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INFORNIACJA
BUDZETU GN,IINY ZA I

DANE OGÓLNE

ZWYKONANIA
PÓLROCZE 2OO5 ROKU

roku Uchwal4 Rady Gminy wBudzet Gmjny Regnów zostal uchwalony w dniu 24 ma¡ca 2005
Regnowie Nr XIX/ 110/05 i op.acowany na podstawie ;
-w)'tycznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów v sprawie przydzielonej subwencji ogó1nej i
udzialów w podatku dochodowym od osób fizycznych
-pisma otrzymanego z l-óükiego Urzgdu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji na zadania
zlecone gminom i zadania wlasne oraz dochodów budzetu paóstwa do uzyskan\d przez gmtne,
-na podstawie ustawy z d¡ra26 17 1998r o finansach ¡rublicznvch
-na podr tawie  usrawy ¿dn ia  0803 loo0r  o  samorz4d i ie  gmrnn¡  n
-na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2004 rok

Plan dochodów okreólono w wysokoíci 3.527.135,- po zmianach ¡ra 30 06 2005 roku?ynosi
3.572.175.- natomiast wykonanie dochodów wynosi 1.656.041 tj.46,36\n

Plan wydatków uchwalono na kwotQ 3.728,975,- , po zmianach na 30 06 2005r wyniósl 3,7j4.015,-
natomiast wykonanie wydatków wynosi 1.459.48S,- tj 38,67%

Zgodnie z tabel4 Nr 1

II. DOCHODY I PRZYCHODY

Na planowane dochody gminy w I póhoczu 2005 roku \r, wysokoóc13.5j2.175,-
wplynelo 1.656.0¿11,-1j.46,369/o i stanowjq :

1/ Subwencje ogóhe z budzetu paústw4 na plan 1.883.110,- EdynQlo t.0Sl.3OS._tj 5.1,42%
w t y m :

- Subwencja oéwiatowa na plan l2l1 140,- $,lkonano j45 320.-t16I,540
- Subwencja wyrównaw cza dlaUG na plan 67t 970,- wplynglo 335 988,-tj 50,0%

2/ Dotacie
Planowana kwota dotacji to 318.113,- wykonaíie 172,106,- tj 54,20yo
z t e g o : S 2 0 1 0

o./ dotacje celowe zbtdzetu paírst\¡7a na ¡ealizaclp zadaÁ biez4cych z
zakresu administracji rz4dowej Ía plan 20t.446,-

otrzymano 109.950,- 1j.52,75,,/o
w tym:
-naDZ.852 Pomoc spoleczna - naplan 182958,- otrzymano kwotQ -96 249,_tj.52,6lyo

z lego .
tj - éwiadczenia rodzinne - na plan 164 258,- \&plynglo 86 S17,- tj 52,85%
- skladki na ubezpieczenia zd¡owotne na plan 1 200 ,- wplynglo 682,- rj 56,83%

-zasilki ipomocwnaturze na plan 17 500,- $?tynAlo 8 750,-tj 50,0%



ra D2. 7 5 0 Adni ni sl rdc¡ct lruh líct .l na plan 24 840,- wdynelo l3 377,- tj 53,85%

z przeznaczerrieñ naut manie stanowisk realizuj4cych zadania z zakesu administracji
rzqdowej tj ewidencji ludnoÉci , dowod osobistych ,koszt transpo¡tu dowodów osobistych i
akcje kurierskq

sq& \unc I w,.j na plan 288,- wplynQlo 144,- tj 50,0%

z pfteznaczentem na -aktualizacjg spisu wyborców
..rñ DZ. 7 5 1 Bezpieczeltstwo publiczne í och|ot¡d przeci:wpoi.vowal

na plan 360,- otrzymano 180,-tj 50,0%
z wykozystaniem na konse¡wacjQ sprzQtu oc

b/ S 2030 dota,qe na dofinansowanie wlasnych zadaú gn n na plan 109.66? ,- ot¡zymano 62.456 ,-
t j.56,95%

w tvm'
D2.852 Pomoc spolecznd na plan 85 850,- otrzyÍ,ano 4'7 939,-tj 55,84yo
w0m
-dofinansowanie realizacji Rzqdowego Programu<Posilek dla potrzebuj4cych> na wydawant€

posilków na plan l0 431 .- wüyrAlo 7 824,- tJ'75,0%
- zasilki okesowe dla osób z tltulu bezrobocia i dfugotrv,alej choroby

Na plan 12 879,- wplynQlo 6 440,- tj 50,0%
na plan 62 540,- údynAlo 33 675,- tj 53,84%

na plan 567,- wplynQlo 567,- tj 100%

- utrzymanie Osrodka pomocy spolecznej

-na DZ-801 Osü,idta i t ycho\).tn¡e
z ptzeznaczeniem Ía sfinansou'anie wyprawki szkolnej przyznanej,obejmuj4cej zakup
podrQczników dla üczniów klas pierwszych -567,-

- na D2.851 Etlukacyjna ()pieka trlychrnanc:a na plan 23 250,- wplynglo 13 950.- tj 60,0%
Na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów

3. Dochody wlasne gminy

Na planowan4kwote dochodów wlasnych gminy w wysokoóci 1.370.952,-
ofizymano 402.327 .-rj 29.3 5Yo

Na glówne Zródla dochodów gminy skladaj4 siQ üplywy z tytulú podatków i oplat lokalnych ,
odsetek, czynszów za dÁerzawp .za z..t2ycie wody ,udzialy w podatkach stanowiAcych dochód
bud2etu paústwa oraz wp\'w érodkórv z SAPARD na budowg sieci wodoci4gowej we wsi Ry1sk.
Rylsk Du2y,Slawków i Wolka Stroílska

W poszczególnych dzialach klasyfikacji budzetowej realizacja dochodów przedstaüa siQ
na$€puj4co .
DZ. 010 Rolnictwo i lowiectwo na plan 632.763,- wpry-r€lo 14.300,-ti 2,26%

Dochody w tyrn dziale to wplywy ot¡zymane na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin
pozyskane od ludnoSci na budowQ sieci wodoci4g we wsi Regnów i Podskarbice Szlach w

sokoóci 9.000,-
oraz \¡lüywy z róznych dochodów w kwocie i J00,-/wplata ludnoóci wodoc Rylsk Du2yl



Wlpúnglo 2. I 5 8,-ti89,3 1 %
Sq to wplywy órodków pienig2nych pozostaj4cych po likwidacji órodków specjalnych -zajgcie pasa

D2.400 Wytwarz¿íie i zaoDatn'\¡,anie w enersie elektrvczna .gaz i wode
na pldlt 16.000.-
¿rtr4t mano 2 3. I 1 4,- 5 0,2 5%

s4 to wp\nr,y za wodp wftz z oüat4stalqwlg wskazah liczników od osób fizycznych od osób
prawnych w.wysokoéci, -22.873.-,
za odbiór Écieków z BS O/Regnów - 192.-
odsetki od nieterminowych wplat w kwocie -,19,-

D2.600 Traüsport i lacznoóó naplan 3.200,-

d¡o ego
D2.700 Gospodark¡ rnieszkaniowa naplan 45.420--

otrzymflno 2 7.781,-tj.61 ,1 6%

Dz. 750 Administracia oubliczna rr.t pldn 1.050 ,-
wplynQlo I 6E,-ü. 1 6,00%

s{to dochody otrzymane z
- wplywów w uysokoÉci 5% od wydanych dowodów osobistych w k*ocie -76,-
-ró2ne dochody /prowizja od znatów skarbowych

S4to wptywy o ymane z q¡tufu:
-czynszów dÁet2awnych i czynszów mieszkaniowych / Kiosk Ruchu ,NZOZ, Telekomunikacji,

Polkomtel , Puntt Apfeczly ,Lecznlc¿Zwierzat oraz od osób fizycznvch/

_ o r _

D2.756 Dochodv od osób prawnvch.od osób fizvcznych i od innvch iednostek nie posi¿daiacvch
osobowoóci prawnei

naplan 612.182,-
realizacja wplyrvów w tym dziale obejmuje : wpbnglo 314.036,-tj.51,30o,4

-podatek od dzialalnoÉci gospodarcze.j oplacane na plan 4 000,-
w formie karly podatkowej wraz z odsetkami w¡rlynglo 692.-tj 17.30%
ot¡ ane z USka¡b
-wplv z podatk-u od njeruchomoici od osób prawnych - na plan 113 520,-

wplynglo 58 000,-tj 51,09 %
\rplywy z podatk-u od nieruchomoÉci od osób fizycznych - na pian 54 480"-

wplynplo 35 600.-tj 65,34%

-wplywy z podatku rolnego od osob prawnych - na plan 0,-
oirzymano ó0,-

wplywy z podatku rolnego od osób fizycznych - na plan 216 602,-
ofr4mano 706 467.-fl 49,15 %

-rlplywy z podalku leónego od osób prawnych - na plan I 690,-
wlynqlo I 876,-tj 111,0%

raplywy z podatku leénego od osob fizycznych -naplan 3 510,-
-l,ply¡elo 2 418,-tj 68_89%

-wp+1rvy za órodki transportowe i oplat zniesionych - na plan 41 880,-
wplynglo 28 34'7,-tj 67,69%

-podatek od posiadania psów - na plan 150,-



rQlo 0.- tj 0%
- na plan 2 000,-
wykonano 543,-tj27,l5Yo

- na plan 580,-
rplynglo o,-tt 0%

- na plan 500,-
*ply¡elo 355,-tl71,0%

- na plan 5 500,-
wykonano 5 57 l.-tj 101 ,29%

-\a?lywy za koszty upomniei od osób prawnych i fiz - na plan 600,-
wykonano 428,-tj7l,33yo

-wplywf, z oplaty skarbowej
wpfunglo I 560,-tj 70.91%

- na plan 5 500.-
wykonano 3 145.-tj 5'7,18%

-udzialy w podatku dochodowym od osób fizyczn -na plan 156470,-
onano 66.955,-1142,79%

-udzialy w podatk-u dochodowym od osób prawnych -na plan 2000,-
urykonano I bóq.-tj 81.45%

- na plan I 000,-
wptynglo 350,- tj 35,0%

naplan 3.600,-
Wkonflno 4.695,-ü,130,42%

Wplywy dotycz4 dochodów uzyskanych z odsetek od órodków
na r-k banhowych w kwocie

-wp\ w1 podatku od spadków i darou izn
z Urzgdu Skarbowego
-wplywy z oplaty targo

-$?lywy z oplaty ad mini st.acyjnej

-pod od czynnoéci clwilnoprawnych

-wp\'wy z innych oplat lokalnych

Dz. 75E Ró¿ne rozliczenia

4 695,-

D2.801 Oswiata i wvchowatrie naplan 6.E12,-
otrzlmano EI2,-ü.11,92%

Sqto wplylvy Srodków pierieznych pozostajqcych po likwidacji órodków specjalnych ,4-AIl

D2.851 Ochrona zdrowia naplan 19.585,-
bp$nglo 14.473,-tj.73,90%

Wplywy dotyczq dochodów otrzymanych z oplat za zezwolenie na sprzedaz napojów
Alkoholowych w sklepach i pu¡ktach gast¡onomicznych znajduj4cych siQ na terenie gminy 14460,-
oraz odsetki za niet€rminowe wplaty - 13,-
Dz. 852 Pomoc spoleczna na plan 340,-

l'pb)nelo 90,-ü.26,4V/o
54to wplywy z doplat do usfug opiekuóczych /losoba/ Swiadczonych odplatnie p¡zez pracowników
socialnvch.

Wójt Gmi¡y Regnów dokonal w I pohoczu 2005rumorzei i odroczeá w podatku rolnym ,podatku
od nieruchomoóci i ó¡odków t¡anspo¡towych na kwote 35 086,- Dotyczyly one zdarzei losowych w
gospodarstwach ¡olnych i zwolnieí Uchvr'alq Rady Gminy

podatku od nieruchomo óci
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Prrychody ogólem wynoszi plan t,006,643,-

wrym: -wolne Srodki z lat ubieglych 139 805,-
-przyahody z zaci€riQtych kred}tóü? i po¿yczek na rynku krajowym 866838,-

Z xw-oty 139 805,- slacono raty kred!Íów w I pólroczu 2005r w sokoéci 123 600,-

Zestawienie wykonania dochodów i przychodów p¡zedstawia tabela Nr 2

Ponadto na dzieá 30 czerwca 2005r Gmina posiada naieznoóci wymagalne w wysokoéci 80.470,-
,których te nin platnoóci min4l na koniec 30 06 2005 r i dotycz4
-dosta\,vy wody z oplatA stalA i odsetkami l0 332,-
-oplaty za czynsz dzlerzawny z odsetkami 611,-
-podaiek od nieruchomoSci 6 286.-
-podatek.oiny 9114,-
-podatki zniesione 3 232,-
-podatek od Érodków transpo¡l 11 387,-
-odsetki od nieterminowych wplat 38 992,-
-pozostale to naleinosci z U¡zgdu Skarbowego 510,-
W celu Sci4gnigcia naleznoóci organ podatko&y \4rystawia upomnienia dla wierzycieli
W przypadku nie éci4galnoici nale2noóci stawiane s4 t),tuly wykonawcze

III.WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków zaI polrocze 2005 roku po zmianach wynosi - 3.774.015,-
Natomiast wykonanie wydatk - 1.459.488,-tj,38,67%

Realizacja wydatków przedstawia sie nastQpul4co l
l. Wydatki bie¿Ace ogólem : na plan 2 81 7 665.- wykonano I 3 66 4 13,- t j 48,49%

t q,m v)mqgrodzeniLT i pochodne na plcot 1.ó82.529,-
wydatkowtmo 817.819,- tj.18,61 %

-pozoslale vydatki bi¿r4c¿ na funkcjonowanie wszystkich jednostek gminnych
na pla¡ 1 135 i36,- \rrykonanie 548 594,- tj 48,33%

2. Wydatki majqtkowe naplan 956 350,- wykonanie 93 0'75,- tl9,73yo
w tym:

v)dalki tn zqkupf imvesD)c)I e na plan 12.000,-trlko dno 27 489,- rj.61,50%
wlddtkj iil\|eslycyjne ntl pldn 911 350 ,- trykondno 65.98ó,-fj.7,22

W poszczególnych dzialach klasyfikacji budzetowej wykonanie wydatkó$, pzedstawia siQ
nastQpuj4co:

Dz.0l0 Rolnictwo i lowiectwo na plan 54.E47,-
wydatkowano 31.251,-ti.67,92Vo

w tym:
l|/ydatki bieiqce na plan 9 24'7,-

wydalkowano 3 968tj 4291Yo
Wydatki tuajqtkot e na plan 45 600,-

wydatkowa¡o 33.283,-1172,99Yo



Rozdzial 01010 Infrastruktura wodociasowa i sanitaavjna wsi napla¡ 35600,-
wydatkowano 35 16l,-tj 98,71%

z pfzez\acze[tem Da :
Wydalki najqfkowe kwota 33.283+ po.latek VAT 1.878,- ogüem 35.161rrtl,n:
-budowa sieci doci4g we wsi Regnów 12 przylqcz / 310r\t ] R  5 4 0  -
-budowa sieci wodoci4g we wsi Podskarbi Szlach /l przyl / 300m 14'743,-

1878, -

na plan 4 332,-
Wydatkowano 2 090,- tl48,25Yo

dotycz4 przekazaniaskladki na ¡zecz Izby Rolniczej rasokoóci 2% obowiq¡kowego odpisu od
wp\wów podatku rolnego

Rozdzial 01095 Pozostala dzia,lalnoÉó

Wydntki bie|qce tj.

Przewiduje siQ wydatkowanie w nastQpnych kwartalach
IVydatki ntúj tQkorue tj.

-podatek VAT od inwestycji

Rozdzial 01030 Izbv Rolnicze

na plan 14 915,
Wydalkowa¡o 0- rj 0o/o

naplan 2.915,-
W!.lalkoh,ano 0,-

naplan 12.000,-
lVydatkowano Q-

-zaplacer:'ie fakttry za opracowanie koncepcji wykonanie zbiomika retencyjnego w Regnoüe
przewiduje sip w m-cu lipcu zgodnie z umowq Nr 4/J/05

Dz-020 LeÍnictwo na plan 400,-
rrTdatkowano O,-ti.OVoRozdzial 02095 Pozostala dzialalnoóé

Przewiduj e sip wydatkt zwr4zar'e z zalesieniem terenu gminy konanie szkiców i rodzajów
¡asadzeil

I)2.400 Wvtwarzanie i zaooatnranie w energie eleldryczna.g¿z i wode
na plan 74.111,-

Rozüial 40002 Dostarczanie wodv wykonanie 29.990,- 1i.40,46vo

S4 to wydatki, które dotycze zaplaty rachunków za dostawg wody dla WZKiR w tr-oüczu w/g
odcz]'tów liczników wraz z pod VAT 24 423,-
- za energiQ elekt¡ycznQ od pomp glAbinowych 1 140,-
/Annosl RylslqRylsk D,Slawków,K¿zimierzólr'l
-oplata za pobó¡ wody /wg wykazów zawier.tufoÍn o iloéq ijakoÉci wody / 1.062,-
-za badanie wody przez Sanepid z wodoci4gu Regnów 121,-
-fry za dozór techniczny hydroforni 1.354,-
- ubezpieczenie hydrofomi wraz z wlposazeniem I 890,-

D2.600 TransDo¡t i lacznoió na plen 933.340,-
nTdatkow¡no 42.70+tj.4,57 Vo

Rozdzial 60016 Droei oubliczne gminne
z p|zezrlaczerltem ta ¡,ldqtki bieince ü. 11.644,-
-wFag¡odzenie wraz z pochodnymi dla praco\arików interwencyjnych
zatrudnionych p.zy robotach dróg gni¡¡ych 2153.-
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- nagrodzenie za¡adzór nad robotami drogowymi
-zakup kosiarki spalinowej do lvykaszania rowów p.zy d¡ogach
oraz zakop przepustów i ¡emont
-zaplata faktury za odsniezanie dróg
-badania leka¡skie pracow rob publ

D2.700 Gospodarka mieszk¡niowa

w t y m :

750.-

3  130, -
5  5 3 1 , -

80,-

Wydatki maj$tkowe tj.

-zaplata faktur dotycz4cych wykonania przebudowy dróg,
kosztorysem i wykonanie map wtym;
droga Rylsk Duzy - 7158,-
d¡oga Slawków- 3 947,-
d.ogaNowyRegnów 8 320,-

oraz zaplacente decyfi za wylAczeriie terenów lesnych pod drogg Kazimierzów_A¡noslalv _ 1l 635,_

na vydatki biei4ce przypada kwo¿a 8.089,- z przez¡raczerierí ía :
-wynagrodzenia bezosobowe za przeglqd tech budynków
bgdqcych wlasnoSci4UG oraz cene gruntów
-zakup materialów budowlanych do ¡emontu posadzki w Osrodku Zdrowia
-zaplaaenie r-ków za wypisy z rejestru gruntów i ksiegi wieczystej

-oraz przegl4d tech pieca c o

D2.710 DzialalnoSé uslusowa

haota naplan 855.700,-
Wdtttkowano 31.060,-tj-3,63%

/a opraco$anie projeklu budowlanego z

na plan 43.250,-
Eydatkowano 9.732,-tj.22,50yo

na plan 5.000,-
*Tkoranie o,-ti.|Vo

na plan 670.918,-
wykorzystano 351.627,-t:. 52,41 o/o

na plan 516 536,-
wydatkowano 251 501.4 48,69%

na plan 129 382,-
datkowano 17.980.-tl6O,2'7Yo
na plan 25 000,-

1¡,ydatkowano 22 143.-tj88.51%

1700, -
5 026.-

t92.-
1171, -

W!¿lnlki mojqtkorre kwota naplnn 22.050,-
W!¿qtkat'ano 1.643,- ti. 7,45%

Na zaplacenie faktur za wykonanie map d/c p¡ojektoüych remontu 732,_
budynku biblioteki na SwietlicQ órodowiskow4
-sporzqdzenie aktu nota¡ialnego za zamianQ dzialek do w/w inwestycji 911,_

Rozdzial 71004 Plan zagospodarowania ptzegtlz€qíego
Planuje siQ wydatki za wykonanie
gminy .

D2.750 Administr¿cia oubliczna

W!.latki hiei4ce tyrn
- wynagrodzenia i pochodne

- pozostale wydatki biez4ce

Zttkupy ittwesücúne

p¡o.jektu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego



Realizacja w poszczególnych rozdzialach przedstawia sig nastgpujqco :
Rozdzial 75011 Urzedv Wokwódzkie naplan 24 B4O.-

wydatkowario 13 377 ,-tJ 53.85%
z tego na , W),rlotki bie?4ae hwta 13.3 77,-
- prowadzenie obrony c ilnej ,ewidencji ludnoéci , dowodów osobistych /1,1 etatu/ z
przeznaczentem na :
-wynag¡odzenia wraz z pochodnymi
-prenumerata czasopism, zak érodków czystoSci ,a¡t biurowych
-szkolenia,rozmtelef 

"konse maszyn biurowych
nadzór nad system SELWIN /oprogram do ewid,ludnoéci/
-delegacje pracowników w ¡/m /odbiór dowodów osobistych 259l
-ubezpieczeniesprzQtukomputero go
-odpisy na zakladowy fu ndusz íwiadcz,socjalnych

Kwoty wydatko*-e pochodzq z dotacji otrzymanej z budzetu paistwa na zadania zlecone

Rozdzial 75022 Radv gmin na plan 23 000,-
wydatkowano 9 298,-tj 40,43Yo

z pfzeznaczenrcft na
-diety radnych i komisji/odbylo sig 3 sesje Rady Gminy/
diety Przewodniczqcego Rady Gminy
oraz l"ydatki rzeczowe zlviqzane z bie24cym funkcjonou,aniem Rady

Rozdzial 75023 U¡zedv qmin na plan 609 278,-
wJdatkowano 319 566,-tj 52,45%

l0 634,-
\ 1 t  _

9 ) 7  -

539,-
206,-
550,-

5 920,-
2 520,-

858,-

Na utrzymanie administracji i inne wydatki bie24ce nvtqzate z d,zialalnoéci4 gminy z
przeznaczenrcm na wydatki bieiqce It ot^ 291.423.-
w tym:
-wynagrodzenia \rmz z pochodnymi /12"5 etatuT
-wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlec /uslugi radcy i komputerowe/
-Zakup materialów i wyposar¿e¡ia
w tym.
zakup érodków czystosci i art przemyslowych
prenumeraty czasopism,prasa
druków, matedalów piémiennych i biurowych i kompute¡owe

-oplata za energie elektryczne
-zakup uslug ¡emontowych /remont gaÉnic,ksero,naprawy maszyn biur/

-zak-up usfu g pozostalych

-oplata za serwis gqarancyjny oprogramowai w UG
-wykonanie serwisu int€¡netowego i oplata
-szkolenia pracowników

W tvm
- FUi za rozÍr telefoniczne , konserw alarmu ,przesylki listowe, prowizje bankowe
oraz oplata wg umo za Biuletyn Informacji Publicznej,badania lekarskie p¡acowników,
wykon reinstalacji i instalacji program komputer o¡az monta2 szafki do sleci intemerowe1, aDonamenr
radiowy,oprogramowania ant]'wirusowe,wykonanie zasilania anteny intemetowej I 8 4g2.-

5 1 4 6 , -
4 5 1 4 -

4 7 57,-

234 094,-
415'1.-
9.250,-

950,-
1 3 3 3 , -
6 96'7,-

9',74,-

32.899,-



-oplata za usfugi internetowe

-delegacje dla pracouników onz ryczah za ú|ywanie
samochodu wlasnego do celów slu2bo ch

-ubezpieczenie budynków i mienia

-odpisy na zakladowy fi:ndusz Swiadcz socjalnych

Wydatki dotycz4 zadaá bie2 ch z przeznaczentem na
Rozdzial 75412 Ochotnicze Stra¿e Pozame

4 754 ,-

1 5 3 9 , -

7 068,-

Wydathí na zakupy inwestlclj e kwota 22.143,-
tl na zakup komputerów oraz programów kompute¡owych "materialów komputerowych

Rozdzial 75075 Promocjajednostek samorzadu teMo¡ialneqo na pl¿¡ 5 800,-
Wykonanie 4 699.- rj 8l _02Yo

L pfzez¡acze¡lem na :
-wynag¡odzenia bezosobowe/obsluga muzyczna majówki samorz4dowej/
-zakup artykulów spozlwczych na majówkQ samorzadow4

Rozdzial 75095 Pozostala dzialalrioóó na plan 8 000,-
wykonanie 4 687,-tj 58,59%

L pfzezlacze effl na
-wynagrodzenie bezosobowe /diety soltysów z sesji/ I 435,-
-zaplat9 skladki czlonkowskiej na rzecz Stowarz Powiatów i Do¡zecza Bzury 1019,-

-zakup materialów,koszt koloni dla dzieci oraz zakup znaków skarb do rejeslr spolki 2 233,-

D2,751 Urzedy Naczelnych Oreanów Wadzy Paústwowei J(ontroli i Ochrony P¡awa oraz
Sadowricfwa

Rozdzial 75101

na plan 288,-
Wykouanie 89,-ti.30,90%

Urzedv Naczelnvch Orqanów Wadzv Paástwowei .Kontrcli i Ochronv Prawa
na plan 288,-
Í,ydatkowano 89,- ti 30,90%

Z przeztaczeiler' na wynagrodzenia bezosobowe za akualizacjg listy wyborców z terenu gmtny

K*ota pochodzi z dotacji z Biura Wyborczego

D2.754 BEzDieczeist$o oublicTne i ochrona orzeciwDo¿arowa
na plan

wykorano

na plan
wydatkowano

I  i80 , -
3 .519, -

18.360,-
7.879,-ti,42,91Vo

17 800,-
'7 519.-rj 42,24%

| 774,-
i  38 , -

1 0 3 0 , -
| 814.-
2 703,-

to É¡odki na dofinansowanie dzialalnoóci jednostki OSP w Regnowie w tym na l
-*ynagrodzenia bezosobowe /umowa konserwatora OSP/
-na zakup paliwa do motopompy i do samochodu bojowego
-zaplatQ ¡-ków za energig elektryczn4
-ubezpieczenie pojazdu i druzyny straz)
-przegl4d tech samochodu ,malowanie pomieszczeú w budynku OSP
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Ro zdzial 7 5 4 7 4 Obr ona cr,rllilna
K\{ota ta zostala datkowana na
qrvilnej

plan 560,- wydatkowano 360,-
zaplacenie r-k-u za konse acjp i przegl4d sprzQtu obrony

756 od osób h iedno
osobowosci Dr¿wnei oraz n"vd¿tki zwiazane z ich Doborem na plan 38.200,-

5647 Pobór
wydatkowano 20.832,- ai.54,536/o

z przeznaczer]Jem M wydatki bieiqce obelmul4ce niezbpdne koszty qzane z
-wyplatQ agrodzeíagencyjno-prowizyjnychdlasohysów
-zakup d¡uków i art biu¡owych
-za,üatp za przesylkr listowe ,szkolenia pracowników
-za delegacje

D2.757 Obsluea d¡ueu oublicznego

Piozdzial 7 5702

na plan
Wykonanie

lE 005,,
866,-

1 .883, -
78,-

35.000,-
12.881,-.i36,aOVo

PowyzszA kwotQ wydatkowano na splatQ odsetek od zaci4gnigtych kredJ/tów i pozyczek na
inwestycje, z tego dlaBS Biala Rawska 8 179,-, PKO Rawa Maz Z t44.- orazF0ír IÁü-2 S5g.-

D2.801 Oswiata i wychowanie

n úJ)dtfki hieiqce w tym
-Wyn agrodzenia i pochodne

-Pozostale wydatki biez4ce

Zakup! inweslycJ)jne

-zakup malerialów i úlposazeria
W tym
-zakup sprzQtu naglaóniaj 4cego
-zakup anten do Intemetu
zakup órodków czystoóci, mat€ialów biurol'vych,

czek

na p lán  I .J l8 .143, -
*ykonanie 699.526,-tj.53,O7 yo

naplan 950 440.-
wydatkowano 4'70 118,-fJ 49,47%

na plan 359 703,-
\ydatkowano 224 402,-t:J 62,39Yo
na plan 8.00q-

73.191-

2 097,-
5 089

wydatkowano 4 946,-tj 6t,82%

-,) W poszczególnych rozdzialach wydatki przedstawiaj4 siQ nastQpujeco:

Rozdzial 80101 Szkoly pads!4roue na plan 767 O1'I_-
Wydatkowano 418.169.-tj 54,52o/o

S4to ü'Jidlttki biei:4ce kwota 418,169, aa utrzymanie szkoly a w vczególnoéci :

-dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe 19 366,-
-wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nau czycieli 12,78 etat! + obsfuga 4 etaty/ 281 3 87,-

- wynagrodzenia bezosobowe/za przegl4d budlnku SP o¡az
umowa za p¡zeprcwadzenie egzam na stopiei nauczyciela mianowanego

500,-
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oleju opalowego
druki,prasa, prenumerata czasopism

- pomocy dydaktycznych i ksiqzek

-oplala za zuilcie \rody ienergii elekrrycznej
-uslugi remontowe /remont gaénic i riap¡awa ksero/

-zakup uslug pozostalych
W tyml

- delegacje pracowników

-ubezpieczenie budynków i komputerów

-odpisy na zakladowy fundusz Swiadcz socjalnych

um -zlec wfvóz nieczysto3ci, 823,-
przegl4d techniczny kotla c o 2 928.-
sporz4dzenie aktu notarialnego dotycz. utworzenia spolki | 7'76,-
szkolenia pracowników, 400,-
abonamenf RTV 181,-
rozmowy telefoniczne 1.188,-
przewóz dzieci naz ody sport,wycieczki ,prowizje bankowe 2278,-
utylizacja sprzQtu elektronicznego 1862,-

-oplata za ko¡zystanie z Intemetu 1 034,-

62125, -
256,-

3.056,-

4 910,-
326,-

11.436,-

t20,-

1 9 8 3 , -

20 860,-

16.'141,-
1.531,-
1460,-

425 t70,-
211.296,-tj 49,7oyo

etatu + obshrga 1 etat /

10 202,-

1 8 2 5 , -
pre¡umemta

I 048,-

Rozdzial 80103 Oddzialv ptzelszko.bw szkolach padstayowych
ria plan 40147,-

wydatkowano 19138,-tj49,12%
Wydatki biei4ce pzedst iaje siQ nastQpuj4co :
-\trynagtodzenia 't taz z pochodnymi dla I osoby
-dodatki rnieszkaniowe i ¡viejskie
-odpisy na fundusz socjalny

Rozdzial 80110 Gmnazia na plan
datkowano

z przezlraczeniem na vydatki bieiqce tj.
-wynagrodzenia \{raz z pochodnymi dla nauczycieli 9,25

-dodatki mieszkaniowe, wiejskie

-zakup materialów i wypos¿€nia tj
/zakrp S¡ czystoéci, adectw szkolnych i dzie¡¡ików,
czasopism, oraz zakup artyk przemyslowych,

zakup sprzQtu naglasniaj qcego

-zakup pomocy dydaktycznych i ksiqz€k

I71  550, -

826,-
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-zakup energii i fry za zuzycie wody

-zakup uslug remontowych/remont gasnic/

-zakup usfu g pozostalych
w t y m ;
oplata za rozm telefoniczne,
wywóz nieczystoÉci
przewóz dzleci ¡a zawody sport. wycieczki,
p¡owizje bankowe
szkolenia dla nauczycieli

-oplata za ko.zystanie z Internetu

-delegacje sluzbowe

-ubezpieczenie komputerów

-odpisy na zakladowy fundusz éwiadczei socjalnych

102,-

t q { 7 -

694,-
4 1 ' '  _

1560, -
9 I , -

200,-

407,-

411, -

1 4  0 5 ?  -

Zakupy intestycyjne na plan 8.000,-
Wydatkowano 4.946,- t j.6l,E2

W I póhoczu dokonano zakupu kserokopiarki oraz drukarki do komputera

Rozdzial 80113 Dowo2enie ucz¡iów do szkol na pian 72 000,-
Wykonano 41030.-rl56.990/0

Wydatki bie2qce obejmujq
Zakup biletów m-cznych dla uczniów dojezdzaj4cych do SP i Gim

Rozdzial80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 6 1'76,-
wydatkowano l '100,-1J 27,53Yo

Wydatki w tym rozdiale przeznaczono ria doplatQ do doksztalcariia nauczycieli z SP i Gimnazjum
zgodnie z ustawao systemie oówiaty

Rozdzial 80195 Pozostala dzialalnoÉó na plan 7 593,-
Wykorzystano 7 593,-tj 100%

Kwota ta zostala wydatkowana ria ówiadczenia z funduszu socjalnego
dla 1 I nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z Kartq Nauczyciela.

Dz.85l Ochrona zd¡owia

.  ^ r . a - r c? -  b r i  eñ  r ,

Rozdzial 85 154 Przeciwdzia.lanie alkoholizmowi

na plan
wyko r¿ys tano

39.653,-
5.718,-fj.14,42vú

na plan 29 ó53,-
Wykonano 5 238,-t 17,66%

Który obejmuje zadanta zwrry.ane z realizacj4 Programu Profilaktyki i Rozwi4z¡aania Problemów
Alkoholowych w szczególnoÉci na:
-dotacja dla Starostwa Powiatowego na remont poradni dla osób uzaleznionych zgodnie z
porozumienlem I 000,-
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-l¡,Jrug¡odzenia bezosobowe/diety czlo¡ków komisj;
- pogád¿nli dla uczniou .foTmow) relelonrc,/ne

Rozdzial 85 195 Pozostala dzialalnoóé

z pfzeznaczeítem na:
-na rehabilitacjg 2 dzieci z terenu gminy

D2.852 Pomoc spoleczra

na ydotki bie¿qce w tyrn.
wynagrodzenia i pochodne

Pozostale wydatki biei4ce

dyzury w punkcie konsultacyjrym 3 680,-
s58,_

na plan l0 000,-
wydatkowano 480,-tj 4,80%

na plan 362-566,-
rrTkonanie 173.901,-tj.47,969lo

na plan lI2 327,-
wydatkowano 56 577,-tj 50,37Yo
naplan 250 239,-
wydatkowano 111 324,-rj 16,88%

obelmu4 nastqpuj4ce rozdzJaly
85212 OT¿LZ

uoezDleczenra sDoieczneso na Plan
wykonanie

-zakup érodków czystoéci ,art biurowe
-za delegacje
-ubezpieczenie kompütera
-rozno telefoniczne,szkolenia
Oraz ze Srodków wlasnych oplata za Jicencjg oprogramowania

165 E58,-
86 30 r,- rj 52.03%

lVydtrthi bieiqce kwotd 86.301,-
- to órodki z dotacj; celowej z bud2etu panstwa przeznaczone na wyplatg ówiadczei rodzinnych
zgodnie z ustaweo Swiadczeniach rodzinnych Nowa ustawa leszla z dniem 0l maja 2004 roku i
obejmuje \.vyplatQ zasilków rodzinnych ,z tltulu u¡odz dziecka,dla matki samotnie qrychowujqcej
dzieci, pielggnacyjne i ówiadczema pielggnacljne, 80 310,-
- wynagrodzenia i pochodne od uynagrodzeá i iwiadczei pielggnacyjnych 4 314,-

R ' -

l r -
200,-

Kwota ta pochodzi z dotacji z UrzQdu Wojewódzkiego z przeznaczerriem na oplacenie skladek na
ubezpieczenie zdrowotne od zasilkóv/ stalych

na plan ,17 789,-
wykonanie 17 086.-tl35,75Yo

Na zasilki obligatoryjne L1óre pochodz4 z dotacji wydatkowano kwore 13.393,-
z plzeznaczemem ta

Skladki ¡a
éwiadczenia z pellogylBgt9qzlgl na plan

Wydalkowano

-zasilki stale korzysta 5 osób
-zasilki okesowe dla osób niepelnosprawnych korzysta I osoba
-zasilki z tltulu bez¡obocia ko¡zysta 10 osob
-zasilki z tytulu dlugotrwalej choroby korzysta I osoba

| 200,-
449,- rj 31 .42Yo

7 809,-
942.-

4 427,-
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Ze Á¡odków wlasnych wyfacono zasilki celowe
na opal,leczenie ,zakup zywno5ci dla 2l osób

Rozdzial 85215 Dodatki mieszkaniowe

3.693,-

na plan I 000,-
wykoranie 588,-1j58,80%

Zasilek wyplacono dla 2 osób kóre zlo2yly wniosek o dofinansowanie

Rozdzial 85219 OSrodki pqlqaeyjpalgazlci na plan 84512,-
Wykonanie 41 072,- rj 48,60%

Wydatki dotycz4utrzymanja OÉrodka aw szczególnoíci na rtldfltki bie¿qce'ñ tym
-wynagrodzeú wraz z pochodnymi /2 etaty/ i3 754,-
-wynagrodzenia bezosobowe/umowa za prowadzenie ksiggowoóci 3 313,-
-zakup materialów biurowych, órodków czystoéci, paliwa I 13 5,-
do samoch sluzbowego Fiat l26el ,prenumerata czasopNm

-oltaty za rom telefoniczne, przegl4dy samochodu, montaz opon,remont, I 598,-
-oplata za polqczenia intemetowe 81 -
-za delegacje pracow¡ików 92.-
-odpisy na zakladowy fundusz írviadczeó socjalnych I 099,-

Z dotacji otrzymanej na zadania zalecone \rvydatkowano kwotQ 32362,-
natomiast ze Srodków wlasnych kwotg 8 710,-tj 21,21%

Na plan 31 776,-
Wykonanie 16 875,-tj 53,1I %

Zatrudnione s4 2opiekunki,które pomagajq osobom samotnym nie maj4cych opieki
Wydatki dotyczq:
-wynagrodzeú ipochodnych 12 380,-
-wynagrodzenia bezosobowe/umowa za zastQpstwo opiekunki 2 816,-
-zakup órodków czystosci ,odziezy ochronnej 239.-
-badanie lekarskie ,prowzj e bankowe
-odpisy na fundusz éwiadczeí socjalnych 1374,-

Rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosó na plan 30431,-

- ñr-a-r.,-An:añ n- 
ykonanie l1 530'-tj 37 '89o/o

-dozyü'ianie dzieci w szkole z rodzn najubo2szych , gdzie korzystalo 83 dzieci z tego kwota
5 862,- to dotacja z buüetu paóstwa ,natomiast kwota 5 668,- to Srodki wlasne co stanowi 49,16Yo

D2.854, Edukacvina ooieka wychowawcza na plan 46.250,-

Rozdzial 85401 Swietlice szkolne r" o,-*tTlitoo,- 
13' l só'-ti'28'4s%

Wydatkowa¡o 5 839.- tj 25j9yo
54to wydatki na wynagrodzentawtaz z pochodnymi za godziny ponadwymiarowe w Szkole i
Gimnazjum dla osób zajmuj4cych sig opiek4 nad dzieómi przeb¡aaj4cymi w Swietlicach szkolnyah
przed i po oboü4zkowych zajgciach lekcyjnych .

Rozdzial 85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 23 250,-
Wydatkowa¡o 7 3 17,-tj 3 i,47%



Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukrcyjnej pomocy mat€¡ialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym, obejmujqcej stypendia i zasilki szkolne dla uczniów najubo2szych,
przyznawane w formie pomocy ¡zeczowej_
Kwota pochodzi z dotacji celo ptzyznawatej na twlizacjg wlasnych zadail biez4cych

D2,900 Gospodarka komúnalna i ochron& órodowiska
Na plan 16.200,-

Wydatkow¿no 35.9 47,- ti.47,17 o/o
w tym na
Rozdzial90003 Oczvszczanie miast i wsi na plan 7 2OO.-

Wydano 3 505,-ti48,68%
54to wydatki z¡{i4zane zntrzyrnamem czystoéci na terenie gminy d. wyruozern nieczystoóci z
kontenerów

Rozdzial90015 Oówietlenie ulic .ptAql¿-kllie na plan 61 000,-

/ ñ¡,e,ñ,¡,eñiAñ." 
t'oono 26 412'-ri 43 '35yo

- fiyza energip elektryczn4 -oSwietlenie uliczíe z tere.Iu gmiíy 17 j67,-
-zalup materialów oówietleniowych 1 068.-
-ryczah konse¡watora ulicznego úg zawa.tej umowy 7 613,-

Rozdzial90095 Pozostala dzialalnoéó na plan 8 000.-
Wydaikowano 6 000,-tj.75%

za opracowanie dla gminy Programu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami

D2,921 Kultura i ochrona dziedzicfw¿ narodoweeo na plan 15.163,-
Wydatkowano 5.655,-ti.37,29Vo

W t y m n a :
Rozdzial92108 Filhamonie.chórv.kaoele i orkiestry na plan 6 500,-

wydatkowano 3 900 tj 60,0Yo
z przez aczeniem na zaplacenie wlangrodzenia kapelmistrzowi za naukQ gry na instrumentach
dQtych za okres 6 m-cy po 650,- wg zawartej umorvy

Rozdzial92l16 Biblioteki na plan 8 663,- üydano 1'755,- tj ZO,26yo
W tym dziale wydatklbiei.4ce dotycz4utrzymania biblioteki gminnej w Regnowie na
1/8 etatu z przeznaczeniem na :
-wynagrodzenia wraz z pochodnymi I 310.-
-zakup prasy,druków 3oZ,-
-odpisy na fundusz íwiadczei socjalnych 143,-

D2.926 Kultura fizvczna i sport Ía pl¡n 30.000,-
wydano 12.600,-tj.42,0vo

kozdzial92605 Zadaíia z zal{resu klltury fizyczrel
Wydatkowana ota to dotacja z budzeh¡ Gminy na dofinansowa¡ie zadai do realizacji
stowarzyszeniom z przeznaczetiem tattrzymanie druzyny sportowej LZS Sokol Regnów, która
sklada rozliczenie kwartalne z otrzymanej dotacji l1 000,-
oraz na rózn€ ubezpieczenia i skladki I 600,-
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Rozchotly
W I polroczu 2005 rokuw budzecie gminy dokonano splaty zaci4gnigtych kredltów w kwocie
123 600,- i odsetek w kwocie 12.881,- co daje razem 136 481,- tj 8,24% *lkonanych dochodów , a
zgodÍie z aft 113 ust I o finansach publicznych nie mo2e p rzekroczyé, l5olo dochodów i dotycz4:
-kedltu zaciQgniQtego w BS Biala Rawska O/Regnów w
-kred)'tu zaciqgniQtego w PKO Rawa Maz
-pozyczki zaci?d'nietej w FOSr Lódá

Wykonanie wydatków i rozchodów zawiera tabela N¡ 3

Dlug Gminy /ked1'ty/ na üieÁ 30 cze¡wca2005 rokr.r wynosi 957 088,-co stanowi 57,79 %
wykonanych dochodów ,a zgodnie z art.11,1 ustawy o finansach publicznych dopuszczalne jest 609/0
-z kedltu zaciqgniQtego w 2001 roku w BS Biala Rawska o,/Regnów w kwocie I40 000.-

-43 800,-+ 8 179,- odsetki
- 60 000,- + 2 144,- odsetki
- 19 800,- + 2 558,- odsetki

- z kredytu zaci4gni€tego w 2003r w kwocie 89 015,-

V.PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

l.Gminny Fundusz Ochrony Srodowiska i cospodarki Wodnej
Star Srodkórr na poe4tek roku

Przlchody ro wplyn srodkow z VrTOSr.

pozostaje do splaty 42.100,-
pozostaje kwota 44.460,-

-z kedltu zaciEgni€tego w 2004.roku w kwocie 150 000,- pozostaje kwota 135.000,-
-po2yczka z Funduszu Ochrony Srodowiska w kwocie 137 725,- pozostaje 117.925,-
-po2yczka z Funduszu Ochrony Srodowiska z SAPARD 61 7 603,- pozostaie 617.603,- ota ta
zostade splacona w m-cu lipcu
Powyzsze dane p¡zedstawia tabela Nr,1

Wykonanie inwestycji przedstawione w poszczególnych dzialach w/w informacli opisowej,
dodatkowo przedstawia tabela Nr 5

Podsumo ¡uanie

W toku realizacji budzetu za I póhocze 2005 roku przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach
pubiicznych
Podejmowane uchwaly w sprawie zmian bud2etu i w budzecie przez Radg Gminy .zarzgdzenia wójta
opiera.ly siQ na wczeSniejszych decyzjach dysponentów uryzszego stopnia ,b4dá na faktycznie
wystQpujQcych potrzebach zgodnie z obowi4zuj4c4 klasyfi kacj4 budzetow4

999,-

1  5 9 0 , -

natorniast urykonanie to zakup kzewów,kwiatów o¡az órodków ochrony roólin 959,-

Stan É¡odków pieniQznych na 30 cze.wca 2005. I 630,-
co p¡zedstawia tabela Nr 6
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Tabela Nr I

DANE OGOLNE Z WT'KONANIA BI]DZETU ZA
I PÓLROCZE 2OO5 ROKU

Lp TRESC Plan po zmianach Wykomnie
I. DOCHODY OGOLEM

ztf,goi
3.572.t75 1.656.041 46,36

t . Dochody wlasne
W tym: SAPARD

1.370.952
6 t'7 603

402.327
0

29,35
0

, Dotacje ogólem
w tym:
-dotacje olrzymane z bu¡lzetu
parústlva na zadáaia biez4ce zlecone z
zalíesü administ¡¿cjr ru4dowej

-dotacje otrzynane na
dofi Íansowanie wlasnych zad¿ri
biei4cych zleconych gninom

318.113

208 446

109 66'7

172.406

109 950

62 456

54,20

56,95

Subwencje ogólem
w tym:
- oríwiatowa
- podstawowa

1.883.110

1211.140
671970

1.081.308

'145320

335 988

51,42

61.54
50,00

IL WYDATKIOGOLEM 3.77 4.015 1.459.488 38,67
Z lego .
- wydatki inwestycyjne
- wydatki biez4ce
w tym Pynagrodzenia + pochodne

956 350
2.817 665
1 682 529

93 0'75
| 366_413
8 1 7  8 1 9

9,73
48,49
48,61
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WYKONANIE DOCHODOW
ZA IPÓLFIOCZE

Tabela Nr 2

I PRZYCEODóW
2005 roku

Dz Nazwa Plan po
z a¡ach

wykonanie %

010 ROLNICTWO I LOWIICTWO
W ti'In. Srodki S ARD

632.763
61',7 603

14.300
0

2,l6
0

,f00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENIRGID ELEKTR.GAZ I WODI

.t6.000 23.114 50,25

6fi) TRANSPORT I IACZNOSC 3.200 2.858 89.31
700 GOSPODAXI(A MIf, SZKAMOWA 15.120 2',7.141 6r,16
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tt'rn dolacja na z¿dania bicz4ce z zzüsesu
admintstracti rz4dowei

25.E90
24 840

13.s15
13  371 53,85

751 URZ4DY NACZELNYCH ORGANOW
WLADZY PAÑSTWOWEJ.KONTROLI I
OCHRONY PRAWA
W !'Itr dotacja ¡a zadada bisT4ce z zrla€sü
adminislr rzadowi

288

288

144

144

50,0

50,0

754 BEZPIECZÍ NST\üO PI]BLICZNE I
OCIIRONA PRZECIWPOZAROWA
W tj'm: dot¿cja rü zadania biez4ce z zákresu
admnstr rzzdowei

360

360

180

180

50,0

50.0

756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH,OD OSOB
FIIYCZ\T CH I OD I\NryCEJEDÑOSTEK
NIEPOSIADAJACYCH
OSOBOWOSCI PRAWNIJ

612.1E2 31.1.036 51,30

75E ROZNE ROZUCZtrNIA 1.886.710
I 883 0

1.086.003
1 0 8 1 3 0 8

s756

801 OSWIATA I WYCHOWANII
W hm:dotacie na dofi¡. zadai wlasnvch

7.319
561

1.3'79
567

1819
100

E5l OCHRONA ZDROWIA 19.5E5 r4-413 7390
E52 POMOC SPOLICZNA

W tym:dotacie na zada ia bieZ4ce
Dotacia ná dofin zádáii wla$ych

269.714
t82 95E
85 850

111.2',74
96 219
41 939

53,60
5 2  6 t
55,84

854 f, DUKACYJNA OPIf, KA WYCHOWAWCZA
W tlrn : dolacic na dofinanso$?nie zadüí rvla$Nch

23.250
23 250

13.950
13 9s0

60,0
60.0

t RAZEM DOCHODY
w lvm Dol¿cie

3.572.174
3 t8.I  l : l

1.656.0,f1
r'72 406

46,36
51,20

Il PRZYCHODY w tmr: 1.006.643 123.600 12-24
s 9s2

q 957

-przychody z zaciagniQtych pozyczek i kred!'tów na
rynku krajowym
-nádwv7l{a z lat ubieebch /wolne érodkl

866 838

139 E05

0

123 600 88.41
RAZEM /dochody + przychody/ 4.578.818 1-779.641 3t,t7

J T

ydalshi
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Tabela \r 3
WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW T PÓLROCZE 2OO5 ROKU

Dz. Nazwa Plán po zmianacü wvkonanie o/o

010 ROLNICTWO I LOWIECTWO
nv¿l¿tk¡ rnr¡lestvcvirre

5,r.8¿7
:15 600

37-251
t3 28i

6792
12.99

020 Lf,SNICTWO 400
400 WYTWARZANIf, I ZAOPATRYWANIE W

f,NERGT4 f,LEKTR,GAZ I WOD4
W hln: l\ana sodzenie

14.117

2 000

29,990 4016

(,
600 TRA¡ISPORT I LACZNOSC

w t].m: w_'vaagodzenia i pochodne
wld¡tki ins€stvqjne
zakup] iN€stlcrtne

933.340
9 640

848 ?00
7 000

12.7r1
2 903
31.060

4,57
3 0 . l l
3,66

700 GOSPODAIII{ MIESZKANIOWA
w tlm:rYFagrodz€nia i pochod¡e
wdatki inwestycyjne
zakupy iñr€stycyirc

43.250
I 000

20 050
2 000

9-732
1 ?00
I 643

22,5t'
56,6',7
8 , 1 9

0
710 DZLA.I-ALNOSC USLUGOWA 5.000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym: rrfmagrodze a i pochodne
Zal(U m$estycvjne

670.918
516 536
25.000

351-627
251504
22 r43

52,'fr
48.69
88.57

151 URZDDY NACZf, LI{YCH ORGAXOW
W{ANZY PANSTWOWf, J..I(ONTROLL I
OCHRONY PRAWA ORAZ SADOW.
W !r,n -wynagrodzenia i pochodne

28E

288

89

89

30,90

30.90
751 BEZPIECZENSTWO PI]BLICZNtr I

OCIIRONA PRZtrCIWPOz:AROWA
W tymr wynagodzenia

18.360

4  160

1.419

2 t34

42,91

51 .30
756 DOC'IIODY OD OSOB PRAWI,]YCII OD OSOB

FIZYCZN.I CII OD INN } CTi JEDNOST4K
r\IEposIADAJActcrrosoBowoÉdrRArvh-¡J
oR'\z WYDATKI Z\!l {ZA"\E Z lcr POBORENÍ
rv rym wtgrodzema

38.200

34 600

20,432

18 005

5.lFi3

52.04
75',7 OBSLUGA DLUGU PIIBLICZNEGO 35.000 12.8Er J6.EO
758 ROZNf, ROZLICZENIA 12.J20 0 0
801 OSWL{TA I WYCHOWANIE

W tym: wy¡agrodzenia i pochodre
Zal,:üpy inwcstt cyinc

1.318.1,f3
950 440
8 000

699.526
q0 t'7a
4 946

53,07
49,47
61,82

E51 OCHRONA ZDROWLA
w Lynl qyragrodzerúa

39.653
l i  068 3 680

11,42
28.t6

E52 POMOC SPOLECZNA
W tym: wynaqrodzenia i oochodne

362.566
tt2 321

t73.901 41,96
50,37

851 f, DUKACYJNA OPMKA WYCHOW.
W tym: wuasrodzenia i poc}odne

46.250
23 000

11.156
5 819

24,15
25.39

900 GOSPODAXKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODowISKA

76.200 35.941 11,17

921 KULTURA I OCHRONA DZMDZICTWA
NARODOWf,GO
W tvm: Ryragroaizen'a j poclrcdne

15.163

13 470 5.210

37,29

38,68
926 KI]LTIIRA FIZYCZNA I SPORT

W trm :dotacia dla LZS
30.000
23 950

12-600
1l 000

,12,00
45.93

N4ZEM IWDATKI
w Srn: wynagrodze a i pochodnc
wydatki irwestvcyine i zakuDv inwestycyitr€

3.771.015
I 682 529
956 350

r.159,188
8 t7  819
93 075

38,67
:18,6i

Il. ROZCHODY
I 992 spl¡ta otruvmanych kredr.tów

E04.803 12J.600 r5J6

RAZEM /Fvdatki + m"¡hodv/ 4.578.818 1.s83.088 3457
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Tabel¿ Nr 4

DT-UG GMINY NA DZIEÑ 30.06.2005 r.

Odsetki splacone w I pohoczu 2005. roku to kr¡/ota

Z tego: dla BS Biala Rawska O/Regnów
dla O Rawa Maz

dla FOSr W l-odá

-  l2  881, -

8179,-
2 144.-
2 558,-

Rodzai dlusu Kwota Wierzvciel
Kred1ty bankowe 9 57.088
-ked}t ba¡kowy dlugoterrninowy na
sfina¡sowa¡ie inwesb'cji wydatków me maj4cych
pok¡ycia w dochodach w 2001r /51^
-kredl bankowy z¿ciqg¡iQty w 2003 mku na 5 lat
na mwestycje
-ked¡ bankowy zariqgniQty w 2004 roku
na inwestycj€ na 5 lat
-pozyczka z Funduszu Ochrony Srodowrska
na inwestycJe zaciqgniQlÁ w 2004 roku

42 100

44 460

135 000

735 528

BS Biala Rawska
oddzial Regnów

BS Biala llJ,eska/o
Regnóu'

BS BMla Ra ska/o
RegnórN

Wojewó
FOSrod.Lod2

T
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Wykonanie inwestycji za I póhocze

Tabela Nr 5

2005 rok

L P rRESC PLAN WYKONAJ'IIE
I Dz, 010 ROLMCTWO r LOWIECTWO

Rozdz.. 0 1 0 1 0 Infrastruhurd
lNodosqgowa i sa if.tcyltlj
-büdowa sieci wodoc wsi Regnów
-budowa sieci wodoc wsi Pods 1 Szl
-budowa zbiomita retenqjnego Regnów

45.600

18 600
15 000
12 000

33.283

18  540
14143

II D2,600 Transport i lAcznoóó

Roz¿12.600 16 Drogi publiczne gmikne
'przebudowa drogi Kazimierzów

-p¡zebudowa d¡ogr gmi¡¡ej Rylsk Duzy

-przebudo$,a drogi Slawków

-przebudowa drogi N.Regnów-A¡¡osl4w

-zal-up przys tnrtów autobu s-so*idó} i ?üts( szt

855.700

675 000

t00 000

65 000

8 700

7.000

31.060

11 .635

7 1 5 8

3 947

E.320

m D2.700 Gospodark¿ mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospoda*a gnlntdmi i
níeruchomoiciami
-Rozbudowa bud)'nl:u bibliot.z przez na
Swietl érodkow
-Zal:up dzialk w Kaz¡nierzowie

22.050

20 050

2 000

1.643

1.643

0
IV D2.750 Administracja publiczna

Rozlzial 7 502 j Unqdy gnin
- zakLrp komputcrów I oproqr¿lmowann

25.000 22.143

D2.801.Oówiata i wychowenie

Roz.b.80l I0 Gimndzja
-zaL:up dmka¡ki i kesrokooiarki

8.000 4.946

R¡zemi 956.350 93.075
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Tabela Nr 6

IIYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATI(ÓW FÜNDUSZY CELOWYCH
Gmintry Futrdüsz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
NA DZmN 30.06.2005R
Lp Trejé stan imdków

obmiowych na
poe4tck 2m5

Plan Wykonanie St¡n n¡
koni€c
mku

D2.900 Gospodarka
komunalna i ochrona
Srodowiska
Rozdz 9001 I fundusz ocbrony
Srodorrisk¿ i Gospodárki Wodnej
l.P.zychody 1.500,- 1.590,-

l.ó30,-2.Wydatki 2.499,- 959,-


