INFORMACJA Z

WYKONANIA

BUDŻETU GMINY REGNÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

I.

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Regnów został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady

Gminy w Regnowie Nr 111/14/18 i opracowany na podstawie :
-wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów w sprawie przydzielonej subwencji
ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
-pisma otrzymanego z łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji na
zadania zlecone gminom i zadania własne oraz dochodów budżetu państwa do
uzyskania przez gminę,
-na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku o finansach publicznych,
-na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym,
-na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2018 rok.
Uchwalone dochody budżetu na 1 stycznia 2019 roku uległy zwiększeniu w ciągu
okresu sprawozdawczego i wynoszą po zmianach na 30.06.2019roku 8.073.766,87 zł,
natomiast wykonanie dochodów 4.476.959,14 zł, co stanowi 55,45%.
Po stronie wydatków natomiast plan uległ zwiększeniu i po zmianach na 30.06.2019
roku wynosi 8.188.052,87 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 4.120.089,63 zł,
tj. 50,32%.
Osiągnięty przez Gminę Regnów wynik finansowy na dzień 30.06.2019roku
stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami, a wydatkami jest dodatni
i wynosi 356.869,51 zł.
1. Wykonane dochody
2.Wykonane wydatki
3. Nadwyżka/Deficyt (1-2)

=

4.476.959,14.
4.120.089,63.
356.869,51.

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2019 rok przestawia załącznik Nr 1.
Integralną częścią informacji z wykonania budżet za I półrocze 2019 rok jest
informacja z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej
Biblioteki Publicznej w Regnowie zgodnie z załącznikiem Nr 4.
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II.DOCHODY
Planowane dochody gminy na 30 czerwca 2019 roku po dokonanych zmianach wynoszą
8.073.766,87 zł natomiast wykonan ie os i ągn i ęto w kwocie 4 .476.959,14 zł, tj. 55,45% w tym:
-dochody bieżące
na plan 8.073.766,87, otrzymano kwotę 4.476.959,14 tj. 55,45%,
-dochody majątkowe
na plan
0,00, otrzymano kwotę
0,00, tj. 0,00%,
z tego przypada na:
Rozdział

1 . Subwencje ogólne na plan 2.514.645,00 zł, wpłynęło 1.461.282,00 zł, tj. 58,11% w

tym:
- subwencja ośw i atowa
na plan 1.767.641,00 zł, wykonano 1.087.776,00 zł, tj. 61,54%,
- subwencja wyrównawcza dla UG na plan 703.798,00 zł, wpłynęło
351.900,00 zł, tj. 50,00%,
- subwencja równoważąca
na plan
43.206,00 zł, wpłynęło
21.606,00 zł. tj. 50,01%.
Rozdział

2. Dotacje ogółem wynoszą
na plan 2.772.707,87, otrzymano 1.541.351,87, tj. 55,59%
1. Dochody bieżące:
1)§ 2010 dotacje ce lowe z budżetu państwa na rea liza cję zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
na plan 968.108,87 otrzymano 569.986,87, tj. 58,88% w tym:
DZ.010 ROLNICTWO I tOWIECTWO
na plan 158.845,87, otrzymano 158.845,87, tj. 100%
Rozdział 01095 Pozostała działalność
Otrzymaną dotację przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 23.654,00, wpłynęło 12.299,00 tj. 52,00%
i dotyczy:
Rozdział 75011
Urzędy wojewódzkie
z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
tj. Na zadania z zakresu obrony cywilnej , z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o
aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji l udności oraz ustawy o dowodach, utrzymanie stanowisk
pracy.
DZ.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WtADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
na plan 7.212,00, wpłynęło 7.016,00, tj. 97, 28%
z przeznaczeniem na :
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
na plan 388,00, wpłynęło 192,00, tj.49,48%
na aktual izację spisu wyborców z terenu gminy Regnów
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
na plan 400,00, wpłynęło, 400,00 , tj. 100%

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przekazaniem depozytów z wyborów
samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.
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Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

na plan 6.424,00, wpłynęło 6.424,00, tj. 100%
z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.
na plan 778.397,00, otrzymano kwotę 391.826,00, tj. 50,34%
DZ.855 RODZINA
z przeznaczeniem na :
Rozdział 85202 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
na plan 719.040,00,
otrzymano 384.665,00, tj. 53,50%
dotacja dotyczy zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego.
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

na plan 157,00, wpłynęło 81,00 tj. 51,59%
z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - przyznanie Karty
Dużej

Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

na plan 49.860,00, wpłynęło 0,00 .
z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start" .
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów
na plan 9.340,00, wpłynęło 7.080,00, tj.75,80%
z przeznaczeniem na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby
pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i dla opiekuna.

2) § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
na plan 212.134,00, otrzymano 123.391,00, tj. 58,17%:
na plan 65.911,00, otrzymano 39.961,00, tj. 60,63%
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
W tym;
na plan 14.000,00, wpłynęło 14.000,00 tj. 100%
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z Rządowego programu
rozwijan ia szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 -,,Aktywna tablica".
Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na plan 50.508,00, wpłynęło

25.254,00 tj. 50,00%
z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego
na plan 1.403,00, wpłynęło 707,00 tj. 50,39%
z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
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na plan 137.923,00, otrzymano 75.130,00, tj. 54,47%
DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA
w t ym:
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej
na plan 3.574,00, wpłynęło 1.479,00, tj. 41,38%
dotacja na s kładki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych.
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
na plan 11.684,00, wpłynęło 7.815,00, tj. 66,87%
wpływy dotyczą zasiłków okresowych dla osób z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i z tytułu
niepełnosprawności.
Rozdział 85216 Zasiłki stałe
na plan 38.398,00,
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

wpłynęło

22.568,00, tj. 58, 77 %

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

na plan 58.800,00, wpłynęło 29.400,00, tj.SO%
dotację przeznaczono na dofinansowanie działalności Ośrod ka Pomocy Społecznej w Regnowie .
Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania
na plan 25.467,00, wykonanie 13.868,00, tj. 54,45%
na dofinansowanie realizacji Programu „ Posiłek w szkole i w domu" - wydawanie
posiłków oraz
zasiłki celowe na żywność.
DZ.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 8.300,00, wpłynęło 8.300,00 tj.100%
i dotyczy:
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym.

3) § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego
Dz.720 INFORMATYKA na plan 71.803,20 wpłynęło 68.213,04 tj. 95,00% i dotyczy
Rozdział 72095 Pozostała działalność

z przeznaczeniem na rea lizację projektu „E-Aktywn i mieszkańcy Gminy Regnów".
4) § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego
Dz.720 INFORMATYKA na plan 12.196,80 wpłynęło 11.586,96 tj. 95,00% i dotyczy
Rozdział 72095 Pozostała działalność
Z przeznaczen iem na realizację projektu 11 E-Aktywni mieszkańcy Gminy Regnów"
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S) § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowogminnym}związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc
państwa w wychowaniu dzieci
DZ.855 RODZINA
na plan 1.454.592,00 wpłynęło 768.174,00, tj.52,81% i dotyczy:
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze z przeznaczeniem na realizację świadczenia
wychowawczego wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

6) § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
na plan 24.953,00, wpłynęło 0,00.
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Są to zaplanowane dochody bieżące na realizację zadania :
„ Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Regnów w 2019
roku".

7} § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na plan 28.920,00,

wpłynęło 0,00.

Rozdział 01095 Pozostała działalność
Są to planowane dochody bieżące na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji
małego projektu lokalnego w miejscowości Regnów, kwota 9.950,00 pod nazwą„ Budowa wiaty

griliowej do spotkań wiejskich w miejscowości Regnów",
-w miejscowości Kazimierzów, kwota 9.120,00 pod nazwą „ Budowa wiaty griliowej do spotkań
wiejskich w miejscowości Kazimierzów",
-w miejscowości Annosław, kwota 9.850,00 pod nazwą „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w
telewizor, rekultywacja boiska oraz zakup i montaż stołu do szachów plenerowych w miejscowości
An nosław".
Rozdział 3. Dochody własne gminy

Na główne źródła dochodów gminy składają się wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ,
odsetek, czynszów za dzierżawę, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych.
Na planowaną kwotę dochodów własnych gminy w wysokości
wpłynęło

w tym:
-dochody

2.786.414,00,
1.474.325,27, tj. 52,91%

na plan 2.786.414,00, wpłynęło

bieżące

1.474.325,27, tj. 52,91%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia
się następująco

:
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DZ. 010 ROLNICTWO I
Rozdział
W pływy

01095

ŁOWIECTWO

na plan 800,00,

782,43, tj. 97,80%.

wpłynęło

Pozostała działalność

dochodów b ieżącyc h z tytułu czynszu za obwody łowiecki e

782,43.

na plan 10.779,00, wpłynęło 0,00.

DZ.100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
Rozdział

10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo
t o zaplanowane w pływy z dochodów bi eżących z tytułu
kopalin na t erenie gminy.
Są

DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W

na plan

opłaty

eksploatacyjnej za wydobycie

ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

,GAZ I WODĘ

10.303,00, otrzymano 2.845,89, tj. 27,62%.

Są

to dochody bież ące z których przypada na :
Rozdział 40002 Dostarczanie wody
wpływy za ście ki
228,00,
wpływy za dzierżawę u rządzeń hydroforni
975,36,
wpływy z różnych doch odów/zwrot poniesionych kosztów dotyczących hydroforn i, 1.642,53
o płaty za pobór wody.

na plan 53.410, 00,
otrzymano 26.929, 95, tj. 50,42%.

DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

są to dochody bieżące ot rzymane z

czynszów d zierżawnych i czynszów mieszkaniowych / NZOZ,
Orange Polska, Polkomtel, Apteka, Lecznica Zwi erząt, Gabinet stomat ologiczny/oraz od osób
fizycznych w raz z odsetkami
kwota 26.929,95.
DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

na plan 23.930, 00,

otrzymane w tym dziale składa s ię:
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
na plan 2,00,
Są to zaplanowane dochody bieżące w wyso kości 5% za
Na dochody

wpłynęło

11.177,41, tj. 46,71%

b ieżące

Rozdział 75023

Urzędy

wpłynęło

0,00.

udostępn i eni e

danych osobowych.

na plan 23.928,00, wpłynęło 11.177,41, tj. 46,71 %
wpływy dochodów bieżących z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za term inowe przekazywanie
podatku dochodowego do osób fizycznych oraz refundacja zatrudnienia 2 pracowników robót
publicznych z PUP oraz 1 osoba prace interwencyjne.
gmin

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

na plan 3.123,00,

wpłynęło

3.122,53, tj. 99,98%.
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Są

to dochody z tytułu odszkodowan ia za uszkodzenie dachu na budynku OSP z polisy
ubezpieczeniowej.
DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Zrealizowane dochody w tym dziale stanow i ą 29,37% ogółem dochodów Gminy. Klasyfikuje się tutaj
wpływy z tytułu: udz i ału gminy w podatkach sta nowiących dochód budżetu państwa, podatków i
opłat

lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych.
na plan 2.465.108,00,

wpłynęło

1.314.806,07, tj. 53,34%
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Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
na plan 500,00, wpłynęło 94,00, tj. 18,80%.

Rozdział 75601

Są to dochody bieżące z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie
karty podatkowej.
Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i

opiat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
na plan 922.538,00, wpłynęło 521.059,30, tj. 56,48%.
Są

to:

-wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych
-w pływy z podatku rolnego od osób prawnych
-wpływy

z podatku leśnego od osób prawnych

-koszty upomnień
-odsetki za nieterminową wpłatę podatków

517.027,10,
1.333,00,
1.530,00,
34,80,
1.134,40.

Rozdział 75616
Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i
opiat lokalnych od osób fizycznych
na plan 723.508,00, otrzymano 408.994,17, tj. 56,53%

w tym:
-wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
-wpływy

z podatku rolnego od osób fizycznych
-wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych
-wpływy podatku od środków transportowych
-wpływy podatku od spadków i darowizn z Urzędu Skarbowego
-podatku od czynności cywilnoprawnych /Urząd Skarbowy/
- wpływy kosztów upomnień
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty od osb. fiz
Rozdział 75618

Wpływy z

na podstawie ustaw

148.300,62,
184.582,14,
5.810,44,
58.362,80,
0,00,
10.766,00,
835,20,
336,97.

innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na plan 9.963,00, wpłynęło 5. 759,97, tj. 57,81 %

w tym:

3.155,00,
2.604,97.

-wpływy

z opłaty skarbowej
-wpływy z innych opłat lokalnych
Rozdział 75621

Udziały

gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
na plan 808.599,00, otrzymano 378.898,63, tj. 46,86%

w tym:
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

375.834,00

otrzymane z Ministerstwa Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
wpływy z Urzędów Skarbowych.

3.064,63

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział

na plan

1.400,00, wykonano 667,47, tj.47,68%

75814 Różne rozliczenia finansowe
-dochody bieżące uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz
wpływy z lat ubiegłych.
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DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101

na plan
otrzymano

21.769,00,
7.012,88 tj. 32,21%

Szkoły podstawowe

na plan 5.140 ,00, wykonano 4.617,88, tj. 89,84%
-w pływy dochodów b ieżących za ogrzewanie pomieszczeń w BS /O Regnów 4.416,88,
-wptyw wynagrodzenia dla płat n i ka za terminowe przekazywanie
podatku dochodowego od osób fizycznych
201,00.
Rozdział

80103

Oddziały przedszkolne

w szkotach podstawowych

na plan 16.629,00
2.395,00, tj. 14,40 %
są dochody b ieżące z tyt ułu koszt ów uczęszcza nia dzieci z innych gmin do oddz iałów przedszkolnych
na terenie naszej gminy oraz odpłatn ość za przebywanie dzieci w od dz iałac h przedszkolnych powyżej
5-ciu godzin.
wpłynęło

na plan

DZ .851 OCHRONA ZDROWIA

wpłynęło
Rozdział

28.890,00,
21.960,62, tj. 76,01%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
tym rozdziale dotyczą dochodów bi eżących otrzymanych z opłat za zezwolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych znajd ujących si ę na
terenie gminy.

85154

wpływy w

DZ. 851 POMOC SPOŁECZNA

wpłynęło

na plan 3.195, 00,

1.850,99, tj. 57,93%

W tym:
Rozdział

85116

Zasiłki stałe

Rozdział

85219

Ośrodki pomocy społecznej

na plan 495,00, wykonanie 495,00,tj. 100%
Są to dochody bi eżące dotyczące zwrotu zas ił k u stałego zgodnie z wyda n ą decyzją GOPS.

na plan 50,00, wykonanie 33,00,tj. 66,00%
to zrealizowane dochody b ieżące z tyt ułu wynagrodzenia dla płatn i ka za terminowe
przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do U rzędu Skarbowego.
są

Rozdział 85128

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

są

to zrealizowane dochody bieżące z tytułu
wraz z odsetkami.
DZ. 855

RODZINA

plan

na plan 2.650,00, wykonanie 1.322,99 tj. 49,92%
za usługi opi ekuńcze
1.322,99

odpłat ności

2.154,00,

wpłynęło

153,50, tj. 7,13%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
na plan 2.154,00, wpłynęło 153,50, tj. 7,13%
są to dochody bieżące:
153,50.
- z tytułu odsetek od zwrotu zasiłku rodzinnego, zgodn ie z decyzją GOPS
DZ.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 161.551,00,
Rozdział

wpłynęło

83.013,53, tj. 51,39%

na plan 152.551,00, wpłynęło 76.409,65, tj. 50,09%
Są to dochody bieżące zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach i dotyczą :

90002 Gospodarka odpadami
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75.261,99,

-wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych

878,85,
268,81.

- wpływów z kosztów upomnień
- wpływy z odsetek

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opiat i kar za korzystanie ze
środowiska

na plan 9.000, 00, wpłynęło 6.603,88, tj. 73,38%.
Są to dochody bieżące i dotyczą wpływów z opłat otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego.
DZ.926 KUL TURA FIZYCZNA I SPORT

na plan 2,00,

wpłynęło 2,00,

tj. 100%

Rozdział
Są

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
to dochody z lat ubiegłych zwrot nienależnie pobranej dotacji.

Zestawienie wykonania dochodów i przychodów przedstawia załącznik Nr 2
Zgodnie z Uchwałami Rady Gminy z dnia 30 listopada 2017roku Nr XXVll/160/17 i Nr XXVll/161/17
skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze roku 2019 wynoszą 186. 728,80 zł,
w tym:
- podatek od nieruchomości w kwocie
- podatek od środków transportowych

161.952,80,
24.776,00.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2019r. Gmina posiada należności wymagalne w wysokości 849.343,13
zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, których termin płatności minął na koniec okresu
sprawozdawczego i dotyczą :
-podatek od nieruchomości
739.138,96,
-podatek rolny
10.286,45,
-podatek leśny
786,51,
-podatek od środków transport.
4.574,40,
-opłata za odbiór odpadów komunalnych
14.035,17,
-należności z tytułu należnych dochodów z Urzędu Skarbowego
1.455,00,
- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego
79.066,64.
W celu ściągnięcia należności organ podatkowy wystawia upomnienia dla wierzycieli .
W przypadku nie ściągalności należności wystawiane są tytuły wykonawcze.

111. WYDATKI

Zrealizowane wydatki budżetu gminy za I półrocze 2019 roku stanowią 50,32%
planowanych wydatków i wynoszą 4.120.089,63, natomiast plan po dokonanych
zmianach wynosi 8.188.052,87.
Realizacja wydatków przedstawia się następująco :
1. Wydatki bieżące ogółem: na plan 7.781.052,87, wykonano 4.116.303,63,
tj. 52,90%, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - plan
3.517.635,44,
wydatkowano
1.843. 783,58, tj. 52,42 %,
1. 558. 685,43,
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan
850.436,88, tj. 54,56%,
wydatkowano
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-dług publiczny

- plan
39.000,00,
wydatkowano
18.390,00, tj. 47,15%,
- dotacje
- plan
149.400,00,
wydatkowano
80.900,00, tj. 54,15%,
-świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan
2.432.332,00,
wydatkowano
1.251.970,67, tj. 51,47%.
-wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE - plan 84.000,00
wydatkowano 70.822,50,tj.84,31%.
2. Wydatki majątkowe
plan 407.000,00, wykonanie 3. 786,00, tj. 0,93%
w tym:
-wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków UE
na plan 179.612,00, wydatkowano 0,00.
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się
następująco :

na plan

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wydatkowano
Rozdział 01030 Izby

214.096,87,
170.584,07, tj. 79,68%,w tym:

na plan
6.231,00,
wydatkowano
3.626,50, tj. 58,20%
Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, przelew składki na rzecz Izby Rolniczej
wysokości 2% obowiązkowego odpisu od wpływów podatku rolnego.
Rolnicze

Rozdziaf 01042 Wyfqczenie z produkcji gruntów rolnych
na plan 100,00, wydatkowano 0,00,
są to zaplanowane wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych- opłata za wyłączenie
gruntów.
Rozdział 01095 Pozostała działalność

na plan
wydatkowano

207.765,87,
166.957,57, tj. 80,36%

z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym:
l)wynagrodzeń

z pochodnymi za wykonanie

czynności związanych

2. 762, 70

z wypłatą podatku akcyzowego.
2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 164.194,87 w tym:
-zakup druków, segregatorów, papieru do sprzętu drukarskiego
203,73,
-wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych
155.731,24,
-p rzesyłki listowe oraz opłata za transport i pobyt zwierząt w schronisku,
usługa weterynaryjna
8.259,90.
Kwota 158.845,87 pochodzi z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone .
DZ.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
na plan
13.861,00, wykonano
3.249,06, tj. 23,44%
są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych :
Rozdział 40002 Dostarczanie wody

- zapłaty rachunków za energię e l ektryczną od pomp głębinowych
/Rylsk, Rylsk D, Sławków, Wólka Stańska, Kazimierzów, Podskarbice Szlach. i Królewskie/

806,53,
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-opłaty za pobór wody /wg wykazów zawierających informację o ilości

1.642,53,

i jakości wody,
-ubezpieczenie hydroforni wraz z wyposażeniem
DZ.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

800,00.
na plan
wydatkowano

68.000,00,
13.965,70, tj. 20,54%

Na wydatki w tym dziale składa się :
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwota 13.965,70 w tym:
1) związane z realizacją zadań statutowych 13.965, 70 z tego:
-zakup paliwa i oleju do odśnieżarki i wykaszarki, zakup rur do zamontowania
598,46
znaków drogowych, artykułów przemysłowych,
-remonty dróg gminnych,
0,00,
-opłata za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego, 13.367,24
odśnieżanie, posypywanie i profilowanie dróg gminnych, wycinka drzew przy drogach .

Wydatki inwestycyjne

na plan 18.000,00, wydatkowano kwotę 0,00,

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na przebudowę dróg na terenie gminy.
-Budowa dróg w strefie przemysłowej w Regnowie - nie poniesiono wydatków na w/w zadanie.
DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

na plan
wydatkowano

28.087,00,
11.472,91, tj. 40,85%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Powyższą kwotę

wydatkowano na wydatki bieżące z tego:

0,00;
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 11.472,91 w tym:
131,75,
-zaku p etyliny do wykaszarki
3.577,29,
-zakup energii i wody
1.529,59,
-naprawa pieca co w budynku będącego własności gminy
1.692,28
-sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych,
ogłoszenie w prasie o wynajmie pomieszczeń, mapki,
4.542,00.
-podatek od nieruchomości będących własnością Gminy
DZ.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

6.000,00,
na plan
1.404,93,tj.23,42%.
wykonanie
Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego
Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych- na opracowanie i wykonanie dokumentacji
dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy w planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
ogłoszenie w prasie o zmianie w planach zagospodarowania przestrzennego.

DZ.720 INFORMATYKA

na plan

84.000,00, wykonanie

70.822,50, tj.84,31%.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE na realizację projektu
„ E- aktywni mieszkańcy Gminy Regnów"- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lat
2014-2020 zgodnie z umową podpisaną ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.
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DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

na plan
1.293.700,00,
wykorzystano
681.528,32, tj. 52,68%
W ramach zaplanowanych środków w dziale administracja publiczna pokrywane są wydatki
dotyczące Rady gminy, Urzędu gminy, promowania gminy, zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej oraz pozostałej działalności.

Na wydatki bieżące składają się:
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

na plan
wydatkowano

95. 744,00,
52.813,26, tj. 55,16%

Wydatki bieżące w kwocie 52.813,26 wykorzystano na prowadzenie ewidencji ludności, dowodów
osobistych z przeznaczeniem na :
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 etat
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.052,09 w tym:
- zapłata za nadzór nad systemem Selwin, prz esyłki listowe
-rozmowy telefoniczne
-delegacje pracowników
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
-szkolenia pracownika

48.761,17;
3.008,16,
41,53,
80,40,
922,00,
0,00.

Kwota 12.099,00 została wydatkowana z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone .
Rozdział 75022

Rady gmin

na plan
wydatkowano

39.000,00,
19.246,27, tj. 49,35%

z przeznaczeniem na :
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i komisj i -odbyło się 5 sesji Rady Gminy,
oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy)
18.540,00;
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 706,27, w tym:
-zakup artykułów spożywczych, podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego RG.
Rozdział 75023 Urzędy

gmin

na plan
wydatkowano

1.003.983,00,
539.980,84, tj. 53, 78%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na utrzymanie administracji i inne wydatki bieżące związane
z działalnością gminy, a szczególności na wydatki bieżące kwota 539.980,84, w tym:
l)wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
450.576,89
dodatkowe wynagrodzenie roczne /14,2 etatów/;
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków bhp dla pracowników)
18,00;
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
89.385,95
z tego:
-zakup materiałów i wyposażenia
9.492,68
zakup środków czystości i art.przemysłowych, etyliny, prenumerata czasopism, zakup druków, materiałów
biurowych, papieru ksero, oprogramowania, tonerów, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, komputera,
-opłata za energię elektryczną

1.967,55,
-naprawa kosiarki samojezdnej i wykaszarki, naprawa drukarki,
1.948,56,
-zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)
270,00,
-zakup usług pozostałych
51.423,80
obsługa prawna, obsługa informatyczna, BHP, ochrona danych osobowych RODO, przesyłki listowe,
prowizje bankowe, przegląd maszyn biurowych, abonament radiowy, przewóz osób, monitoring,
konserwacja systemu alarmowego, opłata za serwis gwarancyjny oprogramowań w UG (Budżet, Płace,
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Podatki, GOMIG, BIP, eGmina, iMAPA, ),przegląd stanu tech. przewodów kominowych, zakup licencji
oprogramowania antywirusowego,
880,30,
-opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne

-delegacje dla pracowników oraz ryczałt za używan ie
samochodu własnego do celów służbowych
-ubezpieczenie budynków i mienia, opłata prolongacyjna do ZUS-u
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- szkolenia pracowników
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3.192,65,
3.216,60,
13.460,81,
3.533,00.

na plan 5.000,00,
wykonanie
1.459,35, tj.29,19%

Wydatkowana kwota przeznaczona została na wydatki bieżące związane z realizacją zadań
statutowych tj. zakup materiałów dotyczących promocji gminy i nagród rzeczowych oraz
ubezpieczenie imprezy.
na plan 149.973,00,
wykonanie 68.028,60, tj. 45,36%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące :
2.310,00;
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w sesji)
24.214,00;
2)wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41.504,60 z tego:
-zakup artykułów przem., paliwa do kosiarki, druki, prenumerata
1.185.52,
- zapłatę za przesyłki listowe,
2. 771,45,
- szkolenia pracowników referatu podatkowego oraz delegacje
871,00,
-zapłatę składki członkowskiej na rzecz przyna leżności
34.665,36
do Stowarzyszenia Ziemi Rawskiej, Stowarzyszenia Dorzecza Bzury, LGD Krainy Rawki,
koszty komornicze.
2.011,27.
-koszty postępowania sądowego
DZ.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WLADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
na plan

7.212,00,

wykonanie 5.999,67, tj. 83,19%.

Wydatkowane kwoty pochodzą z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczą:
Rozdział 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa

na plan 388,00,
wydatkowano 127,21, tj. 32,79%
W/w kwotę wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi za aktua lizację spisu

wyborców z terenu gminy.
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
na plan 400,00, wydatkowano 400,00, tj.100%
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne - dostarczenie dokumentów związanych z
przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum
Państwowego.
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Rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego
na plan 6.424,00, wydatkowano 5.472,46, tj. 85,19%
z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji)
2)wypłata wynagrodzeń z pochodnymi
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 291,82 z tego:
-zakup artykułów biurowych
-delegacje

3.350,00;
1.830,64;

171,22,
120,60.

DZ.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
na plan 42.341,00 wykonano
10.444,86, tj. 24,67 %
Wydatki dotyczą zadań bieżących z przeznaczeniem na :
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
na plan
22.511,00,
wydatkowano 10.444,86, tj. 46,40%
to środki na dofinansowanie działalności jednostki OSP w Regnowie i utrzymanie gotowości bojowej
w tym na:
0,00;
l}świadczenia na rzecz osób fizycznych

2)wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi-umowa konserwator OSP
3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
7.731,34
z tego:
-zakup paliwa do motopompy i samochodu strażackiego
-zapłatę rachunków za energię elektryczną i wodę
-zapłata za remont motopompy
-zapłata za przegląd przewodów kominowych w OSP
-ubezpieczenie pojazdu i drużyny straży
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Nie poniesiono wydatków

bieżących

plan 19.830,00,
w tym rozdziale.

2.713,52;

695,25,
2.002,09,
3.500,00,

123,00,
1.411,00.

wydatkowano 0,00

na plan
39.000,00,
18.390,00, tj. 47,15%
wykonanie
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostki samorządu
terytorialnego
Powyższą kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na
DZ. 757 OBSŁUGA

DŁUGU

PUBLICZNEGO

inwestycje, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wydatki bieżące w BS Biała Rawska,
BS Aleksandrów Łódzki, BS Mszczonów oraz WFOŚiGW w Łodzi.
DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

na plan

24.660,00,

wykonanie
Rozdział

0,00,

75818 Rezerwy ogólne i celowe

na plan 24.660,00, wydatkowano 0,00.
Jest to zaplanowana rezerwa na nie przewidziane wydatki budżetowe.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

na plan
wykonanie

2.630.607,00,
1.426.477,31, tj. 54,23%
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Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkoły podstawowej i gimnazjum. Z tego działu
finansowane jest również dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
oraz prowadzenie oddziałów klas „O" i pozostałej działalności.
W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

na plan
Wydatkowano

1.685.546,45,
859.391,78, tj. 50,99%

Wydatki bieżące to kwota 859.391,78 na utrzymanie szkoły a w szczególności:
l)świadczen ia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, środki bhp )

2)wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenia roczne

30.739,02;
690.858,95

dla nauczycieli 13,89 etatu + obsługa 4 etaty;
3)wydatki związa ne z real izacją zadań statutowych 137.793,81 w tym;
-zakup materiałów i wyposażenia
81.925,58
zakup środków czystości i artykuły przemysłowe, etylina do kosiarki, oleju opałowego zgodnie z zawartą
umową, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, druki, prenumerata czasopism, tonery, świadectwa szkolne i
dzienniki, środków ochrony roślin, akcesorii komputerowych, licencji i program .komputerowych, baneru
reklamowego,
6.246,09,
-o płata za zużycie wody i energii elektrycznej

788,84,
-naprawa kserokopiarki, podajnika papieru ksero i opraw oświetleniowych
0,00,
-badania lekarskie pracowników
10.629,26,
-wydatki poniesione na zakup usług pozostałych
wywóz odpadów komunalnych, obsługa i przegląd urządzeń BHP, przewóz dzieci na zawody sport.,
prowizja bankowa, licencje na oprogramowanie, przegląd przewodów kominowych, przegląd i konserwacja
pieców co, ochrona danych osobowych RODO, przegląd gaśnic i badanie wydajności wody, montaż projektora
i instalacja oprogramowania,
134,12,
-opłata za korzystanie z Internetu, rozmowy telefonii stacjonarnej
127,20,
- delegacje pracowników
2.713,27,
- ubezpieczenie budynków i mienia, opłata prolongacyjna
34.829,45,
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
400,00.
-szkolenia pracowników
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na plan

272.889,54, wydatkowano 139.137,07, tj. 50,99%
Wydatki bieżące przedstawiają s ię następująco :
8.517,17;
l)świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie)
121.651,85
2)wynagrodzenia wraz z pochodnymi
dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 nauczycieli;
3) wydatki zw iązan e z reali zacją zadań statutowych kwota 8.968,05, w t ym:
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
8.968,05.
Z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatkowano kwotę
25.254,00.
Rozdział 80104 Przedszkola
na plan 60.000,00,
wydatkowano 35.181,29, tj. 58,64%
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych opłata za pobyt dziecka w

przedszkolu dla Urzęd u Miasta w Rawie Maz i Gminy Sadkowice.
Rozdział 80110 Gimnazja

na plan

328. 726,41,

wydano

234.057,21, tj. 71,20%
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z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. kwota 234.057,21 w tym:
1) świa dczen i a na rzecz osób f izycznych( dodatki w iejskie, odz i eż ochronna)
2)wynagrodzenia w raz z pocho dnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne

8.581,92;
202.685,43

dla nauczycieli 5,06 et atu + o bsługa 1 et at;
3) wydatki zw i ąza n e z rea li zacją za d ań st atutowych 22.789,86 z tego:
3.129,52,
-zakup m ate riałów i wy posażen ia
zakup środków czystośc i, zakup artykułów przemysłowych, zakup świadectw szkolnych i dzienników, druki,
materiały biurowych, prenumerata czasopism, znaczki pocztowe, tonery, zakup oprogramowania, zakup
etyliny i oleju do kosiarki, zakup środków ochrony roślin, akcesorii komputerowych, baneru reklamowego,
-zakup energii i fryza zużycie wody
3.123,05,
-naprawa gaś n ic i opraw oświet l e niowych
249,28,
-badania lekarskie pracowników
0,00,
-zakup usłu g pozostałyc h
2.968,65
wywóz nieczystości, przewóz dzieci na zawody sportowe, prowizje bankowe, licencje oprogramowania, opłaty
za zawody sportowe, obsługa i przegląd urządzeń BHP, przegląd pieców co, przegląd przewodów
kominowych, montaż projektora i instalacja oprogramowania,
-opłata za korzystanie z Internetu i telefonii stacjonarnej
67,07,
63,60,
- delegacje służ bowe pracowników

692,13,

-ubezpieczenie budynków
-odpisy na za kładowy f undusz świ adczeń socjalnych
-szkolenia p racowników
Rozdział 80113 Do wożenie

uczniów do szkół

12.266,56,
230,00.
na plan
wykonano

86.000,00,
52.140,00, tj. 60,63%

Wydatki bieżące związane z rea lizacją zadań statutowych obejmują :
zakup b iletów mi esięcznyc h dla uczniów dojeżdżających do SP i Gim.
Rozdział 80146 Dokształcanie

i doskonalenie nauczycieli
na plan
wydatkowano

13.966,00,
150,00, tj. 1,07%

z p rzeznaczeniem na;
wydatki bi eżące zwi ązane z real izacją zada ń statutowych zgodn ie z ustawą o systemie oświaty
do kształcan ie nauczycieli.
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego
na plan
82. 761,46,
wykorzystano
43.520,80, tj. 52,59%

z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym :
1) wynagrodzen ia i pochodnych dla 2 nauczycieli prowadzącyc h zajęcia z dziećm i n i e pełnosprawnymi
w oddziale przedszkolnym
42.598,82;
2) wyd atki bi eżące zwi ązane z rea l izacją zadań statutowych 921,98 z tego:
-odpisy na za kładowy f undusz św i adcze ń socjalnych
9 21,98.
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
na plan
71.421,55,
39.400,12, tj. 55,17%
wykorzystano
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-wypłata wynagrodzenia i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi
niepełnosprawnymi w szkole
39.400,12.
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół,
liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej
szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych
na plan
17.389,59,
wykorzystano
14.569,97, tj. 83,79%
z przeznaczeniem na wydatki bieżące :
1) wypłata wynagrodzenia i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi
niepełnosprawnymi w gimnazjum
7.859,97;
2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 6.710,00 z tego:
-zakup podłogi interaktywnej
6. 710,00.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

na plan
11.906,00,
wykorzystano
8.929,07, tj. 75,00%.
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych , obejmują świadczenia z funduszu
socjalnego dla 10 nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z Kartą Nauczyciela .

na plan
wykorzystano

DZ.851 OCHRONA ZDROWIA

36.290,00,
12.523,70, tj. 34,51%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

na plan 1.000,00,
wykonano 0,00, tj.O
Nie poniesiono wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi

na plan 28.890,00,
wykonano
9.123,70, tj. 31,58%
Który obejmują wydatki bieżące w kwocie 9.123,70 związane z realizacją Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności na:
l)wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi
4.620,00
diety członków komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym;
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.503, 70 z tego:
-konsultacje psychologiczne zgodnie z podpisaną umową,
4.403, 70,
udział w programie profilaktycznym, zaliczki na biegłych sądowych, opinie psychologiczne i
psychiatryczne, udział w szkoleniu członków komisji,
-rozmowy telefoniczne
100,00.

Rozdział 85195 Pozostała działalność na plan 6.400,00, wydano 3.400,00, tj. 53,13%
z przeznaczeniem na:
- dotację dla stowarzyszenia Dobro Dzieci na rehabilitację 3 dzieci z terenu gminy /zgodnie z
zawartą umową/
3.000,00,
- dotację na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego .Dotację przekazano zgodnie z umową na
dofinansowanie części wynagrodzenia lekarza psychiatry dziecięcego w Poradni PsychologicznoPedagogicznej
400,00.
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na plan

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

548.051,00, wykonanie 275.783,51, tj. 50,32%

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone
przekazane do realizacji przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.
Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują s ię następująco :
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 1.000,00
Wydano
0,00
Planuje się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w li półroczu.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej

oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej
na plan
3.574,00, wydatkowano
1.174,14, tj. 32,85%
Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych
1.174,14.
Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i
zleconych.
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe,

celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
na plan
40.184,00,
wykonanie
17.294,82, tj. 43,04%
z przeznaczeniem na wydatki bieżące :
św iadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 17.294,82 w tym:
-zasiłki okresowe wypłacone z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z tytułu bezrobocia oraz z innych przyczyn dla 7 osób
7.815,00,
-ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe na opał, zakup żywności, leków, 9.479,82
udzielenie schronienia.

Rozdziol 85216

Zasiłki stale

na plan

38.893,00, wykonanie

zasiłki

21.870,00, tj. 56,23%

Wydatki bieżące na:
1) świadczen ia społeczne na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla
7 osób kwota 21.375,00.
Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
własnych .

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 495,00
pobranego zasiłku stałego zgodnie z decyzją GOPS.
Rozdział

dotycząca

zwrotu

nienależnie

85219 Ośrodki pomocy społecznej

na plan 239.340,00,
wykonanie 126.856,47, tj. 53,00%.
a w szczegó ln ości na wydatki bieżące kwota 126.856,47

Wydatki dotyczą utrzymania Ośrodka
w tym:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi
113.559,03
/3,5 etatu/, dodatkowe wynagrodzenie roczne;
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 13.297,44 w tym:
- zakup materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego
1.877,36,
- zakup energii elektrycznej
0,00,
- prowizja bankowa, przesyłki listowe, nadzór informatyczny, abonament RTV, wymiana opon w
samochodzie służbowym, licencja, umowa dotycząca ochrony danych osobowych RODO,
obsługa BHP,
6.553,24,
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- opłata za internet i za rozmowy telefonii stacjonarnej
640,85,
-delegacje pracowników
0,00,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
211,09,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3.687,90,
- podatek od nieruchomości
205,00,
- szkolenia pracowników
122,00.
Z dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 28.570,44 natomiast
ze środków własnych kwotę 98.286,03.
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze
na plan
64.571,00 wykonano
28.920,17, tj. 44,79 %
Zatrudniona jest 1 opiekunka na 1/1 etatu i 1 osoba na umowę zlecenie, które pomagają osobom
samotnym nie mających opieki.
Wydatki bieżące dotyczą :
1) wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne
22.442,67;
2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych kwota 6.477,50 w tym :
-zakup usług zdrowotnych
130,00,
-zakup usług opiekuńczych
3.870,00,
-ryczałt za dojazdy pracowników
1.401,86,
-odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.
1.075,64.
Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

na plan
wykonano

45.467, 00,

17.966,20, tj. 39,51 %
z przeznaczeniem na wydatki bieżące :
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.966,20 w tym:
-dożyw ianie dzieci w szkole z rodzin n ajuboższych i zas iłki celowe na żywność. Z pomocy sko rzystały
53 osoby w ramach realizacji programu „ Posiłek w szkole i w domu".
Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę
10.779,72, natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę 7.186,48 co stanowi 40%.;
Rozdział 85295 Pozostała działalność

na plan 115.022,00, wykonanie

z przeznaczeniem na wydatki bieżące :
wydatki związane z real izacją zadań statutowych w tym:
-koszty związane z dowozem żywności w ramach programu POPŻ 2014-2020
-zapłata za pobyt w domu pomocy społecznej 4 osób

61.701,71, tj. 53,64%

1.722,00,
59.979,71.

DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
na plan 1.000,00,
wydatkowano 1.000,00, tj. 100%
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Z przeznaczeniem na wydatki bieżące - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego
Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracyna wsparcie poradnictwa zawodowego.
DZ.854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85401 Świetlice szkolne

na plan
55.340, 00,
wykonano 30.838,33, tj. 55, 73%
na plan
36.040,00,
wydatkowano
20.862,33, tj. 57,89%
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Są to wydatki bieżące wykorzystane na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w Szkole i
Gimnazjum zajmujących się opieką nad dziećmi przebywającymi w świetlicach szkolnych przed i po
obowiązkowych zajęciach lekcyjnych .

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym
na plan
13.300,00, wydatkowano 9.376,00, tj. 70,50%
Z przeznaczeniem na :
świadczenia na rzecz osób fizycznych
(pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie pomocy
rzeczowej.
Kwota pochodzi z dotacji celowej przyznawanej na rea lizację własnych zadań bieżących w
wysokości tj. 7.500,80 środki własne stanowią kwotę 1.875,20.
Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym
na plan
6.000,00, wydatkowano 600,00, tj. 10,00%
Z przeznaczeniem na :
świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym, za
wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
DZ. 855 RODZINA
na plan 2.291.101,00, wykonanie 1.183.118,01, tj. 51,64%
Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco :
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

na plan 1.454.592,00, wydano 765.406,74,tj. 52,62%
to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczenia
wychowawczego (500+) wraz z kosztami obsługi i wynagrodzenia w wysokości 1,5%, zgodnie z
ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
l)świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota
755.244,20;
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
8.227,54;
3) wydatki związane z realizacja zadań statutowych kwota 1.935,00 w tym:
-zakup licencji, zakup materiałów, druków
297,00,
- przesyłki listowe, prowizja bankowa, obsługa informatyczna
900,00,
-szkolenia pracowników
738,00.
Są

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
na plan
723.055,00,
zrealizowano
383.938,17, tj. 53,10%
Wydatki bieżące
kwota 383.938,17
to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świa dczeń rodzinnych i
funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w wysokości
3% zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz środki własne Zrealizowane wydatki
obejmują:
l)świadczenia

na rzecz osób fizycznych kwota 358.058,34 w tym:
-wypłatę zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, dla matki samotnie wychowującej dzieci,
zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i inne dodatki)
343.838,34,
- zasiłek dla opiekuna

3.720,00,
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- fundusz alimentacyjny
10.500,00;
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
21.783,29
oraz składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków
opiekuńczych;

3) Wydatki związane z realizacja zadań statutowych kwota 4.096,54 w tym:
-zakup materiałów biurowych, druków
190,20,
- przesyłki listowe, prowizja bankowa, przekaz pocztowy, licencje na oprogram. 1.738,65,
- odsetki od ubezpieczeń zgodnie z decyzją numer 1406-PU.402.2069.2018 z dnia 20.11.2018 roku
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

2.167,69.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
na plan 157,00, wydano 47,00, tj.29,94
Z przeznaczeniem na wydatki bieżące -wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

-realizacja programu dotyczącego wydawania Kart Dużej Rodziny.
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

na plan 59. 769,00,

wydano 4.684,01, tj. 7,84%

Wydatki bieżące obejmują:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych kwota 465,96 w tym:

-ryczałt samochodowy

4.218,05;

465,96.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

na plan 43.293,00, wydano 21.575,55, tj. 49,84%

Poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na częściowe
pokrycie odpłatności za pobyt 5 dzieci w Domu Dziecka oraz w rodzinie zastępczej.
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

na plan 10.235,00, wydano 7.466,54, tj.72,95%.

z przeznaczeniem na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby
pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
6.571,62,
-odsetki od ubezpieczenia zgodnie z decyzją numer 1406-PU.402.2069.2018 z dnia 20.11.2018 roku
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

894,92.

DZ.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan

253.504,00, wydatkowano 110.571,35, tj. 43,62%

Z przeznaczeniem na :
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

na plan 142.551,00,
wydatkowano 71.175,40, tj. 49,93%

są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych od dnia 01.07.2013r zgodnie z
ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

na plan
wydatkowano

77.000,00,
39.355,95, tj. 51,11%

W/w kwotę przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
-faktury za energię elektryczną -ośw ietlenie uliczne z terenu gminy
24.516,00,
1.566,45,
-zakup materiałów oświetleniowych
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- ryczałt konserwatora ulicznego w/g zawartej umowy,

13.273,50

dzierżawa słupów elektroenergetycznych.
Rozdział 90095 Pozostała działalność

na plan
wydatkowano

33.953,00,
40,00 tj . 0,12%
z przeznaczeniem na wydatki bieżące zwi ąza n e z rea li zacją zadań st atutowych 40,00 dotyczące
za płaty za w niosek do Izby Skarbowej o wydan ie interpretacji podatkowej.

DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
na plan 381.202,00, wydatkowano 76.819,40, tj. 20,15%
Rozdział 92108 Fi/harmonie, chóry, kapele i orkiestry
na plan
20.202,00,
wydatkowano
11.629,40, tj. 57,57%
z przeznaczeniem na:
za płacen ie wynagrodzenia bezosobowego w raz z pochodnymi - nauka gry na instrumentach dętyc h
za okres 6 m-cy wg zawartej umowy.
Rozdział 92116

Biblioteki
na plan
97.000,00, wydano 54.000,00, tj. 55,67%
wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji dla samorządowej instytucji kultury.
Rozdział 92195 Pozostała działalność na plan 264.000,00, wydatkowano 11.190,00, tj. 4,24%
z przeznaczeniem na:
dotację dl a stowarzyszenia „ Razem dla Regnowa" zgodnie z zawa rtą umową 7.500,00.

Wydatki inwestycyjne
na plan 249.000,00, wydatkowano kwotę 3.690,00 tj.l ,48%
w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków UE plan 179.612,00, wydatkowano 0, 00
z przeznaczeniem na:
Budowę świetlicy środo wiskowej

w miejscowości Rylsk z przeznaczeniem na Dom Kultury zgodnie z
pod pisaną umową Nr 00011-65170-UM0510034/18 z dnia 10.10.2018r i aneksem Nr 1 o
przyznanie pomocy w ramach dz i ała n ia 11 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"
o bjętego PROW na lata 2014-2020
Ze środ ków własnych wydatkowano kwotę 3.690,00 na zapłatę za wykonan ie projektu przyłącza
gazowego.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

na plan
170.000,00,
wydano
15.096,00, tj. 8,88%
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
na plan 140.000,00, wydatkowano 96,00, tj. 0,07%.
Z przeznaczenie m na wydatki inwestycyjne dotyczące zadan ia:
Kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych w Regnowie - delegacja za dostarczenie w niosku na
dofinansowanie zadania.
Rozdział 91605

Zadania z zakresu kultury f izycznej
na plan 30.000,00, wydatkowano 15.000,00, tj. 50%.
Wydatkowana kwota 15.000,00 to dotacja z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań
przekazanych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i sportu
wś ród dzieci i młodz ieży na teren ie gminy Regnów zgodn ie z zawartymi umowami.
Wykonanie wydatków i rozchodów zawiera załącznik Nr 3.
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IV. PRZYCHODY I ROZCHODY
Na dzień 30.06.2019 roku w budżecie gminy dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie
114.700,00 i odsetek w kwocie 18.390,00, co daje razem 133.090,00 tj. 1,65% planowanych
dochodów i dotyczą:
-kredytów zaciągniętych w BS Biała Rawska O/Regnów
-kredyt zaciągnięty w BS Aleksandrów Łódzki
-kredyty zaciągnięte w BS Mszczonów
-pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi

Przychody ogółem

-

30.000,00 +
22.800,00 +
42.300,00 +
19.600,00 +

plan
wykonanie

wynoszą

w tym:
- wolne środki z lat ubiegłych
- kredyty i pożyczki

V. DŁUG GMINY NA DZIEŃ 30.06.2019

-

2.621,39 odsetki,
2.273,43 odsetki,
9.248,18 odsetki,
4.247,00 odsetki.

333.186,00,
97.172,72, tj . 29, 16%

97.172,72,
0,00.

r.

Dług Gminy /kredyty i pożyczki / na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 1.344.400,00, co stanowi

16,65% planowanych dochodów, w tym:
- kredyt bankowy zaciągn ięty w 2010 roku w BS Biała Rawska O/Regnów kwota 90.000,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2011 roku w BS Aleksandrów Łódzki
kwota 114.000,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2015 roku w BS Mszczonów
kwota 31.800,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS Mszczonów
kwota 206.700,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS Mszczonów
kwota 131.400,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2017 roku w BS Mszczonów
kwota 75.600,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 roku w 85 Mszczonów
kwota 360.500,00,
-pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w 2016r
kwota 334.400,00.

VI. REALIZAOA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O

KTÓRYCH MOWA W ART.S UST.l PKT.2 I 3
Gmina Regnów w I półrocz u 2019 roku rea l izowała programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 i dotyczyły:
l.Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Rylsk z przeznaczeniem na Dom Kultury, którego
celem jest poprawa jakości życia m i esz kańców. Zgodnie z podpisaną umową Nr00011-65170UM0510034/18 z dnia 10.10.2018r i aneksem Nr 1 o przyznanie pomocy w ramach działania
,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" obj ętego PROW na lata 2014-2020.
Realizacja zadania będzie miała miejsce w latach 2017-2020. Wartość kosztorysowa wynosi
470.118,30zł. W latach 2017-2018 wydatkowano kwotę 14.817,30 na wykonanie projektu
budowlanego, map d/c projektowych, przyłącza energetycznego. Plan wydatków na 2019 rok
wynosi 249.000,00zł wydatkowano kwotę 3.690,00zł z przeznaczeniem na zapłatę za wykonan ie
projektu

przyłącza

2.Tytuł projektu

gazowego.

„ E- aktywni m ieszkańcy Gminy Regnów"- w ramach Programu Operacyjnego

Polska Cyfrowa na lat 2014-2020 zgodnie z umową podp isaną ze Stowarzyszeniem Towarzystwo
Rozwoju Gminy Płużnica Nr KPL/U/17/2019 w dniu 10 kwietnia 2019 roku na realizację projektu
przez Gminę Regnów na kwotę 84.000,00zł co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych
Projektu. Projekt realizowany będzie od 01.03.2019 do 15.11.2019r. W I półroczu 2019 roku
wydatkowano kwotę 70.822,SOzł.
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VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
W budżecie na 2019 rok z wieloletnich programów realizowane będą następujące zadania:

l. ,,Budowa dróg w strefie przemysłowej w Regnowie", celem zadania jest poprawa dostępności
komunikacyjnej w strefie przemysłowej. Dobrze rozwinięte połączenia komunikacyjne zwiększą
atrakcyjność inwestycyjną gminy Regnów, pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo uczestników ruchu
drogowego. Inwestycja realizowana jest od 2015 roku. Łączny koszt to kwota 53.000,00 .Na 2019
rok zaplanowano 18.000,00 wydatkowano 0,00 .
2.Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Rylsk z przeznaczeniem na Dom Kultury, którego
celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania będzie miała miejsce w latach
2017-2020. Podpisano umowę Nr00011-65170-UM0510034/18 w dniu 10.10.2018r i aneks o
przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach w iejskich"
objętego PROW na lata 2014-2020. Wartość kosztorysowa wynosi 470.118,30zł. Plan wydatków na
2019 rok wynosi 249.000,00zł wydatkowano kwotę 3.690,00zł z przeznaczeniem na zapłatę za
wykonanie projektu przyłącza gazowego.
3.Kompleks obiektów sportowo- rekreacyjnych w Regnowie którego celem jest rozwój infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców gminy. Przeds ięwzięcie planowane jest do realizacji na lata
2018-2020. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 140.000,00 wydatkowano 96,00 z przeznaczeniem na
delegacje. Złożono wniosek na dofinansowanie w/w realizowanego zadania, który został
rozpatrzony pozytywnie.

VIII. PODSUMOWANIE
budżetu
za
2019
rok
przestrzegano
przepisów
ustawy
W toku
realizacji
o zamówieniach publicznych. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie przez
Radę Gminy, Zarządzenia Wójta opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego
stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą kla syfikacją

budżetową.

Gmina nie posiada samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, które g romadzą
dochody na wydzielonym rachunku.

25

Załączn ik

Nr 1

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROK
Lp. TREŚĆ
Plan po zmianach
Wykonanie

I.

DOCHODY OGÓŁEM z tego:

8.073.766, 87
8.073.766,87

4.476.959,14
4.476.959,14

0, 00

0,00

o

2. 786.414,00,
2.786.414,00
2. 772.707,87

1.474.325,27
1.474.325,27
1.541.351,87

52,91
52,91
55,59

968.108,87

569.986,87

58,88

212.134,00

123.391,00

58,17

71.803, 20

68.213,04

95,00

12.196,80

11.586,96

95,00

1.454.592,00

768.174,00

52,81

24.953,00

o

o

28.920,00

o

o

Subwencje ogółem
w tym: dochody bieżące

2.514.645,00

1.461.282,00

58,11

-

oświatowa

wyrównawcza UG

-

równoważąca

1.767.641,00
703.798,00
43.206,00

1.087.776,00
351.900,00
21.606,00

61,54

-

8.188.052,87

4.120.089,63

50,32

407.000,00
7. 781.052,87

3.786,00
4.116.303,63

0,93
52,90

-dochody bieżące
-dochody majątkowe

1.

Dochody własne
-dochody bieżące

2.

%
55,45

Dotacje ogółem
w tym: dochody bieżące
- § 2010 dotacj e otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące zlecone z
zakresu administracji rządowej

-§ 2030 dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
-§2057 Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego
-§2059 Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego
-§2060 Dotacje celowe na realizację
zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w całości przez budżet
państwa w ramach programów

55,45

rządowych

§ 2460 ~rodki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań
bieżących jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
-§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z
tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżacvch

3.

li.

WYDATKI OGÓŁEM

1.wydatki
2.wydatki

majątkowe
bieżące

SO
50,0

Załącznik

Nr 2

. , 30 czerwca 2019 rok
' na d z1en
' I orz "Ch o dow
Wk
'V oname dOCho d ow
Budżet

Treść

Dz./ 6

Plan po

zmianach
Rolnictwo i

010

łowiectwo

Wykonanie

%

188 565.87

159 628.30

84.65

800,00

782,43

97,80

158 845,87

158 845,87

100,00

28 920,00

0,00

0,00

10 779,00

0.00

0,00

.10 779,00

0,00

0,00

10 303,00

2 845,89

27,62

I 866,00

975,36

52,27

Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych

0750

20 10

Skarbu Państwa, jednostek
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów public2nych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budżeni państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie(związkom gmin,związkom powiatowogminnym)ustawami
samorządu

Wpływy

2710

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

Górnictwo i kopalnictwo

100
0460

Wpływy z opłaty e k sploatacyjnej

Wytwarzanie i zaopatrywanie w
i
energię elektryczną, gaz

400

wode

Wpływy z

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

0750
0830
0970

Wpływy z usług
Wpływy z r ó znych dochodów

Gospodarka mieszkaniowa

700

Wpływy

samorządu terytorialnego lub innych jednoscek
zaliczanych do sektora finansów public2nych oraz
innych umów o podobnym charakterze

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

720 Informatyka

2059

228,00
I 642,53

52,17
20,53

53 410,00

26 929,95

50,42

53 400,00

26 926,75

50,42

10,00

3,20

84 000,00

79 800,00

32,00
95,00

71 803,20

68213,04

95,00

12 196,80

11 586,96

95,00

z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

0750

2057

437,00
8 000,00

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.S ust.3 pkt.S
lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budzetu
środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.S
lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

47 584,00

23 476.41

49.34

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu adminis1racji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie(związkom gmin,związkom powiatowogminnym)ustawami

23 654,00

12 299,00

52,00

0970

Wpływy z róznych dochodów

23 928,00

I l 177,41

46,71

Administracja oubliczna

750

2360

Dochody jednostek sam.teryt. związane z
realii.acją zada1i z zakresu administracj i rządowej
oraz innvch zadań zlcconvch ustawami

naczelnych organów władzy
kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
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18,80
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76,01

Urzędy

państwowej ,

751

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zada.n zleconych
gminie(związkom gmin,związkom powiatowoi,,...-i.......... ,.n,ustawami

754
0970

Bezpieczeństwo

ochrona
Wpływy

publiczne i

nrzeciwnożarowa

z róznych dochodów

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej

756

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
0031 Wpływy z podatku od nieruchomości
0032 Wpływy z podatku rolnego
0330 Wpływy z podatku leśnego
0340
0350

Wpywy z podatku od środków
transportowvch
Wpływy z podatku od dzialaności
gospodarcz ej osób fizycznych,oplacanego w
formie kartv oodatkowei

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn
0410 Wpływy z opiaty skarbowej
Wpływy z

0640
0910

odrebnvch ustaw
Wpływy z podatku od czynności
cvwilnoorawnvch
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
oolaty komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z

z

tytułu

odsetek od nieterminowych
podatków i opłat

wpłat

Różne rozliczenia

758
0920
0940

Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z rozliczerVzwrotów z lat
ubie!!łvcb

2920 S u bwencje ogólne z
Oświata

801
0660
0830
0970
2010

o.oo

innych lokalnych opłat

0490 pobieranych przez jst na podstawie
0500

3 064,63
665 327,72
185 915,14

budżetu państwa

i wvcbowanie

Wpływy z opłat za korzystan ie z

wvkon ania orzedszkolnego
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie(związkom gmin,związkom powiatowoIf!"minnvm)ustawami

2030

851

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

Ochrona zdrowia
0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż naooiów alkoholowych

141118.00

76 980.99

54,55

2 650,00
0,00

1 322,65

49.91

0,34

0,00

495,00

495,00

100,00

50,00

33,00

66,00

Dotacje celowe otrzymane z budżeru pa,istwa na
realizację własnych zadań bieź.jcych gmin(
związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

137 923,00

75 130,00

54,47

Edukacyjna opieka wychowawcza

8 300,00

8 300,00

100,00

8 300,00

8 300,00

100,00

2 235 143,00

1 160 153,50

51,91

154,00

153,50

99,68

0,00

0,00

0,00

778 397,00

391 826,00

50,34

0,00

0,00

0,00

1 454 592,00

768 174,00

52,81

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186 504,00

83 013,53

44,51

150 000,00

75261,99

50,17

I 751,00

878,85

50,19

9 000,00

6 603,88

73,38

800,00

268,81

33,60

24 953,00

0,00

0,00

2,00

2,00

100,00

2,00

2,00

100,00

8 073 766.87

4 476 959.14

55.45

8 073 766,87
0,00

4 476 959.14
0,00

333186,00

97172.72

236016,00
97170.00

0,00
97172,72

8406952.87

4574131,86

55,45
0,00
29,16
0,00
100,00
54,41

Pomoc sooleczna

852

0830 Wpływy z usług
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubieełvch

0970 Wpływy z różnych dochodów
2030

854

Dotacj e celowe otrzymane z budżeru

2030

państwa na
gmin(
związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
realizację własnych zadań bieź.jcych

Rodzina

855
0920
0940

2010
2030

2060

2360
2690

Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych

Dotacje celowe otrzymane z budżeru państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych

..

~-'-

-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin(
,

__,_

,

-

Dotacje celowe otrzymane z budżeru państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone gminom(związkom gmin,związkom
powiatowo-gminnym)związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowaniu dzieci
Dochody jednostek sam.tery!. związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innvch zadań zleconvch ustawami
Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację
zadań wynikających z odrębnych ustaw

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

900

Wpływy z

innych lokalnych opłat

0490 pobieranych przez jst na podstawie
0640
0690
0910
2460

odrebnvch ustaw
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
oołatv komomiczei i kosztów uoomnień
Wołvwv z różnvch oołat
Wpływy z odsetek od nieterminowych
wnht?tvh•h• - ., ., ,. ,,..,jnnłat
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych

926 Kultura fizyczna i sport
0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłvch

I. DOCHODY w tvm :
dochody bieżace
dochodv maiatkowe

II.PRZYCHODY w tym:
kredvtv

i oożvczki

wolne środki

RAZEM(dochodv i przvchodv)

Załącznik

Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA DZIEŃ 30 czerwca 2019 ROKU
Budżet

Treść

Dz./Rozdz.

po

Plan
zmianach

%

Wykonanie

214 096.87

170 584.07

01030 Izby rolnicze
w tvm:wvdatki na zadania statutowe
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
w tvm:wvdatki na zadania statutowe
01095 Pozostała działalność
w tvm: wvnaerodzenia i pochodne
I wydatki na zadania statutowe

6 231 00
623 1,00
100,00
100,00
207 765.87
2 762,70
205 003,17

3 626.50
3 626,50
0.00
0,00
166 957.57
2 762,70
164 194,87

79,68%
58,20%
58,20%
0,00%
0,00%
80,36%
100,00%
80,09%

Wytwarzanie i zaoptrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę

13 861,00

3 249,06

23,44%

13 861.00
13 861.00

3 249.06
3 249,06

68 000.00

13 965,70

68 000.00
50 000,00
18 000,00

13 965.70
13 965,70
0,00

28 087.00

11472.91

23,44%
23.44%
20,54%
20,54%
27,93%
0,00%
40,85%

28 087,00
1 ooo 00
27 087,00

11472,91
11 472,91

6 000.00

1 404.93

40,85%
0,00%
42,36%
23,42%

7 1004 P lany zagospodarowania przestrzennego

6 000,00

1 404,93

23,42%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

2 500,00

0,00

0,00%

!wydatki na zadania statutowe

3 500,00

I 404,93

84 000.00

70 822.50

Pozostała działalność

84 ooo 00

70 822.50

40,14%
84,31%
84,31%

Wydatki na programy finanse. z
udziałem środków UE

84 000,00

70 822,50

84,31%

Administracia publiczna

1293700.00

681 528.32

52,68%

95 744.00
87 658,00
8 086,00
39 000.00
3 000,00
36 000,00
1003983.00
845 749,00
156 234,00
2 000,00

52 813.26
48 761 ,17
4 052,09
19 246.27
706,27
18 540,00
539 980,84
450 576,89
89 385,95
18,00

55,16%
55,63%
50,11%
49,35%
23,54%
51,50%
53,78%
53,28%
57,21%
0,90%

5 000,00

1 459,35

29,19%

5 000,00
149 973.00

I 459,35
68 028.60

29.19%
45,36%

85 273,00

41 504,60

48,67%

4 000,00
60 700,00

2 3 10,00
24 214,00

57,75%
39,89%

Rolnictwo i łowiectwo

010

400

40002 Dostarczanie wody
wydatki na zadania statutowe

Transoort i laczność

600

60016 Drolri publiczne ~minne
wydatki na zadania statutowe
wydatki maiatkowe

Gospodarka mieszkaniowa

700
70005

uospoaarlfa gruntamJ
--

.

, .

.

1

.

w tvm: wvnairrodzenia i oocbodne
1wydatki na zadania statutowe
Działalność

710

uslu2owa

720 lnformatvka
72095

750

Urzędy wojewódzkie
w tvm: wvnagrodzenia i pochodne
I wydatki na zadania statutowe
75022 Rady !!min
w tvm: wvdatki na zadania statutowe
świadczenia na rzecz osób fizvcznvch
75023 Urzedv PTT1in
w tym: wvnaITTodzenia i pochodne
wydatki na zadania statutowe
świadczenia na rzecz osób fizvcznvcb
Promocja jednostek samorządu
75075
terytorialnego
Iwydatki na zadania statutowe
75095 Pozostała działalność
w tvm: wvdatki na zadania statutowe
świadczenia na rzecz osób fizvcznvcb
wvna1nodzenia i oochodne

75011

ooo

Urzędy naczelnych

organów

władzy państwowej,

751

kontroli i

7 212,00

5 999,67

83,19%

388,00

127,21

32,79%

388,00

127,21

32,79%

400,00

400,00

100,00%

400,00
6 424,00
291 ,82
3 350,00
2 782, 18

400,00
5 472,46
291,82
3 350,00
I 830,64

100,00%
85,19%
100;00%
100,00%
65,80%

42 341,00

10 444,86

24,67%

22 511.00
5 301,00
13 710,00
3 500,00
19 830 00
19 830,00

10 444.86
2 713,52
7 731,34
0,00
0.00
0,00

46,40%
51,19%

39 000.00

18 390.00

0,00%
0,00%
0,00%
47,15%

39 000,00

18 390,00

47,15%

39 000,00

18 390,00

24 660,00

o.oo

24 660,00
24 660,00

0,00
0,00

2 630 607.00

1426477.31

47,15%
0,00%
0,00%
0,00%
54,23%

1685 546,45
1 405216,45
216 387,00
63 943,00

859 391,78

50,99%

690 858,95
137 793 ,81
30 739,02

49,16%
63,68%
48,07%

272 889,54

139 137,07

50,99%

240 154,84
17 062,70
15 672,00
60 000,00
60 000,00

121 651 ,85
8 968,05
8517,17
35 181,29
35 181,29

50,66%
52,56%
54,35%
58,64%
58,64%

328 726,41

234 057,21

71,20%

287 564,41
30 962,00
10 200,00

202 685,43
22 789,86
8 581,92

70,48%
73,61%
84,14%

ochronv nrawa oraz sadownictwa
75101

Urzędy naczel.organów władzy
państwowei

kontroli o ochrony prawa
w tvm: wvna!!rodzenia i nochodne
Wybory do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw, wybory wójtów,
75109
burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
w tym: wvnaerodzenia i oochodne
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
w tvm: wydatki na zadania statutowe
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Iwvnagrodzenia i oochodne
Bezpieczeństwo

754

i ochrona

publiczne

orzeciwnożarowa

75412 Ochomicze Straże Pożarne
w tvm: wvnaerodzenia i pochodne
!wydatki na zadania statutowe
świadczenia na rzecz osób fizvcznych
75421 Zarzadzanie kryzysowe
w tvm: wvdatki na zadania statutowe
Obsłu!!a

757

dlu!!u nubliczne20

Obsługa

papierów wartościowych,
75702
kredytów i oożvczek ist
w tym: obsługa długu
Różn e

758

rozliczenia

75818 Rezerwy ogólne i celowe
w tvm: wvdatki na zadania statutowe
Oświata

801
80101

Oświata

i wvchowanie

i wychowanie

w tvm: wvnagrodzenia i pochodne
wydatki na zadania statutowe
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Oddziały przedszkolne w szkołach
80103
I nodstawowvcb
w tvm: wvnagrodzenia i pochodne
Iwvdatki na zadania statutowe
świadczenia na rzecz osób fizycznych
80104 Przedszkola
Iwydatki na zadania statutowe

80110 Gimnazja
w tvm: wvnagrodzenia i pochodne
lwvdatki na zadania statutowe
świadczenia na rzecz osób fizvcznycb

56,39%

80113

uczniów do szkół
lwvdatki na zadania statutowe

86 000,00
86 000,00

52 140,00
52 140,00

60,63%
60,63%

80146

Dokształcanie

13 966,00
13 966,00

150,00
150,00

1,07%

82 761,46

43 520,80

52,59%

81 532,16
1 229,30

42 598,82
921,98

52,25%
75,00%

Dowożenie

i doskonalenie nauczycieli

!wydatki na zadania statutowe
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i
innvch formach wvchowania nrzedszkolne110
w tvm: wvnagrodzenia i pochodne
wydatki na zadania statutowe

1,07%

Realizacja zadań wymagających stosowania
801 50 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
w tvm: wvnagrodzenia i pochodne
wymagaJącycn stosowama
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w
80152 innych typacb szkól, liceach ogólnokształcących,
technikach, branżowych szkołach I stopnia i
klasach dotychczasowej szkoły zawodowej
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia
oraz szkołach artystycznych
w tym: wynagrodzenia i pochodne
lwvdatki na zadania statutowe
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
801 53 dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
w tvm: wvdatki na zadania statutowe
80 195 Pozostała działalność
w tvm: wvdatki na zadania statutowe
świadczenia na rzecz osób fizvcznych

71 421,55

39 400,12

55,17%

71 421,55

39 400,12

55.17%

17 389,59

14 569,97

83,79%

10 675,15
6 714,44

7 859,97
6 7 10,00

73,63%
99,93%

0,00

0,00

#DZIEL/O!

0,00
Il 906.00
11 906,00
0.00

0,00
8 929.07
8 929,07

#DZIEL/O!

O00

#DZIEL/O!

36 290.00

12 523.70

l 000,00
I 000,00
28 890,00
14 000,00
14 890,00
6 400,00
6 400,00

0.00
0,00
9123.70
4 620,00
4 503,70
3 400.00
3 400,00

548 051.00

275 783.51

34,51%
0,00%
0,00%
31,58%
33,00%
30.25%
53,13%
53,13%
50,32%

1 000,00

0,00

0,00%

1 OOO 00

0,00

0,00%

3 574,00

1 174,14

32,85%

3 574,00

1 174,14

32,85%

40 184,00

17 294,82

43,04%

40 184,00
38 893,00
38 398.00
495,00
239 340,00
213 261,00
24 879,00
1 200,00

17 294,82

21870.00
21 375 00
495,00
126 856.47
113 559,03
13 297,44
0,00

43,04%
56,23%
100.00%
53,00%
53,25%
53,45%
0,00%

64 571,00

28 920,17

44,79%

48 02 1,00
16 150,00
400,00
45 467,00
45 467,00
115 022,00
115 022,00

22 442,67
6 477,50
0,00
17 966,20
17 966,20

61 701 71
61 701 ,71

46,74%
40,11%
0,00%
39,51%
39,51%
53,64%
53,64%

1 000,00

1 000,00

100,00%

1 000.00

1 ooo 00

100,00%

I KeallzacJa zaoan

Ochrona zdrowia

851

85153 Zwalczanie narkomanii
w tvm: wvdatki na zadania statutowe
85154 Prżeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym: wvnagrodzenie i pochodne
Iwydatki na zadania statutowe
85195 Pozostała działalność
dotacie na zadania bież~ce

Pomoc społeczna

852
85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

w tvm: wvdatki na zadania statutowe
na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
852 13 społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum
integracji społecznej
w tvm: wvdatki na zadania statutowe
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
85214 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

75,00%
75,00%

Składki

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych
85216

Zasiłki stałe

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych
lwvdatki na zadania statutowe
85219 Ośrodki Pomocy Społecznei
w tvm: wvnagrodzenia i pochodne
wvdatki na zadania statutowe
świadczenia na rzecz osób fizycznvch
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
85228
1,,.,h, nj oniekuńcze

w tvm: wvnagrodzenia i pochodne
lwvdatki na zadania statutowe
świadczenuia na rzecz osób fizvcznych
85230 Pomoc w zakresie dożywiania
świadczenuia na rzecz osób fizycznych
85295

Pozostała działalność

wvdatki na zadania statutowe

853

Pozostałe zadania w zakresie
oolitvki soolecznei

85333 Powiatowe Urzędy Pracy

55.67%

dotacie na zadania bieżące

854

Edukacyjna opieka
wvchowawcza
85401 Świetlice szkolne
w tvm: wvnaITTodzenia i oochodne
Pomoc materialna dla uczniów o
85415
charakterze socialnvm
świadczenia na rzecz osób fizycznvch
Pomoc materialna dla uczniów o
85416
charakterze motywacyjnym
świadczenia na rzecz osób fizycznych

855 Rodzina
85501 Świadczenia wychowawcze
w tym: wynagrodzenia i pochodne
wydatki na zadania statutowe
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tvm:wvnagrodzenia i oochodne
Iwvdatki na zadania statutowe
świadczenia na rzecz osób fizycznych
85503 Karta Dużei Rodziny

wydatki na zadania statutowe

85504 Wspieranie rodziny
w tym: wynagrodzenia i pochodne
wydatki na zadania statutowe
świadczenia

na rzecz osób fizycznych

85508 Rodziny zastępcze
w tvm: wvdatki na zadania statutowe
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach
85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
kwietnia 20 I 4r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów
w tvm: wvdatki na zadania statutowe

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
90002 Gosoodarka odoadarni
Iwvdatki na zadania statutowe
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg
w tvm: wydatki na zadania statutowe
90095 Pozostała działalność
w tvm:wvdatki na zadania statutowe

921

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowe2:o
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
w tym:wynagrodzenia i pochodne
wvdatki na zadania statutowe
Biblioteki
92116
w tym;dotacje na zadania bież.ące
92195 Pozostała działalność
w tym;dotacje na zadania bieżące
Wydatki majątkowe z udziałem środków z Ul
lwvdatki maiatkowe

I 000,00

1 000,00

100,00%

55 340,00

30 838,33

55,73%

36 040,00
36 040,00

20 862.33
20 862,33

57,89%
57 89%

13 300,00

9 376,00

70,50%

13 300,00

9 376,00

70,50%

6 000,00

600,00

10,00%

6 000,00
2 291 101,00
1454 592,00
23 511,00

600,00
1183 118,01
765 406,74
8 227,54

0,00%
51,64%
52,62%
34,99%

1 986,00

1 935,00

97,43%

I 429 095,00

755 244,20

52,85%

723 055,00

383 938,17

53,10%

48 889,00
4 403,00
669 763,00
157 00

21 783,29
4 096,54
358 058,34
47,00

44,56%
93,04%
53,46%
29,94%

157,00

47,00

29,94%

59 769,00
8 906,00

4 684.01
4 218,05

7,84%
47,36%

I 003,00

465,96

46,46%

49 860,00
43 293,00
43 293,00

0,00
2157555
21 575,55

0,00%
49,84%
49,84%

10 235,00

7 466,54

72,95%

10 235 00

7 466,54

72,95%

253 504,00

110 571,35

43,62%

142 551 00
142 551,00
77 000,00
77 000,00
33 953,00
33 953,00

71175,40
71 175,40
39 355,95
39 355,95
40,00
40,00

49,93%
49,93%
51,11%
51,11%
0,12%
0,12%

381 202,00

76 819,40

20,15%

20 202.00
19 202,00
1 000,00
97 000,00
97 000,00
264 000,00
15 000,00

11 629.40
11 629,40
0,00
54 000,00
54 000,00
11190.00
7 500,00

57,57%
60,56%
0,00%
55,67%
55,67%
4,24%
50,00%
0,00%
5,32%

179 612,00

0 ,00

69 388,00

3 690 00

926

Kultura fizvczna i sport
92601 O biektv soortowe
wydatki majątkowe
Zadania
w zakresie kultury fiz.i sportu
92605
w tvm:dotacie na zadania bieżące

I. OGÓŁEM WYDATKI
wydatki bieżące, w tym:
wyna2rodzenia i pochodne
wydatki na zadania statutowe
świadczenia na rzecz osób fizycznych
dotacje na zadania bieżące
obslul!a dlu1m oubliczne20
Wydatki na progr amy finanse. z udziałem
środków UE

Wvdatki

majątkowe

w tym: Wydatki majątkowe z udziałem
z UE

środków

II.ROZCHODY
§ 992 sołatv kredytów i oożvczek
RAZEM(wvdatki +rozchodv)

170 000,00

15 096,00

8,88%

140 000.00

96.00

0,07%

140 000,00
30 000.00
30 000,00

96,00
15 000.00
15 000,00

0,07%
50,00%
50,00%

8 188 052.87
7 781 052.87

4 120 089.63
4116 303.63

50,32%

3 517 635,44
1558685,43
2 432 332,00
149 400,00
39 000,00

1 843 783,58
850 436,88
1 251 970,67
80 900,00
18 390,00

52,42%
54,56%

84 000,00

70 822,50

84,31 %

407 000.00

3 786.00

0,93%

179 612,00

0,00

0,00%

218 900.00
2 18 900,00
8 406 952.87

114 700.00
114 700,00
4 234 789.63

52,40%

52,90%

51,47%
54.15%
47.15%

52,40%
50,37%

I
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Załącznik Nr 4

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za I półrocze 2019r.

Dochody i wydatki Samo rządowej Instytucji Kultury w Regnowie za I

półrocze

2019r.

Gminnej Biblioteki Publicznej

przedstawiają się n astęp ująco :

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r. wynosi 1.099,49 zł.
DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w I półroczu 2019r. wyniosły

71.688,58

zł. Głównym źródłem

w Regnowie w kwocie 54.000,00

dochodów była
zł.,

dochody z

dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy

działa l no ści

statutowej za wynajem sali w

kwocie 10.660,00 zł oraz dochody z tytułu prowadzenia Agencji Pocztowej w kwocie

7.028,58 zł.
Stan

środków

na rachunku bankowym na

dzień

01.0l.2019r. - 284,29 zł.

WYDATKI

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w I półroczu 2019r. to wydatki bieżące ,
które wyniosły 70.873,38 zł.
Samorządowa
instytucja kultury
oraz należności wymagalnych.

na

dzień

30.06.2019r.

nie

posiada

zobowiązań

Instytucja kultury posiada zobowiązania krótkoterminowe (nie są to jednak zobowi ązania
wymagalne):
- wobec firmy PROTECT za monitoring budynku Gminnej Bib lioteki Publicznej w miesiącu
czerwcu 2019r, zgodnie z fakturą Nr 3576/2019 z dn. 30.06.2019r. na kwotę 123,00 zł.
- wobec firmy SpotCase za realizację umowy w zakresie ochrony danych osobowych, zgodnie
z fakturą Nr 17/6/2019 z dn.30.06.2019r. na kwotę 147,60 zł.
Instytucja kultury posiada należności krótkoterminowe:
- od firmy Poczta Polska z tytułu prowadzenia agencji pocztowej za m-c czerwiec 2019r.
zgodnie z Rachunkiem Nr 40/2019 z dn.28.06.2019r. na kwotę 1.073,68 zł.
Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie na dz ień 30.06.2019r.
wynos ił trzy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, co w przeliczen iu stanowi
1,325 etatu, z tego: 1/5 etatu - dyrektor biblioteki, 1/8 etatu - główny księgowy, 1 etat starszy bibliotekarz oraz jedna osoba zatrudniona na podstaw ie umowy zlecenia.
Na zakup ksi ążek ze środków dotacji podmiotowej przeznaczono 2.500,00 zł, z czego
wydatkowano 1.574,72 zł.
Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za I półrocze
2019r. przedstawia

poniższa

tabela :

Ta b
e la Nr l Struk' tura dOChOdó ww I półroczu 2019 ro ku

LP

WYSZCZEGÓLNLENIE

2019
Plan 2019. w

1

".}

Wykonanie 2019r. w

zł

%

97.000,00

54.000,00

55,67

Dotacja z Biblioteki Narodowej

2.500,00

0,00

0,00

Dochody z tytułu wynajmu

13.000,00

10.660,00

82,00

14.400,00

7.028,58

48,8 1

126.900,00

71.688,58

56,49

-

284,29

-

Dotacja podmiotowa
od organizatora (Urząd Gminy)

2

zł

pomieszczeń

Dochody z tytułu umowy
agencyjnej

4

Razem
Stan środków na rachunku
bankowym na OI .O 1.20 I 9r.

5

. w 1 po, -Iroczu_
?019 ro ku
TblN
a e a r 2 Sukt
tr ura wyd a tk ow

WYSZCZEGÓLNIENLE

LP

2019
Plan
2019r. w

I.

Zużycie materiałów

i energii, w tym:

l

Zakup energii elektrycznej i wody

2

Zakup oleju

3

Zakup

opałowego

materiałów chemicznych, przemysłowych,

zł

Wykonanie
2019r. w zł

%

22. 100,00

16.046,04

72,61

4.400,00

2 .105,77

47,86

10.000,00

9.987,60

99,88

2.700,00

2.377,95

88,07

5.000,00

1.574,72

31,49

9.874,00

3.935,84

39,86

spożywczych,

biurowych i papierniczych, zakup
komputera i oprogramowania
Zakup książek

4

n.

Zakup

usług

obcych, w tym:

l

Usługi obce: monitoring, internet, konserwacja
systemu alarmowego, wywóz nieczystości, przegląd
techniczny urządzeń kotłowych, przegląd i atestację
gaśnic, obsługa BHP, realizacja urn RODO,
abonament programu bibliotecznego, odnowienie
certyfikatu podpisu elektronicznego,

2

Usługi

3

Abonament programu księgującego

telefoniczne

m. Podatki i opiaty
l

Podatek od nieruchomości

lV. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym:

8.824,00

3.646,95

41,33

600,00

288,89

48, 15

450,00

0,00

0,00

1.820,00

912,00

50,JJ

1.820,00

912,00

50,11

74.813,00

39.692,65

53,06

61.233,00

30.414,65

49,67

1

Wynagrodzenia pracowników

2

Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia (sprzątanie
pomieszczeń biblioteki), umowa zlecenie

8.580,00

4.290,00

50,00

3

Nagrody roczne

5.000,00

4 .988,00

99,76

17.009,00

9. 181,75

53,98

14.980,00

7.960, 13

53, /4

V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w
tym:

I

Ubezpieczenia społeczne i FP

2

Badania pracowników

100,00

0,00

0,00

3

Szkolenia pracowników

300,00

0,00

0,00

4

Odpisy ZFŚS - świadczenia urlopowe z ZFŚŚ

1.629,00

1.221 ,62

75,00

1.284,00

1.105,10

86,07

J.284,00

1.105, 10

86.07

126.900,00

70.873,38

55,85

VI.

I

Pozostałe

Pozostałe

koszty

koszty (w tym prowizja bankowa)

Razem
26.07.2019r.
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