
INFORMACJA Z WYKONANIA 
BUDŻETU GMINY REGNÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK 

I. DANE OGÓLNE 

Budżet Gminy Regnów został uchwalony w dniu 25 stycznia 2018 roku Uchrva{q Rady 
Gminy w Regnowie Nr XXIX/170/18 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 2 7 czerwca 2009 roku o finansach publicznych, 
-na podstawie ustawy z dnia 08. 03. J 990r o samorządzie gminnym, 
-na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2017 rok. 

Uchwalone dochody budżetu na 1 stycznia 2018 roku uległy zwiększeniu w ciągu 
okresu sprawozdawczego i wynoszą po zmianach na 30.06.2018roku 8.028.547,91 zł, 
natomiast wykonanie dochodów 4.031.819,27 zł, co stanowi 50,22%. 

Po stronie wydatków natomiast plan uległ zwiększeniu i po zmianach na 30.06.2018 
roku wynosi 8.210.547,91 zl, natomiast wykonanie wydatków wynosi J.978.311 ,46 zl, 
tj. 48,45%. 

Osiągnięty prze= Gminę Regnów wynik finansowy na dzień 30.06.2018roku 
stanowiący różnicę między zreahzowanymi dochodami, a wydatkami jest dodatni i 
wynosi 53.507,81 zl. 
I.Wykonane dochody 
2.Wykonane wydatki 

- 4.031.819,27. 
- 3.978.311.46. 

3. adwyżka/Deficyt (1-2) = 53.507,81. 

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok przestawia załącznik Nr I. 

integralną częścią informacji z wykonania budżet za I półrocze 2018 rok jest 
informacja z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Regnowie zgodnie z zalqczmkiem Nr 4. 
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Jl. DOCHODY 
. wca 2018 roku po dokonanych zmia~ach wyno_szą 

Planowane dochody gmmy na ~O c~e; . to w kwocie 4.031.819,27 zł, tj. 50,22 1/o :' tym .o 

8.028.547,91 zł natomiast wykoname os1ą8ono12ęo 347 91 otrzymano kwotę 4.031.819,27, fJ._ 50,207%%, 
. . na plan . · , ' k t O 00 tj, 0,0 o, 

-dochody b1ezące 1 8 200 00 otrzymano wo ę ' ' 
-dochody majątkowe IW p an • ' ' 

d a· 1.387.792,00 zł, t_j . 58,13% 
z tego przypa a n· . na plan 2.387.229,00 zł, wpłynęło 

____ _...,..~_o..._z.....,d~z-i~ał. l. Subwencje ogólne 
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Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc H' naturze oraz składki na ubezpieczenia emery talne i rentowe 
na plan 6.882.00. wpłynęło 5.607.00, tj. 81.--17% 

wpływy dotyczą zasiłków okresowych dla osób z tytułu bezrobocia. długotrwałej choroby i z tytułu 
niepełnosprawności. 

Rozdział 85216 Zasiłki stale na plan 3--1.810.00. wpłynęło 21.396,00. tj. 61 ,--17 % 

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 
na plan 58.800.00. wpłynęło 29.-100.00. tj.50% 

dotację przeznaczono na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie 

Rozdział 85230 Pomoc w :::akresie dożywiania 
na plan 20. 767. 00. 11y konanie 15.531. 00. tj. 7--1. 79% 

na dofinansowanie realizacji Programu <Pomoc państwa w zakresie dożywiania> - wydawanie 
posiłków oraz zasiłki celowe na żywność. 

DZ.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWA WCZA na plan 10.000,00, wpłynęło 10.000,00 
tj. 100% i dotyczy : 
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla ucznió,r o charakter::.e socj alny m 
na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

socjalnym 

3) § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 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 
DZ.855 RODZINA na plan 1.648.089,00 wpłynęło 819. 711,00, tj.49,74% i dotyczy. 
Rozdział 85501 Świadc::.enia 1rychm1'a\\·cze z przeznaczeniem na realizację świadczenia 
wychowawczego wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o pomocy pa11stwa w wychowaniu 
dzieci. 

4) § 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 9.950,00, wpłynęło 0,00. 
Rozdział 01095 Pozostała działalność 
Są to planowane dochody bieżące na dofinansowanie zadania własnego gminy w zahesie realizacj i 
małego projektu lokalnego w miejscowości Wólka Strońska pod nazwą .. Budowa sceny plenerowej 
'" mi"'i""" "'~"'tl-,::iń uriPi<:l-irh nr7v ,::ilt,::inif> n ornnrnvPi nr;;i7 n1k-11n k-n.;;i::irk-i rln k-n,;;7pni::i trnwv" i w 
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DZ.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11a plan 8.200,00 wpłynęło 0,00 
z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej Sławków - Annoslaw. 

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 stanow·iących dochód budżetu państwa. 
dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych. 
Na planowaną kwotę dochodóv,1 własnych gminy w v..;ysokośc i 2.750.963,00, 

vvpłynęlo 1.125.417,34, tj. 40,91 % 

w tym: 
-dochody bieżące na plan 2.750.963,00, wpłynęło 1.125.417,34, tj. 40,91 %. 

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia 
się następująco: 
DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 800,00, wpłynęło 755,52, tj. 94,44%. 

Rozdział 01095 Pozostała działalność 
Wpływy dochodów bieżących z tytułu czynszu za obwody łowieckie 755,52. 

DZ. 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO na plan 6.232,00, wpłynęło 1. 748, 76, tj. 28,06% 

Rozdział 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 
wpływy dochodów bieżących z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin na terenie gminy. 

DZ. 400 WYTWARZANIE I ZA OPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I 
WODĘ 11t1 plan 10.240,00, otrzymano 7. 816,40, tj. 76,33%. 
Są to dochody bieżące z których przypada na : 
Rozdział 40002 Dostarczanie wody 
wpływy za ścieki 

wpływy za dzierżawę urządzeń hydroforni 
odsetki za nieterminową wpłatę 
wpływy z różnych dochodów/zwrot poniesionych kosztów dotyczących hydroforni, 
opłaty za pobór wody. 

247,00, 
932,76, 

31,93, 
6.604,71 

DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIO\VA na plan 61.430,00, 
otrzymano 26.275,69, tj. 42, 77%. 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
są to dochody bieżące otrzymane z czynszów dzierżawnych i czynszów mieszkaniowych /NZOZ, 

Orange Polska, Polkomtel, Apteka, Lecznica Zwierząt, Gabinet stomatologiczny/oraz od osób 
fizycznych wraz z odsetkami kwota 26.275,69. 

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 23.431,00, wpłynęło 10. 743,45, tj. 45,85% 
Na dochody bieżące otrzymane w tym dziale składa się: 

Rozdział 75023 Urzędy gmin 
wpływy dochodów bieżących z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie 
podatku dochodowego do osób fizycznych oraz refundacja zatrudnie nia 2 pracowników robót 
publicznych z PUP oraz I osoba prace interwencyjne. 
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DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią 23,63% ogółem dochodów Gminy. Klasyfikuje się 
tutaj wpływy z tytułu: udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatków 
i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych. 

,w plan 2.415.442,00, wpłynęło 952.862,94, tj. 39,45% 
Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: 

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych. podatków i 
opiat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

na plan 969.920.00. wpłynęło 183. 779.50. tj. 18.95%. 
Są to : 
-wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 
-wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 
-wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 
-koszty upomnid1. 
-odsetki za nieterminową wpłatę podatków 

179.471,90, 
1.920,00, 
1.537,00, 

11,60, 
839,00. 

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego. leśnego od czynności cywilnoprawnych. podatków i 
opiat lokalnych od osób fizycznych na plan 70-1. 766.00. otrzymano 409.3-16, 76. tj. 58.08% 
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 

140.036,48, 
175.465,41, 

5.922,45, 
56.168,60, 

1.120,00, 
29.375,00, 

934,70, 
324,12. 

-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 innych opiat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw na plan 9. 4-13. 00. wpłynęło 5. 902, 15, tj. 62, 50% 
w tym: 
-wpływy z opłaty skarbowej 
-wpływy z innych opłat lokalnych 

3.469,00, 
2.433,15. 

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu pa11stwa 
na plan 731.313.00. otrzymano 353.834,53. tj. 48.38% 

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

351.067,00 

2.767,53 

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 11.372,00, wykonano 8.051, 77, tj.70,80% 

Rozdział 75814 Różne rozliczeniafinansowe 
-dochody bieżące uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz 
wpływy z lat ubiegłych z podatku V AT. 
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DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 26.140,00, 
otrzymano 6.093,00 tj. 23,31% 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 5. l./0 .00. "J'koncmo 2. 729. 78 .. (i. 53, I/% 
-wpływy dochodów bieżących za ogrzewanie pomieszczeń w BS /O Regnów 2.493,03, 
-wpływ wynagrodzenia d la płatnika za terminowe przekazywanie 
podatku dochodowego od o ób fizycznych 
-dochody bieżące uzyskane z odsetek od środków na rachunku bankowym 

224,00, 

12,75. 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstcnrnwych na plan 21. 000.00 
H'plynęlo 3.363.22. (i. /6.02 % 

są dochody bieżące z tytułu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziató,, 
przedszkolnych na terenie naszej gminy oraz odpłatność za przebywanie dzieci \ 'A.1 oddziatach 
przedszkolnych powyżej 5-ciu godzin. 

DZ .851 OCHRONA ZDROWIA 

Rozdział 85154 Przeciwd=ialanie alkoholi:::.moll'i 

11a plan 
wpłynęło 

26.000,00, 
21.910,75, tj. 84,27% 

wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów bieżących otrzymanych z opiat za zezwolenie na 
sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych znajdujących s ię na 
terenie gminy. 

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA 11a pla11 
wpłynęło 

5.226,00, 
2.574,10, tj. 49,26% 

Rozdział 85216 Zasiłki stale na plan 1.997,00. 11ykonanie 511. 72.tj. 25.62% 
Są to dochody bieżące dotyczące zwrotu zasiłku stałego zgodnie z wydaną decyzją GOPS. 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy spolec:nej 
na plan 550,00, wykonanie 3-16.68,lj. 63.03% 

są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu kapitalizacji odsetek od r-ku bankowego 3 17,68 
oraz wpływ \\>')'nagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie 
podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego 29,00. 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyc=ne usługi opiek11ńc=e 
na plan 2.679.00. ll')'konanie J.715. 70 tj. 6-1.0-1% 

są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu odpłatności za Lslugi opiekuńcze 1.7 14,70 
wraz z odsetkami, 
wynagrodzenie dla płatnika za term. przekaz podatku do US J ,00. 

DZ. 855 RODZINA plan 5.550,00, wplynęlo 2.366,17, tj. 42,63% 

Rozdział 85501 Śll'iadczenia 11ychowcnrcze 
na plan / .298.00. wpłynęło /.08-1.00. (i- 83.51% 

są to dochody bieżące dotyczące : 
- z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadcze11. zgodnie z decyzją GOPS 
- zwrotu świadcze11 rodzinnych zgodnie z wydaną decyzją GOPS 

I 00.00, 
984,00. 

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne . .ś-wiadczenie z.funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpiec=enia eme,y talne i rentowe= uhezpiec::enia spoleczn,:go 
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na plan -I. 2 5 2. 00. 11plynęlo 1. 2 7 5.12. tj. 29. 99% 
są to dochody bieżące dotyczące : 
-wpływu należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 
otrzymanych od komornika, 
- z tytułu odsetek od zwrotu zasiłku rodzinnego ,zgodnie z decyzją GOPS 
- zwrotu zasiłku rodzinnego zgodnie z wydaną decyzją GOPS 

Rozdział 85508 Rodziny zaslępcze na plan O. 00. 11p/ynęlo 7. 05. 
Są to dochody bieżące z tytułu wpływów z lat ubiegłych. 

DZ.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

249,56, 

0,00, 
1.025,56. 

na plan 159.100,00, wpłynęło 84.218,79, tj. 52,93% 
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 150. 900.00. wpłynęło 7../. 797,00. lj. 49,57% 
Są to dochody bieżące zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach i dotyczą : 
-wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych 
- wpływów z kosztów upomnień 
- wpływy z odsetek 

72.949,09, 
1.334,00, 

513,91. 

Rozdział 90019 Wpływy i 11-ydalki z-wiązane z gromadzeniem .frodków z opla/ i kar za korzystanie ze 
frodowiska na plan 8. 200. 00. wpłynęło 9 . ../21. 79, I}. 11.:/, 90%. 
Są to dochody bieżące i dotyczą wpływów z opłat otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego. 

Zestawienie wykonania dochodów i przychodów przedstawia załącznik Nr 2 
Zgodnie z Uchwałami Rady Gminy z dnia 30 lis/opada 2017roku Nr .XXVJJ/ 160/ 18 i Nr 
XXV!I/ 161117 skulki obniżenia górnych stawek podalków obliczone za rok 2018r ,1ynoszą 
265. 003. 65 z/. 11· lym : 
- poda1ek od nieruchomo.fri w kwocie 
- podatek od środków transportowych 

2-13.503 . ../-1. 
21. 500.21. 

Ponadto na dzień 30 czerwca 2018r. Gmina posiada należności wymagalne w \.vysokości 663.092,01 
zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, których termin płatności minął na koniec okresu 
sprawozdawczego i dotyczą : 
-podatek od nieruchomości 564.258,08, 
-podatek rolny 10.079,29, 
-podatek leśny 673,95, 
-podatek od środków transport. 3.416,80, 
-opłata za odbiór odpadów komunalnych 13.190,98, 
-należności z tytułu odsetek od zwrotów św.rodzim1ych i św.wycho,,vawczych 305,83, 
-należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 71.167,08. 
W celu ściągnięcia należności organ podatkowy wystawia upomnienia dla wierzycieli . 
W przypadku nie ściągalności należności ,.vystavviane są tytuły wykonawcze. 

III. WYDATKI 

Zrealizowane wydatki budżetu gminy za I półrocze 2018 roku stanowią 48,45 % 
planowanych wydatków i wynoszą 3.978.311 ,46, natomiast plan po dokonanych 
zmianach wynosi 8.210.547,91. 
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Realizacja wydatków przedstawia się następująco : 
1. Wydatki bieżące ogółem : na plan 7.813.198,41, wykonano 3.975.251,36, 

tj. 50,88%, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne - plan 3. 380.151, I O, 
wydatkowano 1.650.415,89, tj. 48,83 %, 

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 1.560.873,31, 
wydarkowano 909.485,98, tj. 58,27%, 

-dług publiczny 

- dotacje 

-plan 
wydatkowano 
-plan 
wydatkowano 

-świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 
wydatkowano 

45.000.00, 
19.187,30, !). 42,64%, 

148.200,00, 
80.200,00, tj. 54, 12%, 

2.678.974,00, 
1.315.962,19, tj. 49,12%. 

2. Wydatki majątkowe plan 397.349,50, wykonanie 3.060,10, tj. 0,77% 
w tym: 

-wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 10.349,50, wykonano 0,00 , 
-wydatki inwestycyjne na plan 362.000,00, wykonano 3.060,10, tj.0,85%. 
-wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 25.000,00, wydatkowano 0,00. 

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków 
przedstawia się następująco : 
DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

w tym: 

na plan 
wydatkowano 

160.426,91, 
141.918,99, tj. 88,46°/4, 

Rozdział 01030 Izby Rolnicze na plan 6. 099. 00. 
wydatkmrnno 3.-147.00. (i. 56,52% 

Na wydatki bieżące związane z realizacją zada11 statutowych, przelew sk1adki na rzecz Izby 
Rolniczej wysokości 2% obowiązkowego odpisu od wpływów podatku rolnego. 

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 
na plan i 00. 00. ·wydatkowano 89, 18. tj. 89, 18%. 

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacja zadaó statutowych- opłata za wyłączenie 

gruntów. 
Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 

wydatkowano 
154.22 7. 91. 
I 38.382.81. {j. 89. 7 3% 

z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym: 
l)wynagrodzeń z pochodnymi za wykonanie czynności związanych 2.186,10 
z wypłatą podatku akcyzowego. 
2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136.196,71 w tym: 
-zakup druków, papieru do sprzętu drukarskiego 196,55, 
-wypłatę podatku akcyzowego zawa1tego w cenie oleju napędov,1ego wykorzystanego do produkcji 
rolnej przez producentów rolnych 125.762,66, 
-przesyłki listowe oraz opłata za transport i pobyt zwierząt w schronisku 10.237,50. 
Kwota 128.277,91 pochodzi z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z lecone . 



10 

DZ.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I 
WODĘ na plan 17.800,00, 

wykonano 8.882,94, tj. 49,90% 
są to wydatki bieżqce związane z realizacją zadaó. statutov.rych : 
Rozdział 40002 Dostarczanie wody 
- zapłaty rachunków za energię elektryczną od pomp głębinowych 1.507,75, 
/Annoslaw, Rylsk. Rylsk D, Sławków, Kazimierzów, Regnów, Podskarbice Szlach. i Królewskie/ 

-opłaty za pobór wody /wg w ykazów zawierających informację o ilości 
i jakości wody, 
-ubezpieczenie hydroforni wraz z v.ryposażeniem 

DZ.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 
wydatkowano 

6.604,71, 

770,48. 

246.200,00, 
18.819,36, tj. 7,64% 

Na wydatki w tym dziale składa się : 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 
z przeznaczeniem na wydatki bieżqce kwota 18.800,46 w tym: 
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 
2) związane z realizacją zadań statutowych 16.420,46 z tego: 
-zakup paliwa i o leju do odśnieżarki, do koszenia, 
obrzeży. artykułów przemysłowych, 
-remonty dróg gminnych, 
-opłata za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego, 

2.380,00; 

155,55 

8.362,77, 
7.902, 14 

odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych. 

Wydatki inwestycyjne 1w plan 183.000,00, wydatkowano kwotę 18,90, tj. 0,01 %, 
Poniesiono wydatki z przeznaczeniem na przebudowę dróg na teren ie gminy. 
-Przebudowa drogi dojazdowej Annosław-Sławków /dług.1100ml, kwota l 8,90 na v.rypisy działek. 
-Natomiast zadanie Budowa dróg w strefie przemysłowej V-l Regnov-l ie - nie poniesiono wydatków na 
w/w zadanie. 

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Rozdział 70005 Gospodarka grumami i nieruchomościami 
Powyższą kwotę wydatkowano 1w wydatki bieżqce z tego: 
l) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

na plan 
wydatkowano 

2) wydatki związane z realizacją zadań statutov.rych kwota 84.588,67 w tym: 
-zakup artykułów przemysłowych 
- zakup e nergii i wody 
- sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, 
pomiary e lektryczne , 
-podatek od nieruchomości będących własnością Gminy 

DZ.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 

na plan 
wykonanie 

108.156,00, 
85.498,67, tj. 79,05% 

910,00; 

280,00, 
3.808,17, 
2.275,00 

78.225,00. 

6.000,00, 
0,00. 
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Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale, są to zaplanowane wydatki związane z realizacją zada11 
statutowych- na opracowanie i wykonanie dokumentacji dotyczącej decyzji o warunkach 
zabudowy w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. 

W ramach środków planowanych z zakresie administracji publicznej pokrywane są wydatki 
dotyczące administracji samorządowej, Rady gminy, promowania gminy , zadań zleconych z 
zakresu administracji rządowej oraz pozostałej działalności. 

DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 
wykorzystano 

Na wydatki bieżqce składajq się: 

1.318.540,00, 
613.982,74, tj. 46,57% 

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 96.964,00. 
wyda1kowano -16.332.-1-1. tj. -17. 78% 

Wydatki bieżące w kwocie 46.332,44 wykorzystano na prowadzenie ewidencji ludności, dowodów 

osobistych z przeznaczeniem na : 

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 etat 

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.452,06 w tym: 

-zakup art.biurowych, publikacji 

- zapłata za nadzór nad systemem Selwin, przesyłki listowe 

-rozmowy telefoniczne 
-delegacje pracowników 
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
-szkolenia pracownika 

41.880,38: 

53,73, 

2.501,28, 

50,00, 
108,80, 
889,25, 
849,00. 

Kwoty wydatkowane pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu pa6stwa na zadania zlecone 

v.rysokości 11.294,80. 

Rozdział 75022 Rady gmin 39.000.00. na plan 
wyda, 'wwano 19.148,30, (i. -19, i 0% 

z przeznaczeniem na : 
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i komisji -odbyło się 4 sesje Rady Gminy , 

oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy) 

2) wydatki związane z realizacją zadań s tatutowych kwota 188,30, w tym: 

-zakup artykułów spożywczych. 

Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 1.0-U-IJJ.00. 

18.960,00; 

wydatko·wano -182.086. 72, tj. -16,16% 
W rozdziale tym zrealizowano wydatki na utrzymanie administracji i inne wydatki bieżące związane 
z działalnością gminy, a szczególności na wydatki bieżące kwota 482.086, 72, w tym: 
l)wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 402.215,86 
dodatkowe wynagrodzenie roczne /14,2 etatów/; 
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków bhp -:iła pracowników) 157,00; 
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79.713,86 z tego: 
-zakup materiałów i wyposażenia 10.120,33 
zakup środków czystości i art.przemysłowych, etyliny, prenumerat;.-1 czasopism , publikacje, prasa, zakup 
druków, materiałów biurowych, papieru ksero, oprogramowania, t·)ncrów, 
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-oplata za energię elektryczną 1.899,16, 
-naprawa kosiarki, naprawa ksero i drukarek, 676,50, 
-zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 150,00, 
-Zakup usług pozostałych 43.333,16 
obsługa prawna, obsługa informatyczna. przesyłki listowe, prowizje bankowe, przegląd maszyn 
biurowych, abonament radiowy, przewóz osób, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, odnowienie 
certyfikatów podpisów elektronicznych, opłata za serwis gwarancyjny oprogramowati v1 UG (Budżet Płace, 
Podatki , BIP, eGmina, iMAPA, ),przegląd stanu tech. przewodów kominowych, 

-opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne 

-delegacje dla pracowników oraz ryczałt za używanie 
samochodu własnego do celów służbowych 
-ubezpieczenie budynków i mienia 
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

- szko lenia pracowników 

4) Wydatki ,w zakupy imves(vcJjne mt plan 
wydatkowano 

Nie poniesiono wydatków w I półroczu. 

1.735,21, 

2.055,87, 

2.573,08, 
12.241,95, 

4.928,60. 

10.000,00, 
0,00. 

Rozdział 750 75 Promocja jednostek samorządu reryroria/nego na plan 4. 200. 00. 
Hykonanie 2.366,20. tj.56.3-1% 

Wydatkowana kwota przeznaczona została na wydatki bieżące związane z realizacją zadań 

statutowych tj . zakup materiałów dotyczących promocji gm iny i nagród rzeczowych . 

Rozdział 75095 Pozostała działalność nap/an 133.965.00. 
i1 y konanie 6-1.0-19,08, tj. -17.81% 

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące : 

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (d iety sołtysów za udział w sesji) 

2)wypłatę wynagrodze11 agencyj no-prowizyjnych dla sołtysów 

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39.923,08 z tego: 

-zakup a1tykułów przem., paliwa do kosiarki, druki, prenumerata 

- zapłatę za przesyłki listowe, 

- szkolenia pracowników referatu podatkowego oraz delegacje 

-zapłatę składki członkowskiej na rzecz przynależności 

1.610,00; 

22.516,00; 

1.610,64, 

2.875,40, 

594,00, 

34.843,04 

do Stowarzyszenia Ziemi R awskiej , Stowarzyszenia Dorzecza Bzury, LGD Krainy Rawki , kosz ty 

komornicze. 

4) Wydatki majqtkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa ltandlowego 
na plan 25.000,00, wydatkowano 0,00. 

N ie ponies iono wydatków w I półroczu . 

DZ.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I 
OC HRONY PRAW A ORAZ SĄDOWNICTW A na plan 282,00, 
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wykonanie 92,66, tj. 32,86'¾,. 
W ydatkowane kwoty pochodzą z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczą : 
Rozdział 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Pańsrwm,vej ,Kontroli i Ochrony Prcrwa 

nap/an 282.00. wydatkowano 92.66. tj. 32.86% 
W/w kwotę wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi za aktualizację spisu 
wyborców z terenu gminy. 

DZ.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
na plan 38.836,00, 

wykonano 6.242,69, tj. 16,07 % 
Wydatki dotyczą zadań bieżących z przeznaczeniem na : 

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 18.136,00. 
wydatkowano 6.2-12,69. tj. 3-1.-12% 

to środki na dofinansowanie dzi ałalności jednostki OSP w Regnowie i utrzymanie gotowości bojowej 
w tym na : 
1 )świadczenia na rzecz osób fizycznych 
2)wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi-umowa konserwator OSP 

3)wydatki związane z realizacją zadań statutov1ych 3.910,80 z tego: 

-zakup paliwa do motopompy i samochodu strażackiego 

-zapłatę rachunków za energię elektryczną i wodę 

-zapłata za przegląd przewodów kominowych w OSP, przegląd samochodu 

pomiary elektryczne, 

-ubezpieczenie pojazdu i drużyny straży 

4) Wydatki na zakupy inwestycyjne 

Nie poniesiono wydatków w I półroczu. 

na plan 
wydatkowano 

0,00; 
2.331,89; 

87,70, 

1.633,10, 

738,00 

l .452,00. 

349,50, 
0,00. 

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 20. 700.00. wydatkowano 0.00 
Nie poniesiono wydatków bieżących w tym rozdziale. 

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 45.000,00, 
wykonanie 19.187,30, tj. 42,64% 

Rozdział 75702 Obsługa papierów ·wartościowych .kredytów i pożyczekjednostki samorządu 
terytorialnego 
Powyższą kwotę \;vydatkowano na spłatę odsetek od zaciągnictych kredytów i pożyczek na 
inwestycje, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz \'-.')'datki bieżące w BS Biała Rawska, 
BS Aleksandrów Łódzki, BS Mszczonów oraz WFOŚiGW w Łodzi. 

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 78.463,00, 
wykonanie 38.463,00 tj.49,02% 

Rozdział 75801 Część o:światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu tery torialnego 
Na plan 38. 463, 00. wydatkowano 38. 463. 00. tj. I 00% 

Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące zwrotu nienależnie 
uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za rok 2014 zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów Nr 
ST4.4755.l 7.2018.5.FRKG z dnia 15 maja 2018r. 
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Rozdział 7 5818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 40. OOO. 00. wydatkowano O. 00. 
Jest to zaplanowana rezerwa na nie przewidziane wydatki budżetowe. 

DZ. 801 OŚWIATA I \.VYCHOWANIE na plan 2.454.478,00, 
wykonanie 1.285.308,96, tj. 52,37% 

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 real izacja wydatków przedstawia się następująco: 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 1.-170. 925.00. 

Wydatkowano 770.534.01. tj. 52.38% 
Wydatki bieżące to kwota 770.534,01 na utrzymanie szkoły a w szczególności : 

l)świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, środki bhp) 
2)wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenia roczne 
dla nauczycieli 14,33 etatu + obsługa 5 etatów; 
3)wydatki związane z realizacją zadat'l statutowych 152.940,02 w tym; 

25.529,01; 
592.064,98 

-zakup materiałów i wyposażenia 89.522,24 
zakup środków czystośc i i artykuły przemysłowe. etylina do kosiarki, oleju opałowego zgodnie z zawartą 
umową, artykuły biurowe. znaczki pocztowe, druki ,prasa, prenumerata czasopism, tonery. świadectwa 

szkolne i dzienniki. środków ochrony roślin, akcesorii komputerowych, , licencji i program .komputerowych, 
tablic magnetycznych i natyram. 

-zakup książek w ramach realizacj i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zgodnie z zawartą 
umową Nr 259/2018 wydatkowano kwotę 5.000,00, 

-opłata za zużycie wody i energii elektrycznej 

-naprawa kotła olejowego, remont dachu i sprzętu nagłaśniającego 

5.872.,62, 

2.301,74, 

-badania lekarskie pracowni ków 40,00, 
-wydatki poniesione na zakup usług pozostałych 12.411,07, 
wywóz odpadów komunalnych, obsługa i przegląd urządze11 BHP, przewóz dzieci na zawody sport., 
prowizja bankowa, licencje na oprogramowanie, przegląd systemu kom inowego. przegląd i konserwacja 
pieców co, wykonanie instalacji sieci LAN. ochrona danych osobowych RODO. przegląd gaśnic i badanie 
wydajności wody. 

-opłata za korzystanie z Internetu , rozmowy telefonii stacjonarnej 
- delegacje pracowników 
- ubezpieczenie budynków i mienia 
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

-szkolenia pracowników 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne H' szkołach podstawowych 
na plan 

1·1y datkowano 
Wydatki bieżqce przedstawiają się następująco : 

524,62, 
244,04, 

1.315,63, 
35.398,06, 

310,00. 

2-15.601.00. 
121.076.19. (l -19.30% 
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l)świadczenia na rzecz osób fizycz nych (dodatki wiejskie) 
2)wynagrodzenia wraz z pochodnymi 
dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 nauczycieli; 
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 6.479,80, w tym: 
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

5 .765,71; 
108.830,68 

6.479,80. 

Z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 
28.090,00. 

Rozdział 80104 Przedszkola na plan -12. OOO. 00. wydatkowano 15.867. 75, (j. 37. 78% 

z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zada11 statutowych opłata za pobyt dziecka w 
przedszkolu dla Urzędu Miasta w Rawie Maz. 

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 
·wyd at ko·wano 

419. 770,00, 
235.672,94. tj. 56, 1-1% 

z przeznaczeniem na wydatki bieżqce tj . kwota 235.672,94 w tym: 
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych( dodatki wiejskie) 
Środki BHP; 
2)wynagrodzenia wraz z pochodnymi , dodatkowe wynagrodzenia roczne 
dla nauczycieli 5,63 etatu + obsługa 1 etat; 
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.800,30 z tego: 

8.158,00 

198 .714,64 

-zakup materiałów i wyposażenia 4.596,31 
zakup środków czystości, zakup artykułów przemysłowych, zakup świadectw szkolnych i dzienników, dru ki , 
materiały biurowych, prenumerata czasopism, znaczki pocztowe, tonery, zakup oprogramowania, zakup 
etyliny i oleju do kosiarki, zakup środków ochrony rośl in , natyram, akcesori i komputerowych, 

-zakup energii i fry za zużycie wody 2.947,70, 
-naprawa kot-la o lejowego, remont dachu i sprzętu nagłaśniającego 1.227,13, 
-badania lekarskie pracowników 40,00, 
-zakup usług pozostałych 5.641,59 
wywóz nieczystośc i, przewóz dzieci na zawody sportowe, prowizje bankowe, licencje oprogramowania, 
opiaty za zawody sportowe, obsługa i przegląd urządzeń BHP, przegląd pieców co, przegląd systemów 
kominowych, wykonanie instalacji sieci LAN, 

-opłata za korzys tanie z Internetu i telefonii stacjonarnej 

- delegacje służbowe pracowników 

-ubezpieczenie budynków 

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Rozdział 80113 Dowożenie ucznió,11 do szkól na plan 
1,1y konano 

Wydatki bieżqce związane z realizacją zadań statutowych obejmują : 
zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do SP i Gim. 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 

262,32, 

377,78, 

657,81, 

13.049,66, 

85.000.00. 
-19.385.99. tj. 58.10% 

13.541,00, 
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wydatkowano 5.010.00. tj. 3 7.00% 
z przeznaczeniem na; 
wydatki bieżące związane z realizacją zadaó statutowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty -
dokształcanie nauczycieli. 

Rozdział 80149 Realizacja =adań lt'ymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w przedszkolach. oddziałach przedszkolnych li' szkołach podstmvowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego na pl an 5 7. 6 2 6, 00. 

wykorzystano 21.263.56. (/. 36. 90% 
z przeznaczeniem na wydatki bieżqce w tym: 
1) wynagrodzenia i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi 
w oddziale przedszkolnym 20.014,02; 
2) wydatki bieżące z·wiązane z realizacją zadaó statutowych 1.249,54 z tego : 
-zakup materiałów i wyposażenia 
-zakup energii i wody 
-zakup usług pozostałych 
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

309,84, 
22,77, 
27,69, 

889,24. 

Rozdział 80150 Realizacja zadań 1rymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
d::ieci i młodzieży 1r szkołach podstmrowych na plan 50.334.00, 

wykorzystano 39. 9-19.20, (j. 79,3 7% 
z przeznaczeniem na wydatki bieżqce : 
- wypłata wynagrodzenia i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi 

niepełnosprawnymi w szkole 39.949,20. 

Rozdział 80152 Realizacja zada,:, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i nte1od pracy dla 
dzieci i młodzieży 11' gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkól. 
liceach ogólnokształcących. technikach. branżmtych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej 
szkoły zawodowej pro1radzonych w bran::oll'ych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych 

na plan 33. 75-1.00. wykorzystano 17.8-12.65. tj. 52. 86% 
z przeznaczeniem na wydatki bieżqce : 
- wypłata wynagrodzenia i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi 

niepełnosprawnymi w gimnazjum 17.842,65. 

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom p rcrwa do bezpłatnego dostępu do podręczników. materiałów 

edukacyjnych lub materia/ów ćwiczeniowych na plan 2 2. 9 I 8, 00. 
·wydatkowano O, 00. 

z przeznaczemem na; 
wydatki bieżące związane z realizacją zadai1 statutowych na wyposażenie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 

Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 13. 009.00. 
wykorzystano 8. 706.67. tj. 66.93%. 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadaó sta tutowych , obejmują świadczenia z funduszu 
socjalnego dla 10 nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z Kartą Nauczyciela. 

DZ.851 OCHRONA ZDROWIA 

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 

na plan 
wykorzystano 

34.700,00, 
18.564,66, tj. 53,50% 

na plan 1. OOO. 00. wykonano O. 00. tj. O 
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Nie poniesiono wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmovvi na plan 27.000.00, 
wykonano 14. 86-1, 66, tj. 55. 05% 

Który obejmują wydatki bieżqce w kwocie 22. 799,23 związane z realizacją Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności na: 

1 )wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 7 .560,00 
diety członków komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym; 
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.304,66 z tego: 
-zakup materiałów, publikacj i 1.094,66, 
-konsultacje psychologiczne zgodnie z podpisaną umową , 6.110,00, 
wyjazdy uczniów, udział w programie profilaktycznym, zal iczki na biegłych sądowych. opinie 
psychologiczne i psychiatryczne, szkolenia członków komisji 
-rozmowy telefoniczne 100,00. 

Rozdział 85195 Pozostała działalność 

z przeznaczeniem na: 

na plan 
Hydatkowano 

6. 700,00. 
3 700 00 . -5 ??% . . . u. ) ·-- o 

- 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 urnową na 
dofinansowanie części wynagrodzenia lekarza psychiatry dziecięcego w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej 700,00. 

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 543.049,00, 
wykonanie 266.209,23, tj. 49,02% 

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone 

przekazane do realizacj i przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. 

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco : 

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 1. 000. 00 
Wydano 0,00 

Planuje się wydatki związane z realizacją zada11 statutowych w Il półroczu. 

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w centrum integracji społecznej na plan 1 O. 3 J 2, 00. 

wydatkowano ./..136, ./.9. tj. -10.11% 

Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłkóv,1 stałych 

- od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna 

oraz zasiłku dla opiekuna. 

2.757,69, 

1.378,80 

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu pa11stwa na dofinansowanie zadaJ'1 własnych 

zleconych. 
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Rozdział 85214 Zasiłki; pomoc w naturze oraz skladk; na ubezp;eczenia emeryralne i rentowe 
na plan 3-1.882, 00, wykonanie 15. 691 ,45. tj. 4-1, 98% 

z przeznaczeniem na wydatki bieżące : 
świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 15.691,45 w tym: 
-zasiłki okresowe wypłacone z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - zasiłki 
z tytułu bezrobocia oraz z innych przyczyn dla 7 osób 4.940,95, 

- ze środków własnych ,vypłacono zasiłki celowe na opał, zakup żywności, leków, 
udzielenie schronienia. 

Rozdział 85216 Zas;/k; stale 36.807.00. 

10.750,50 

na plan 
1-1ykonan;e 21.002.22. tj. 57, 06% 

Wydatki bieżące na: 
1) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 

dla 6 osób kwota 20.490,50. 
Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań 
własnych. 

2) wydatki związane z realizacją zadań statutoV1rych kwota 511 , 72 dotycząca zwrotu nienależnie 
pobranego zasiłku stałego zgodnie z decyzją GOPS. 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 230.574.00, 
1,1ykonanie 115. 029. 03. tj. -19. 89%. 

Wydatki dotyczą utrzymania Ośrodka a w szczególności na wydatki bieżące kwota 115. 029,03 
w tym: 
I )świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 
zakup herbaty. środków bhp dla pracowników; 
2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

/3,5 etatu/, dodatkowe wynagrodzenie roczne; 
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 11 .910,30 w tym: 
- zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego. 

książki pocztowej , 
- zakup energii elektrycznej 
-zakup usług remonto\vych 
- badania lekarskie pracowników 
- prowizja bankowa, przesyłki listowe, nadzór informatyczny, abonament RTV, 

200,48 

102.918,25 

1.050,97 

0,00, 
184,50, 
400,00, 

4.734,15 

wymiana opon w samochodzie służbowym, licencja, umowa dotycząca ochrony danych osobowych 

RODO. 

- opłata za internet i za rozmowy telefonii stacjonarnej 

-delegacje pracowników 

- ubezpieczenie sprzętu e lektronicznego 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

- podatek od nieruchomości 

- szkolenia pracowników 

586,86, 

32,00, 

381,84, 

3.556,98, 

205,00, 

778,00. 
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Z dotacji otrzymanej na dofinansowan ie zadań własnych wydatkowano kwotę 28.608,25 natomiast 
ze środków własnych kwotę 86.420, 78. 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
na plan 71. -107, 00. 

wykonano 28.551.82, tj. 39,98 % 

Zatrudniona jest 1 opiekunka na 1/1 etatu i 
samotnym nie mających opieki. 

1 osoba na umowę zlecenie, które pomagają osobom 

Wydatki bieżące dotyczą: 
l )świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup herbaty, środków bhp 
2) wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 
3) wydatki związane z realizacja zada11 statutov,rych kwota 1.037,45 w tym: 

-odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. 

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan -13. 067. 00, 

53,53; 
27.460,84; 

1.()37,45. 

wyl:onano 25.193,28, (i- 58.50 % 

z przeznaczeniem na wydatki bieżące : 
I) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.193,28 w tym: 
-dożywianie dzieci w szkole z rodzin najuboższych i zasiłki celowe na żywność, korzystało z 
pomocy 71 osób w ramach realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" . 
Z dotacj i otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowan ie zadań własnych wydatkowano kwotę 

15.115,97, natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę 10.077,31 co stanowi 40%.; 

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan I I 5. OOO. 00. 
wy konanie 56.604,94. (j. -19.22% 

z przeznaczeniem na wydatki bieżące : 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: 

-koszty związane z dowozem żywności w ramach programu POPŻ 2014-2020 1.517,82, 

-zapłata za pobyt w domu pomocy społecznej 4 osób 55.087,12. 

DZ.853 POZOST ALE 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 bieżqce - dotacja na pomoc jinansowq dla Powiatu Rawskiego 
Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy
na wsparcie poradnictwa grupowego. 

DZ.854. EDUKACYJNA OPIEKA WY CHOW A WCZA na plan 47.588,00, 
wykonano 24.942,41, tj. 52,41 % 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne na plan 23. 588. 00. 
wydatkowano 12.662.-11, (j. 53.68% 

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 obowiązkov,rych zajęciach lekcyjnych . 
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Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym 
na plan 18.000,00, wydatkowano 11.830.00. (j. 65, 72% 

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 cebwej przyznawanej na realizację własnych zadań bieżących w 
wysokości tj . 9.464,00 środki własne stanowią kwotę 2.366,00. 

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym 
na plan 6.000.00. wydatkowano -150,00, tj. 7.50% 

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 2.545.210,00, 
wykonanie 1.245.836,50, tj. 48,95% 

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco : 

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 1.6-19.387.00. wydano 816.939.25.(j. 49.53% 
Są to środki z dotacji celowej z budżetu paó.stwa przeznaczone na wypłatę świadczenia 
wychowawczego (500+) wraz z kosztami obsługi i wynagrodzenia w wysokości 1,5%, zgodnie z 
ustawą o pomocy pal'lstwa w wychowaniu dzieci. 
1 )świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

803.169,30; 

11.908,37; 

2) wydatki związane z realizacja zadaó statutowych kwota 1.861,58 w tym: 

-zakup licencji, zakup materiałów. przesyłki listo·we, prowizja bankowa 777,58, 

-zwrot dotacji dotyczącej świadczeń wychowawczych z 2016 r. zgodnie z decyzją GOPS 984,00, 

-odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z decyzją GOPS 100,00. 

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne. fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego nap/an 819.052.00, 

zrealizowano 402. 749,41. tj. -19. 17% 
Wydatki bieżące kwota 402. 749,41 
to środki z dotacji celowej z budżetu pa11.stwa przeznaczone na wypłatę świadcze11. rodzinnych 

funduszu alimentacyj nego oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w wysokości 

3% zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz środki własne Zrealizowane wydatki 

obejmują: 

1 )świadczenia na rzecz osób fi zycznych kwota 378.689,17 w tym: 

-wypłatę zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, dla matki samotnie wychowującej dz ieci, 

zasiłki pielęgnacyjne. świadczenia pielęgnacyjne i inne dodatki) 365.069,'17, 

- zasiłek dla opiekuna 3 .120,00, 



- fundusz alimentacyjny 

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
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10.500,00; 

20.772,36 

oraz składki na ubezpiecz.spał.od świadczeń pielęgnacyjnych i specjał. zasiłków opieku11czych: 

3) Wydatki związane z realizacja zadań statutowych kwota 3.337,88 w tym: 

-zakup materiałów biurowych 

- przesyłki listowe, prowizja bankowa, przekaz pocztowy, licencje na oprogram. 

-opłata za internet i za rozmowy telefonii stacjonarnej 

-szkolenia pracowników 

- zwrot dotacji dotyczącej zwrotu zasiłku rodzinnego z 2016 roku 

zgodnie z decyzją GOPS. 

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 67.00. wydano 0,00, 

473,75, 

1.466,00, 

72,57, 

300,00, 

1.025,56 

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące -wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: 

-realizacja programu dotyczącego wydav,1ania Kart Dużej Rodziny. Dotacja zostanie wykorzystana w 
IJ I kwartale . 

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 
Wydatki bieżące obejmują: 

nap/an 36.-121,00. wydano 6.310,88. tj. 17.33% 

1 )świadczenia na rzecz osób fizycznych (herbata, mydło) 

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze11 
3) wydatki związane z realizacja zada11 statutowych kwota 1.035,32 w tym: 

- delegacje pracownika 
- odpisy na ZFŚS 

14,76; 
5.260,80; 

813,00, 
222,32. 

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze na plan -10.283,00, 
wydano 19.836,96. tj . 49,2-1% 

Poniesiono wydatki Z\viązane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na częściowe 
pokrycie odpłatności za pobyt 5 dzieci w Domu Dziecka oraz w rodzinie zastępczej. 

DZ.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
na plan 

Z przeznaczeniem na : 
226.754,00, wydatkowano 114.826,35, tj. 50,64% 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 140. 75-1,00, 
wydatkowano 70.276.05. tj. -19,93% 

są to wydatki bieżqce związane z realizacją zadań statutowych od dnia 0l.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 77. OOO. 00, 
wydatkowano -12. 173.30. tj. 5./, 77% 

W/w kwotę przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zada11 statutowych 
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-faktury za energię elektryczną -oświetlenie uliczne z terenu gminy 

-zakup materiałów oświetleniowych 

-ryczałt konserwatora ulicznego w/g zawartej umowy, 

dzierżawa słupów elektroenergetycznych. 

25 .456,42, 

3.443,38, 

13.273,50 

Rozdział 90095 Pozostała dziala!noH na plan 9. OOO. 00. 
v.ydatkowano 2.377, 00 tj. 26,41% 

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z real izacją zada11 statutowych w wysokości 2.377,00 
dotyczące: 

-zapłaty za środ ki ochrony ro~lin, zakup krzewów 
-za pielęgnację drzew 

DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

286,00, 
2.091,00. 

na plan 133.065,00, wydatkowano 70.533,80, tj. 53,01 % 
Rozdział 92108 Filharmonie, chóry. kapele i orkiestry na plan 18. 5 65. 00, 

wydatkowano 9. 993,80. tj. 53.83% 
z przeznaczeniem na: 
zapłacenie wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi - nauka gry na instrumentach dętych 
za okres 6 m-cy wg zawartej umowy. 

Rozdział 92116 Bihlioteki na plan 95.500.00. 
wydano 53.000.00. tj. 55.50% 

wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji dla samorządowej instytucji kultury : 

Rozdzial92195 Pozostaladziala/ność nap/an /9.000.00. wydatkowano 7.540.00. tj. 39.68% 
z przeznaczeniem na: 
dotację dla stowarzyszenia „ Razem dla Regnowa , . zgodnie z zawartą umową 7.500,00. 

Wydatki inwestycyjne na plan 4.000,00, wydatkowano kwotę 40,00 tj.1,00% 
z przeznaczeniem na zadanie : 
Budowa .Ś'wietlicy środowiskowej w miejscowości Rylsk- oplata za wniosek o interpretację 
podatkową z Urzędu Skarbowego. 

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 205.000,00, 
wydano 18.001,20, tj. 8,78% 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe na plan 175. 000.00. wy datkowano 3.001.20, tj. 1. 71%. 

Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczqce zadania : 
Kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych w Regnowie - projekt budowy obiektów spo rtowych. 

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury .fizycznej 
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 kultu ry fizycznej i sportu 
wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Regnów zgodnie z zawartymi umowami. 

Wy konanie wydatków i rozchodów zawiera załącznik Nr 3. 
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IV. PRZYCHODY I ROZCHODY 
Na dzień 30.06.2018 roku w budżecie gminy dokonano spłaty zaciągniętych 
kredytów w kwocie 105.698,04 i odsetek w kwocie 19.187,30, co daje razem 
124.885,34 tj . 1,56% planowanych dochodów i dotyczą: 
-kredytów zaciągniętych w BS Biała Rawska O/Regnów - 30.000,00 + 
-kredyt zaciągnięty w BS Aleksandrów Łódzki - 22.800,00 + 
-kredyty zaciągnięte w BS Mszczonów - 48.898,04 + 
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi 4.000,00 + 

4.154,32 odsetki, 
3.081,70 odsetki, 
7.492,37 odsetki, 
4.458,91 odsetki. 

Przychody ogółem wynoszq plan 
wykonanie 

393.400,00, 

w tym: 
- wolne środki z lat ubiegłych 
- kredyt 
-kredyt na przejściowy deficyt budżetu 

V. DŁUG GMINY NA DZIEŃ 30.06.2018 r. 

220. 714,61, tj. 56,10% 

31. 716,5 7, 
88. 998. 0./, 

100. ooo, 00. 

Dług Gminy /kredyty i pożyczki / na dzie11 30 czerwca 2018 roku wynosi 1.392.100,00, co stanowi 
17,34% planowanych dochodów, w tym: 
- kredyt bankowy zaciągn ięty w 2010 roku w BS Biała Rawska O/Regnów kwota 150.000,00, 
- kredyt bankowy zac iągnięty w 201 1 roku w BS Aleksandrów łódzki kwota 159.600,00, 
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2015 roku w BS Mszczonów kwota 91.402,00, 
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS Mszczonów kwota 220.200,00, 
- kredyt bankowy zaciągn ięty w 2016 roku w BS Mszczonów kwota 138.000,00, 
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2017 roku w BS Mszczonów kwota 85.899,96, 
- kredyt bankowy zac iągnięty '"' 2018 roku w BS Mszczonów kwota 88.998,04, 
-pożyczka z WFOŚiGW w Lodzi w 20 l6r kwota 358.000,00, 
-kredyt bankowy zaciągn ięty w 2018r BS Mszczonów- na przejściowy deficyt I 00.000,00. 

VI. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM 
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 
Gmi na Regnów w I półroczu 2018 roku nie realizowała program ów finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust.l pkt.2 i 3. 

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW 
WIELOLETNICH 

W budżecie na 2018 rok z wieloletnich programów realizowane będą następujące zadania: 

1. ,,Przebudowa drogi Sławków - Annoslaw ., mająca na celu poprawę bezpiecze11stwa i warunków 
ko munikacyjnych na terenie gminy Regnów .Realizacja zadania zaplanowana jest na 2013-2018 rok
w ykonanie m ap d/c projektowych, uzyskanie prawa własności gruntów pod drogę oraz wykonanie 
projektu budowlanego. Łączny koszl lo kwota 208.273,00. Na 2018 rok zaplanowano kwotę 
150.000,00 wydatkowano 18,90 na mapki ewidencyjne. Ponadto zaplanowano wykonanie 
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podbudowy drogi. W następnych latach w miarę posiadanych środków finansowych zostanie 
wykonana nawierzchnia bitumiczna. 

2. ,,Budowa dróg w strefie przemysłowej w Regnow;e · ·, 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 
2018 rok zaplanowano 33.000,00 wydatkowano 0,00 . 

3.Budowa .świetlicy środowiskowej w miejscowofri Rylsk z przeznaczeniem na Dom Kultwy, którego 
celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania będzie miała miejsce w latach 
2017-2019. Wartość kosztorysowa wynosi 334.000.00zł. Plan wydatków na 2018 rok wynosi 
4.000,00zł wydatkowano kwotę 40,00zł z przeznaczeniem na zapłatę za wniosek o interpretację 
podatkową z Urzędu Skarbowego . Złożono wniosek o pozyskanie środków na programy 
realizowane z udziałem UE. 

-I. Kompleks obiektów sporto·wo- rekreacyjnych w Regnowie którego celem jest rozwój infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej dla mieszkaóców gminy. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na 
lata 2018-2020. Na 2018 rok zaplanowano kwotę 175.000,00 wydatkowano 3.001 ,20 z 
przeznaczeniem na projekt w/w kompleksu sportowego. 
Planuje się pozyskać środki na dofinansowanie w/w realizowanego zadania. 

V III. PODSUMOWANIE 
W toku realizacji budżetu za 2018 rok przestrzegano przepisów ustawy 
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 klasyfikacją 
budżetową. 

Gmina nie posiada samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność 
określoną w ustawie z dnia 7 września 199 lr o systemie oświaty, które gromadzą 
dochody na wydzielonym rachunku. 



25 

Załącznik Nr 1 

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROK 
Lp. TRESC Plan po zmianach W ykonanie % 

I. DOCHODY OGOŁEM 8.028.54 7,91 4.031.819,27 50,22 
z tego: 
-dochody hieżqce 8 .. 020.347,91 4. 031. 519,2 7 50,27 
-dochody majqtkowe 8.200,00 0,00 o 

1. Dochody własne 2. 750.963,00 1.125.417,34 40,91 
-dochody bieżące 2. 750.963.00 / . 125.-117.34 -JU.91 

2. Dotacje ogółem 2.890.355,91 1.518.609,93 52,54 
w tym: dochody bieżqce 
- § 20 I O dotacje otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące zlecone z l.019.722,91 574.478,93 56,34 
zakresu administracji rządowej 

-§ 2030 dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na real izację 204.394,00 124.420,00 60,87 
własnych zadaii bieżących gmin 

•*2060 Dotacje celowe na rcalizacj~ 1.648.089,00 819.711,00 49,74 
zadań bieżących gmin z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej 
finansowanych w całości przez budżet 
państwa w ramach programów 
rządowych 

-§ 271 O Dotacja celowa otrzymana z tytuł u 9.950,00 
pomocy tinansowe,i udzielanej między 

o o 
jednostkami samorządu tCl)'torialncgo na 
dofinansowanie własnych zada,i bicziicych 

Dochody fll(ljt1tko111e 
8.200,00 o o -§6630 dotacje otrzymane z samor✓.ądu 

województwa na inwes1ycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawi.: 
porozumie,i(umów) między jcdnostk.imi 
sektora finansów oublicznvch 

3. Subwencje ogółem 2.387.229,00 1.387. 792,00 58,13 

w tym: dochody bieżqce 
- oświatowa 1.682.831,00 1.035.592,00 61,54 
- wyrównawcza UG 667.034,00 333.516,00 50 
- równoważąca 37.364,00 18.684,00 50,01 

li. WYDATKJ OGOŁEM 8.210.547,91 3.978.311 ,46 48,45 
Z tego: 
l.wydatki majątkowe 397.349,50 3.060,10 0,77 

2.wydatki bieżące 7.8l3.198,41 3.975.251,36 50,88 

-- -
) 





Załącznik Nr 2 

Wk 'y oname OC o ow I prz 'C d h d, o ow na dz1en h d ' 30 czerwca 2 018 rok 
Dz.I~ Treść Budżet 

Plan po Wykonanie 
% 

zmianach 
010 Rolnictwo i łowiectwo 139 027,91 129 033,43 92,81 

Wpływy z na_1mu icfz,erżawy skl-adnikow 
maj ,Jtkowych Skarbu Państwa, jednostek 

0750 samor24du terytorialnego lub innych jednostek 800,00 755,52 94,44 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pa11stwa na 

2010 
realizację zadaii bieżących z zakresu adminisu·acji 
rządowej oraz innych zada1i zleconych 128 277,91 128 277,91 100,00 
gminie(związkom gmin.związkom powiatowo-
o ·,. .. : ................ \,,.,. ,~ •• . ~ ... "'j 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 
2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 9 950,00 0,00 0,00 

dofinansowanie własnych zadań bieżących 

100 Górnictwo i kooalnictwo 6 232,00 1 748,76 28,06 
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 232,00 l 748,76 28,06 

Wytwarzanie i zaopatrywanie 
400 w energię elektryczną, gaz 10 240,00 7 816,40 76,33 

i wode 
Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Pa1istwa. jednostek 

0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 

I 840,00 932,76 50,69 

innych umów o podobny111 charakterze 

0830 Wpływy z usług 400,00 247,00 61 ,75 
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 31,93 #DZIEL/O! 

0970 Wpływy z róznych dochodów 8 000,00 6 604,71 82,56 
600 Transoort i łaczność 8 200,00 0,00 0,00 

Dotacje otrzymane z samorządu województwa na 

6630 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 

8 200,00 0,00 0,00 
podstawie porozumie1i(u111ów) między _jednostkami 
samorządu terytorialnego 

700 Gospodarka mieszkaniowa 61 430,00 26 275,69 42,77 
Wpływy z nOJl11U i dzierża,,y składników 

majiitkowych Skarbu Pai1stwa. jednostek 

0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 53 416,00 26 275,37 49, 19 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 14,00 0,32 2,29 
0970 Wpływy z róznych dochodó11· 8 000,00 0,00 0,00 

750 Administrac ja publiczna 46 547,00 24 289,82 52,18 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

2010 rządowej oraz innych zadati zleconych 23 116,00 13 546,37 58,60 
gmin1e{zw1ązko111 gmin.związko111 powrntowo-

I 0 minnvm \ustawom i 

0970 Wpływy z róznych dochodów 23 431,00 10 743,45 45,85 

Urzędy naczelnych organów władzy 
751 państwowej, kontroli i ochrony 282,00 138,00 48,94 

prawa oraz sądownictwa 



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administraCJi 

2010 midowej oraz innych zadań zleconych 282,00 138,00 48,94 
gmmie(Z\-,·iązkom gmin,Z\vtązkom powiatowo-
ominnvm )ustawami 
uocnoay oa osoo prawnycn, oa osoo 

756 fizycznych i od innych jednostek 2 415 442,00 952 862,94 39,45 
nieposiadających osobowości 

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 727 971,00 351 067,00 48,23 
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3 342,00 2 767,53 82,81 
0031 Wpływy z podatku od nieruchomości 1225264,00 319 508,38 26,08 
0032 Wpływy z podatku rolnego 304 920,00 177 385,41 58,17 
0330 Wpływy z podatku leśnego 11112,00 7 459,45 67.13 

0340 Wpywy z podatku od środków 95 000,00 56168,60 59,12 transportowych 

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 7 000,00 1120,00 16,00 
0410 Wpływy z opiaty skarbowej 7 263,00 3 469,00 47,76 

Wpływy z innych lokalnych opiat 
0490 pobieranych przez jst na podstawie 2 180,00 2 433,15 111,61 

odrebnvch ustaw 

0500 
Wpływy z podatku od czynności 

28 490,00 29 375,00 103,11 cvwilnoprawnvch 

0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych. 

l 400,00 946,30 67,59 oolatv komorniczei i kosztów uoomnień 

0910 
Wpływy z odsetek od nieterm inowych wpłat 

1 500,00 1163,12 77,54 z tytułu podatków i opiat 

758 Różne rozliczenia 2 398 601,00 1395 843,77 58,19 
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 679,77 16,99 

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 7 372,00 7 372,00 100,00 
ubiegłych 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 387 229,00 1387792,00 58,13 
801 Oświata i wychowanie 118 598,00 69 786,65 58,84 

0660 
Wpływy z opłat za korzystanie z 

8 000,00 2 506,00 31,33 
wvkonania przedszkolnego 

0830 Wpływy z usług 4 640,00 2 493,03 53,73 
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 12,75 12,75 
0970 Wpływy z różnych dochodów 13 400,00 1 081,22 8,07 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realtzację zada1\ bieżących z zakresu admintstracji 

2010 rządowej oraz innych zadań zleconych 22 918,00 22 917,65 100,00 
gminie(związkom gm in.związkom powiatowo-

1 gminnv111 )ustawami 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

2030 realizację własnych zadań bieżących gmin( 69 540,00 40 776,00 58,64 
związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

851 Ochrona zdrowia 26 000,00 21 910,75 84,27 

0480 
Wpływy z opłat za zezwolenia na 

26 000,00 21 910,75 84,27 
sprzedaż napojów alkoholowvch 

852 Pomoc społeczna 136 797,00 79 782,10 58,32 
0830 Wpływy z usług 2 679,00 1 714,70 64.01 
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 317,68 63,54 

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
1997,00 511,72 25,62 ubiegłych 

0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 30,00 60,00 



Dotac.1e cdowc Olrzymam; z budżclu pmistwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

2010 r1ądowej ornz innych zada1\ zleconych 6 717,00 3 564,00 53,06 
gminie(związkom gn1in.z,viązkom po,via10,vo• 
O ,.;,.,.v, IIIJSlaW3JTl i 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pa,ist\\'a na 

2030 realizację własnych zadaii bieżących gmin( 124 854,00 73 644,00 58,98 
Z\\ iązkó\\ gmin. związków pO\\'iatowo-gminnych) 

854 
Edukacyjna opieka 

10 000,00 10 000,00 100,00 
wychowawcza 
Dotacje celowe otrzynrnne z budżetu pmist,n1 na 

2030 realizację własnych zadaii bieZ<)cych gmin( IO 000,00 IO 000,00 100,00 
Z\\ iązków gmin. zwiiizków powiatowo-gminnych) 

855 Rodzina 2 492 051 ,00 I 228 112, 17 49,28 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 350,00 100,00 28,57 

0940 
Wpływy z roz liczeMzwrotów z lat 

3 200,00 2 016,61 63,02 
ubiegłych 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pa1istwa na 

2010 real izaCJę zadaii bież,,cych z zakresu adminis tracji 838 412,00 406 035,00 48,43 
r7..ądowej oraz innych zadań zleconych 
o n -.;.,;,,,.,7"\\ ';"'.,1,,,.....,.., O•"';"' "TH •;,:i,-,.l~r.n, ·-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pa1\stwa na 

2030 realizację własnych zadań bieżących gmin( 0,00 0,00 #DZIEL/O! 
7w;e,7k,\w om,., 7wio?kA" nowio1m,·A-omumvr h \ 
Dotacje celo\\'e otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządo\\'ej 

2060 
zkcone gminom(związkom gmin.związkom 

1648 089,00 819 711,00 49,74 powiato,Yo-gminnym)z\\'i,1zanc z realizacj,) 
świadczenia wvcho\\'a\\·czego stanowiąc.:go 
pomoc państwa\\' wycl10\\·aniu dzieci 

Dochody jednostek sam.teryt. zwi,,zane z 
2360 realizacją zada,\ z zakresu administracj i rządowej 2 000,00 249,56 12,48 

oraz innych zadań zleconych ustawami 
Środki na dofinansowanie własnych zacta,i 

2700 
bieżących gmin(zwi,Jzków gmin). 0,00 0,00 #DZIEL/O! powiatów(z\\ i ązków powiató\\'. samorządów 
"ojewództw. pozyskane z innych źródd 

900 
Gospodarka komunalna i 

159 100,00 84 218,79 52,93 
ochrona środowiska 
Wpływy z innych lokalnych opiat 

0490 pobieranych przez js t na podstawie 149 000,00 72 949,09 48,96 
odrebnvch ustaw 

0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych. 

I 400,00 1 334,00 95,29 
oola tv komorniczej i kosztó" uDomnień 

0690 Wpływy z różnych opiat 8 200,00 9 421,79 l14,90 

0910 
Wpływy z odsetek od n ieterminowych 500,00 513,91 102,78 
wnla t z tvtulu oodatków i oolat 
Środki 01rzymanc od pozostalych jednostek 

2460 
zal iczanych do sektora finansów publicznych na 0,00 0,00 #DZIEUO! 
real ia1cję zadat\ bieżących Jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publ ic,;nych 

I. DOCHODY w tym: 8 028 547,91 4 031 819,27 50,22 
dochody b ieżące 8 020 347,91 403l8L9,27 50,27 
dochody majątkowe 8 200,00 0.00 0.00 

II.PRZYCHODY w t)1m: 393400,00 220714,61 56.IO 

kredyty i pożyczk i 361700,00 188998,04 52,25 

·wolne środki 31700,00 31716,57 100,05 

RAZEM(dochody i przychody) 8421947,91 4252533,88 50.49 





Załącznik N r 3 

WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA DZIEŃ 30 czen"ca 2018 ROKU 

Dz./Rozdz. Treść Budżet 
% Plan po 

Wykonanie 
zmianach 

010 Rolnictwo i łowiectwo 160 426,91 141 918,99 88,46% 

01030 Izby rolnicze 6 099,00 3 447,00 56,52% 
w tvm:wydatki na zadania statutowe 6 099,00 3 447,00 56,52% 

01042 Wyłączenie z produkcji g runtów rolnvch i 00,00 89,18 89,18% 

w tvm:wydatki na zadania statutowe 100,00 89,lS 89, 18% 

01095 Pozostała działalność 154 227,91 138 382,81 89,73% 
w tvm: wvnagrodzenia i oochodne 2 . 86,IO 2 186,10 100,00°/4, 
wydatki na zadania statutowe 152 041,81 136 196,71 89,58% 

400 
Wytwarzanie i zaoptrywanie w 

17 800,00 8 882,94 49,90°/c, 
energię elektrvczną, gaz i wodę 

40002 Dostarczanie wodv 17 300,00 8 882,94 49,90% 

wydatki na zadania statutowe 17 800,00 8 882,94 49,90% 

600 Transnort i łączność 246 200,00 18 819,36 7,6-1%, 

60016 Dro!:!i oubliczne gminne 246 200,00 18 819,36 7,64% 

w tvm: wynagrodzenia i pochodne 3 200,00 2 380,00 74,38% 

wydatki na zadania statutowe 60 000,00 16 420,46 27,37% 

wydatki maiatkowe 183 000,00 18,90 0,01 % 

700 Gosnodarka mieszkaniowa 108 156,00 85 498,67 79,05% 

70005 
lv ospoaarka gruntami 1 108 156,00 85 498,67 79,05% 

.... :,.,. ., ,,..t- ·--~..!~~<!11"Y'li 

w tvm: wynagrodzenia i oochodne 1 000,00 910 00 9 1,00% 

wvdatki na zadania statutowe 107 156,00 84 588,67 78,94% 

710 Działalność usługowa 6 000,00 0,00 0,00% 

71004 Pla ny zagospodarowania przestrzennego 6 000,00 0,00 0,00% 

w tvm: wydatki na zadania statutowe 6 i)00,00 0,00 0,00'¼, 

750 Administracja publiczna 1 318 540,00 613 982,74 46,57% 

75011 Urzedv wojewódzkie 96 964,00 46 332,44 47,78% 

w tvm: wynagrodzenia i pochodne 88 134,00 41 880,38 47,52% 

wydatki na zadania statutowe 8 830,00 4 452,06 50,-ł2% 

75022 Radv gmin 39 000,00 19 148,30 49,10% 
w tym: wydatki na zadania statutowe 3 000,00 L88,30 6,28% 

ś,viadczenia na rzecz osób fizycznych 36 000,00 18 960,00 52,67% 

75023 Urzcdv gmin 1 044 411 ,00 482 086,72 46,16% 

w tvm: wynagrodzenia i oochodne 892 537,00 402 215,86 45,06%, 

wvdatki na zadania statutowe 139 874,00 79 713,86 56,99% 

świadczenia na rzecz osób fi zvcznvch 2 000,00 157,00 7,85% 

wvdatki maiątkowe 10 ()00,00 0,00 0,00% 

75075 
Promocja jednostek samorządu 
tervtorialnego 

4 200,00 2 366,20 56,3-ł¾ 

wvdatki na zadania statutowe 4 200,00 2 366,20 56,3-ł0/4, 

75095 Pozostała działalność 133 965,00 64 049,08 -ł7,8 I % 

w tvm: wydatki na zadania statutowe 45 015,00 39 923,08 86,95% 
świadczenia na rzecz osób fizvcznvch 4 000,00 l 610,00 40,25% 

wvnauroclzenia i oochodnc 59 050,00 22 516,00 38,13% 

wydatki majątkowe -wniesienie 25 ()00,00 
wkładów do spółek prawa handlowego 

0,00 0,00°lc, 



Urzędy naczelnych organów 
751 wladZ)' państwowej , kontroli i 282,00 92,66 32,86% 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

75101 
Urzędy naczel.organów władzy 282,00 92,66 32,86% 
par'lstwowej kontroli o ochrony prawa 
w tym: wynagrodzenia i pochodne 282,00 92,66 32,86% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne 

38 836,00 6 242,69 16,07% 
i ochrona przeciwpożarowa 

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 18 136,00 6 242,69 34,42% 
w tym: wynagrodzenia i pochodne 4 919,00 2 331,89 47,41 % 
wydatki na zadania statutowe 9 367,50 3 910,80 41 ,75%, 
świadczen ia na rzecz osób fizycznvch 3 500,00 0,00 0,00'¼, 
wydatki maiatkowe 349,50 0,00 0,00% 

75421 Zarzadzanie kryzysowe 20 700,00 0,00 0,00% 
w tym: wydatki na zadania statutowe 20 700,00 0,00 0,00% 

757 Obsługa długu publicznego 45 000,00 19 187,30 42,64% 

75702 Obsługa papierów wartościowych. 
-ł5 000,00 19 187,30 42,64% 

kredytów i pożyczek jst 

w tym: obsługa dł ugu 45 000,00 19 187,30 42,64% 
758 Różne rozliczenia 78 463,00 38 463,00 49,02% 

75801 
Część oświatowa subwencj i ogólnej dla 

38 463,00 38 463,00 100,00% 
jednostek samorządu terytorialnego 

w tym: wydatki na zadania statutowe 38 463,00 38 463,00 100,00% 
75818 Rezerwy ogólne i ce lowe -łO 000,00 0,00 0,00°/4, 

w tym: wydatki na zadania statutowe 40 000,00 0,00 0,00°/4, 

801 Oświata i wychowanie 2 454 478,00 1 285 308,96 52,37% 

80101 Oświata i wychowan ie I 470 925,00 770 534,01 52,38% 

w tym: wynagrodzenia i pochodne l 206 703,00 592 064,98 49,06% 
wvdatki na zadania statutowe 212 375,00 152 940,02 72,01 % 
świadczenia na rzecz osób fi zycznvch 51 847,00 25 529,01 49,24% 

80103 
Oddziały przedszkolne w szkołach 

245 601.00 121 076, I 9 49,30% 
pod,;tawowych 
w tym: wynagrodzenia i pochodne 217 693,00 108 830,68 -ł9,99% 

wydatki na zadania statutowe 15 946.00 6 479.80 40,64% 
świadczenia na rzecz osób fizycznych U 962,00 5 765,71 48,20% 

80104 Przedszkola 42 000,00 15 867,75 37,78% 
wydatki nu zndnnia s tatutowe 42 000,00 15 867,75 3 7,78°/., 

80110 Gimnazja 419 770,00 235 672,94 56, 14% 

w tym: wynagrodzenia i pochodne 366 004,00 198 714,64 54,29% 
wydatki na zadania s tatutowe 37 459,00 28 800,30 76,88% 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 307,00 8 158,00 50,03% 

80113 Dowożenie uczniów do szkól 85 000,00 49 385,99 58,10% 
wydatki na zadania statutowe 85 000,00 49 385,99 58, 10% 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 541 ,00 5 010,00 37,00% 
wydatki na zadania statutowe 13 541,00 5 010,00 37,00% 
Realizaqa zadań \\'\'magając) eh stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

80149 dzieci ,,. przedszkolach, oddz i ałach 57 626,00 2 1 263,56 36,90% 
przcclszkolnvch w szkołach podstawowych i 
innvch rormach wvchowania nrzedszkolne11.0 

w tym: wynagrodzenia i pochodne 44 370,00 20 014,02 45, 11 % 
wydatki na zadania statutowe 13 256,00 1 249,54 9,43°1., 
R~al izacja zada ii \\) magnJąC)Ch Slosowai,ia 

80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla SO 33-ł,00 39 949,20 79,37% 
dzieci i mlodz,ezv w szkołach podSta\\OW)Ch 

w tym: wynagrodzenia i pochodne 50 334,00 39 949,20 79,37% 



1<ea11zacJa zadan wymagą1 ącyc11 stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w gimna.i:jach i klasach 
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 

80152 innych typach szkól. liceach ogólnoksztalci1cych. 
technikach. branżowych szkołach I stopnia i 

33 754,00 17 842,65 52,86% 

klasach dotychczasow~j szkoły ;rnwodowcj 
prowadzonych w branżowych szkoł ach I stopnia 
ornz SLko-lach artys1ycznych 

w tvm: wvnagrod:t:enia i oochodnc 31 744,00 17 842,65 56,21 %, 

wvdatki na zadania statutowe 2 010,00 0,00 0,00°/4, 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 
80153 dostępu do podręczników, materiałów 22 'H8,00 0,00 0,00% 

edukacyj nych lub materiałów ćwiczen iowych 

w tvm: wydatki na zadania statutowe 22 9 18,00 0,00 0,00% 

80195 Pozostała dz iała l ność 13 009,00 8 706,67 66,93% 

w tvm: wydatki na zadania statutowe 11 609.00 8 706,67 75,00% 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400,00 0,00 0,00'1/o 

851 Ochrona zdrowia 34 700,00 18 564,66 53,50% 

85153 Zwalczanie narkomanii I 000,00 0,00 0,00% 

w tvm: wydatki na zadania statutowe 1 000,00 0,00 0,00'1/o 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 27 000,00 14 864,66 55,05% 

w tym: wynagrodzenie i pochodne 13 000,00 7 560,00 58, 15% 

wvdatki na zadania statutowe 14 000,00 7 304,66 52, 18% 

85195 Pozostała działalność 6 700,00 3 700,00 55,22°/<, 
dotac ie na zadania bieżące 6 700,00 3 700,00 55,22% 

852 Pomoc społeczna 543 049.00 266 209,23 49,02% 

85205 
Zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

I 000,00 0,00 0,00% 

w tym: wydatki na zadania statutowe 1 000,00 0,00 0,00% 
Składki na ubezpieczenia zdrowotm: opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadC7enia z pomocy 

85213 społecznej. niektóre świadczenia rodzinne oraz La IO .312,00 4 136,49 40, 11%, 
osoby uczesm ,czącc w centrum integracji 
społecznej 

w tvm: wydatki na zadania statutowe 10312,00 4 136,49 40, 11 '1/,, 

85214 
Zasi łki i pomoc w nmurze oraz składki na 

34 882,00 15 691 ,45 44,98% ubezpieczenia emerytalne i ren1owe 

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 ~82,00 15 69 I ,45 -ł4,98%, 

85216 Zasiłki stale 36 807,00 21 002,22 57,06% 

w tym: świadczenia na rzecz osób fi zvcznvch 34 810,00 20 490,50 58,86'¼, 

wvdatki na zadania statutowe 1 997,00 51 l,72 25,62% 

85219 Ośrodk i Pomocy Spolecznei 230 574,00 11 5 029,03 49,89% 
w tvm: wynagrodzenia i pochodne 207 800,00 102 918,25 49,53% 

wvdatki na zadania statutowe 2 l 574,00 11 910,30 55,2 1% 

świadczenia na rzecz osób fizycznych l 200,00 200,48 16,71% 

85228 
Usług i opieku1icze i specjał is tyczne 71 407,00 28 551 ,82 39,98°/4, 
usłui,i onieku1'1cze 
w tvm: wynagrodzenia i pochodne 69 092,00 27 460,84 39,75% 

wvdatki na zadania statutowe ł S 15,00 1 037,45 54, 17% 

świadczenuia na rzecz osób fizycznych 400,00 53,53 13,38% 
85230 Pomoc w zakresie dożywiania -B e67,00 25 193,28 58,50'1/c, 

świadczenuia na rzecz osób fizycznych 43 067,00 25 193,28 58,50% 

85295 Pozostata działalność 115 000,00 56 604,94 49,22% 
wydatki na zadania statutowe 115 000,00 56 604,94 .t9,22 %, 

853 
Pozostałe zadania w zakresie 
oolitvki soołecznei 

1 000,00 1 000,00 100,00% 

85333 Powiatowe Urzedy Pracy I 000,00 l 000,00 l 00,00°1., 

dotacje na zadania bieżace 1 000,00 1 000,00 100,00% 

854 
Edukacyjna opieka 47 588,00 24 942,41 52,41 % 
wvchowawcza 



85401 Świetl ice szkolne 23 588,00 12 662,41 53,68% 

w tvm: wynagrodzenia i pochodne 23 588.00 12 662,41 53,68% 

85415 
Po moc materialna dla uczniów o 

18 000,00 11 830,00 65,72% 
charakterze socjalnym 

- ~ .... , ; ...,.....1,.....,..0..w"\.;..Q~ _....,.a,.,-.-,. r..t:"Al.,, +.-r, rr--,.1'\,1l'h 1 5< nnn~oo 11 R1fU)0 _ _ 65.72 % -



Załącznik Nr 4 

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury -

Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za I półrocze 2018r. 

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Regnowie za I półrocze 2018r. przedstawiają się następująco: 

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018r. wynosi 141,85 zł. 

DOCHODY 

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w I półroczu 2018r. wyniosły 

67.390,00 zł. Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy 

w Regnowie w kwocie 53.000,00 zł., dochody z działalności statutowej za wynajem sali w 

kwocie 7.190,00 zł oraz dochody z tytułu prowadzenia Agencji Pocztowej w kwocie 7.200,00 

zł. 

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018r. - 114,64 zł. 

WYDATKI 

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w I półroczu 2018r. to wydatki bieżące, 

które wyniosły 67.362,79 zł. 

Samorządowa instytucja kultury na dzień 30.06.2018r. nie posiada zobowiązań 

oraz należności wymagalnych. 

Instytucja kultury posiada zobowiązania krótkoterminowe (nie są to jednak zobowiązania 

wymagalne): 
- wobec firmy SELEN za monitoring budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w miesiącu 
czerwcu 2018r, zgodnie z fakturą Nr F/007266/18 z dn. 30.06.2018r. na kwotę 123,00 zł. 

- wobec firmy SpotCase za realizację umowy w zakresie ochrony danych osobowych, zgodnie 
z fakturą Nr 52/6/2018 z dn.30.06.2018r. na kwotę 184,50 zł. 
- wobec firmy ESKA za książki, zgodnie z fakturą Nr IN/88/2018/06 z dn.27.06.2018r. na 

kwotę 962,00 zł. 

Instytucja kultury posiada należności krótkoterminowe: 
- od firmy Poczta Polska z tytułu prowadzenia agencji pocztowej za m-c czerwiec 2018r. 
zgodnie z Rachunkiem Nr 31/2018 z dn.29.06.2018r. na kwotę 1.200,00 zł. 

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie na dzień 30.06.2018r. 
wynosił trzy osoby, co w przeliczeniu stanowi 1,325 etatu, z tego: 1/5 etatu - dyrektor 
biblioteki, 1/8 etatu - główny księgowy, 1 etat - starszy bibliotekarz. 

Na zakup książek ze środków dotacji podmiotowej przeznaczono 2.000,00 zł, z czego 

wydatkowano 1.116,59 zł. 
Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za I półrocze 

2018r. przedstawia poniższa tabela: 





a e a r I: tru ura oc o ów w TblN Skt dhd I ółr oczu o 1 ro 20 8 ku 

LP WYSZCZEGÓLNIENIE 2018 

Plan 2018. w zł Wykonanie 2018r. w zł % 

I Dotacja podmiotowa 95.500,00 53.000,00 55,50 
od organizatora (Urząd Gminy) 

2 Dotacja z Biblioteki Narodowej 2.500,00 0,00 0,00 

3 Dochody z tytułu wynajmu 10.000,00 7. 190,00 71,90 
pomieszczeń 

4 Dochody z tytułu umowy 14.400,00 7.200,00 50,00 

agencyjnej 

Razem 122.400,00 67.390,00 55,05 

Ta e a r b I N 2 S truktura wydatków w I półroczu 2 I ro u O 8 k 

LP WYSZCZEGÓLNIENIE 2018 

Plan Wykonanie % 
2018r. w zł 2018r. w zł 

I. Zużycie materiałów i energii, w tym: 18.200,00 11.483,06 63,09 

I Zakup energii elektrycznej i wody 4.400,00 2.198,53 49,97 

2 Zakup oleju opałowego 8.000,00 7.718,25 96,48 

3 Zakup materiałów chemicznych, przemysłowych, 1.300,00 449,69 34,59 

spożywczych, biurowych i papierniczych, drukarki 

4 Zakup książek 4.500,00 1..116,59 24,81 

n. Zakup usług obcych, w tym: 10.340,00 5.092,68 49,25 

I Usługi obce: monitoring, internet, konserwacja 4.852,45 52, 74 

systemu alarmowego, wywóz nieczystości , przegląd 

techniczny urządzeń kotłowych, przegląd i remont 9.200,00 
gaśnic, obsługa BHP, abonament programu 
bibliotecznego, licencja progr. antywirusowego, 



I 



certyfikat podpisu elektronicznego 

2 Usługi telefoniczne 

3 Abonament programu księgującego 

lfl. Podatki i opłaty 

I Podatek od nieruchomości 

IV. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym: 

I Wynagrodzenia pracowników 

2 Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia (sprzątanie 

pomieszczeń biblioteki), umowa zlecenie 

3 Nagrody roczne 

V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w 
tym: 

I Ubezpieczenia społeczne i FP 

2 Badania pracowników 

3 Szkolenia pracowników 

4 Odpisy ZFŚS - świadczenia urlopowe z ZFŚŚ 

VI. Pozostałe koszty 

I Pozostałe koszty (w tym prowizja bankowa) 

2 Ubezpieczenie mienia 

Razem 

25.07.2018r. Edyta Lisicka 

GŁÓWNY ,,GOWY 

Edyta./4i;fcJw 

650,00 240,23 36,96 

490,00 0,00 0,00 

1.820,00 912,00 50,10 

1.820,00 9 12,00 50, IO 

74.060,00 39.315,25 53,09 

60.795,00 30.341,25 49,91 

8.580,00 4.290,00 50,00 

4.685,00 4.684,00 99,98 

16.851,00 9.480,81 56,26 

14.880,00 7.907,56 53.14 

100,00 100,00 100,00 

300,00 295,00 98,33 

l.571 ,00 1.178,25 75,00 

1.129,00 l.078,99 95,57 

119,00 68,99 57,97 

1.010,00 1010,00 100,00 

122.200,00 67.362,79 55,13 

Elżbieta Misztal 




