
. na \ĄTpłatę zasiłkóri. oklesor,vych _ 25 '997 ,86 zł.
. na utlzvmanie Gmirrnego ośrodka opieki Społecznej -5 0.0 00,00 zł.
. na doż}'wianie dzieci _ 5 1.200.00 zł.

Dotacja rozlvojolva na realizację projektu S)rstemo\\'ego:'. Norr'e szanse-nolre
możli\Ą'ości'' 1łr lamach Programu operac'l'jnego Kapitał Ludzki - 53'903,24 z|,



Srodki Rad;- Grnir-r1. u. rrr.sokości 17.1 .142,13 zł' ptzeznaczono na .'

3 utlz}lnanie Gminnego ośrodka opieki Społecznej-1 1'213 .5 \ il',,
o doż)-rr'ianie dzieci 37.000 zł.( plus 2.18?' zł. z GI{RPA)
o zasiłkr. porrloc \Ą' naturze - 63 .46,7 "91 zł.
. zasiłki okresorl.e 2.431 .25 zł.

Dz. 854 Edukac;'jna opieka n l'chorvawcza
Rozdz. 85401 Srł.ietlice szkolne plan 43.794 zł. rt1'konanie 38.861'51 zł. tj' 88,7%
planu.
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniórv plan 70.824 zł. rt1,konanie 65.121 zł.
Na pomoc materialną dla uczniórł' ptzeznaczono 5I.311 zł. z Czego śro<iki z dotacji
u1,nosił1'. 26.623 zł., zł. a środki u4asne 24.688 zł. oraz dotacja na zakup podręczników
plan 19.201 zł' rł1'konanie 13. B 10 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środort'iska
plan 326.308 zł. rt.vkonanie 310.100'36 zł co stanort ' i  95.0 9iplanu'

I tak najrvazniejsze n',vdatki to:
- Za oś\\' iet lenie ul ic - f09,989.99 zł'
- za rt'1rnianę lamp i konsenl.ację ośrvietlenia ulicznego 29.000.20 zł.

Dz. 921Kultura i ochrona dziedzichva narodon.ego - dotac,ja podlniotou'a dla
salnorządorłe.j i lrstrtuc. i i  kultur1. pJan 135.000 z] rrrkonanje l35.000 zl plan
w1'konano rr' 1009ó.

Dz. 926 Kultura fin'czna i spoń-
plan 60.000 zł r 'rr 'konanie 54 '6J 0 "32 zł. tj '  91.l % planu.
W fi'm dotac a celorva z budzetu na finanson'anie zadait zleconl r.n tio
realizac1t storvarz1'szeniom -30.000 zł. rt1.konana rt. i00oró.

W 2008 loku Z budfetu emin1' przekazano środki rt'fornie dotacji celoltej dla:
o Port.iatu Białobrzeskiego na zakup samochodu specjalnego _ podnośnik'

drabina SMD25 dla Komendy Port.iatort,ej Pańsnt.orr'ej Straz1' Pozanlej rt
Białobrzegach plan 40.000 zł' rv1'konanie 40.0O0 zł.

o Dofinansou'anie zakupu dwóch samoclrodórt' osoborł.o-terenort'1'gh dla potrzeb
KPP rł.Białobrzegach plan 20,000 zł' urykonanie 20,000 zt.

o Klubu Spońorvego .'Błotnica', na realizację zadanta publicznego jakim jest

uporr szechnianie Kultury Fiz1'g2'.i i Sportu - Piłka Nozna .30.000 zł.
o Zakładu Gospodarki Komunalnej rł. Stare j Błotnic1' ' dotacja przedtliotorta rv

ltysokości 3|.553 zt.
r Dotacja celolt'a dotacja celou'a dla innej Gmin.v na odbiór i uĘlizację padĘch

zl'vlerząt Z terenu .trniny _ 9.000 zł.

Natorniast z tytufu pomocy finansort'ej udzielanej ponriędz,v j ednostkami sanrorządu
teffiorialnego gmina uz-vskała środki rv łacznej kwocie 504.905 zł'



W)'konanie dochodórr. i rt'1'datkóii'. dotacj i oraz Spra\Ą.ozdantc z
v1'konania. inu'est1.c.ji. z rea|izacji usta\ł]. Plau'o zamórr'ień publicznr'ch. Funduszu
ocluon1' Srodorł'iska- Zakładu Gospodarki Komunalnej a lakŻe Sanorządorr'ej
Inst1'tucji Kulturr' i sP ZoZ podają załączniki:

Nr 1 W-vkonanie dochodórt.
Nr 2 Wykonanie rr 'l datkórt'
Nr 3 Dotacje na zadania zlecone
Nr 4 Wydatki z dotacii na zadania zlecone
Nr 5 Sprau'ozdanie z u1'konania lnrvestycii
Nr 6 Sprau'ozdanie z Funduszu Ochron,v Srodon,iska
Nr 7 Sprarvoz dante z Zaktadu Gospodarki Komunalnej n' Starej

Błotnicy
Nr 8 Sprart'oz danie z rea7izacji ustart'y o zamórvieniach publiczn1,,ch
Nr 9 Spralt'ozdanie roczne z rt'vkonania planu finansorvego Sarnorzqdortej

InsĘtucji Kultur1' rt' Starej Błotnicy
Nr 10 Sprau'ozdanie roczne z rwkonania planu finansor.vego Samodzielnego

Publicznego Zakładu opieki Zdrort'otnej rv Starej Błotnicr '
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