WÓJT GMINY KŁÓDAWA

SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KŁODAWA
ZA 2013 ROK

WSTĘP
Rada Gminy Kłodawa, Uchwałą Nr XXIII/177/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013, uchwaliła budżet na 2013 rok
w następujących wysokościach:
dochody budżetu w kwocie 25.719.478,80 zł, z tego:
dochody bieżące w kwocie
dochody majątkowe w kwocie -

24.545.505,80 zł,
1.173.973,00 zł,

wydatki budżetu w kwocie 23.636.779,80 zł, w tym:
wydatki bieżące w kwocie
wydatki majątkowe w kwocie

-

20.466.779,80 zł
3.170.000,00 zł.

Uchwała budżetowa określiła nadwyżkę budżetu w wysokości 2.082.699,00 zł, która
została przeznaczona na spłatę kredytów.
W trakcie realizacji budżetu dokonywane były jego zmiany, przeprowadzone przez
organa Gminy Kłodawa, które działały w oparciu o obowiązujące przepisy,
a w szczególności:
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.).
Budżet Gminy Kłodawa za 2013 rok został wykonany
w następujących wysokościach:
DOCHODY
Plan dochodów Gminy Kłodawa po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł
26.885.012,51zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 25.605.849,84 zł, w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ww. ustawy o finansach
publicznych w kwocie 291.604,24 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.279.162,67 zł, w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy o finansach
publicznych w kwocie 234.836,24 zł.
Wykonanie dochodów Gminy Kłodawa za 2013 r. wyniosło kwotę 24.806.118,84zł,
z tego:
- dochody bieżące w wysokości 24.514.616,36 zł, w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy o finansach
publicznych w kwocie 138.831,05 zł,
- dochody majątkowe wykonano w wysokości 291.502,48 zł, w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o finansach
publicznych w kwocie 75.063,24 zł.
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WYDATKI
Plan wydatków Gminy Kłodawa po zmianach za 2013
24.802.313,51 zł, z tego:

rok wyniósł kwotę

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 21.194.816,75 zł, w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ww. ustawy o finansach publicznych w kwocie 142.416,57 zł,
- wydatki majątkowe plan po zmianach w wysokości 3.607.496,76 zł, w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ww. ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.727.966,77 zł.
Wykonanie wydatków z budżetu Gminy Kłodawa za 2013 roku wyniosło kwotę
22.190.761,15 zł, w tym:
- wydatki bieżące wykonano w wysokości 19.528.711,06 zł, w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ww. ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 131.561,59 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2.662.050,09 zł, w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ww. ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 1.425.021,54 zł.
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Wykonanie budżetu Gminy Kłodawa za 2013 rok
w stosunku do Uchwały Budżetowej
Wyszczególnienie

Uchwała budżetowa
na 2013 r.

Wykonanie
stan na dzień
31.12. 2013 r.

Procentowe
wykonanie
(3 : 2)

1

2

3

4

Dochody

25.719.478,80 zł

24.806.118,84 zł

96,45 %

Wydatki

23.636.779,80 zł

22.190.761,15 zł

93,88 %

0

0

0

2.082.699,00 zł

2.082.698,64 zł

100,00%

33,09 %

34,31 %

0

Planowane przychody
w postaci kredytu
i pożyczek
Spłata kredytów i
pożyczek
długoterminowych
Wskaźnik zadłużenia
(60%) max.

0
Wskaźnik obsługi
długu (15%) max.

10,81 %

9,89 %
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Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2013 r.
Gminy Kłodawa z tytułu kredytów w wysokości 8.510.143,44 zł, z tego:
L.P.
1.

KWOTA KREDYTU DATA SPŁATY
DO SPŁATY
ostatniej raty
Gospodarczy Bank Spółdzielczy
666.624,00 zł
31.12.2017 rok
Gorzów Wlkp.
NAZWA BANKU

2.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
Gorzów Wlkp.

1.416.660,00 zł

31.12.2018 rok

3.

Bank Gospodarstwa Krajowego
Zielona Góra

1.133.333,44 zł

31.12.2015 rok

4.

Bank Pekao S.A .
II O. w Gorzowie Wlkp.
ING Bank Śląski
Oddz. Poznań

2.781.030,00 zł

31.12.2020 rok

2.512.496,00 zł

31.12.2019 rok

5.
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WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODANIEM WYSOKOŚCI
PROCENTOWEGO WYKONANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU
Wykonanie dochodów i wydatków według grup rodzajowych
Wyszczególnienie

1
A. DOCHODY (A1 + A2)
A1.Dochody bieżące
A2.Dochody majątkowe
B. WYDATKI ( B1+B2)
B1. Wydatki bieżące
B2. Wydatki majątkowe
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)
D. FINANSOWANIE ( D1-D2)
D1. Przychody ogółem
z tego:
D1.1. kredyty i pożyczki,
w tym:

Plan
Wykonanie od
( po zmianach)
początku roku
w pełnych złotych
2
3
26.885.012,51
24.806.118,84
25.605.849,84
24.514.616,36
1.279.162,67
291.502,48
24.802.313,51
22.190.761,15
21.194.816,75
19.528.711,06
3.607.496,76
2.662.050,09
2.082.699,00
2.615.357,69
-2.082.699,00
-2.071.063,95
0,00
11.634,69

D1.1.1. Na realizację programów i projektów
realizowanych z udziałem środków o których
mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych
D1.2. Spłaty pożyczek udzielonych
D1.3. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym :

D1.3.1.Środki na pokrycie deficytu
D1.4. Papiery wartościowe
D1.4.1. Na realizację programów i projektów
realizowanych z udziałem środków o których
mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych
D1.5. Obligacje jednostek samorządowych oraz
związków komunalnych
D1.5.1. Na realizację programów i projektów
realizowanych z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych

D1.6. Prywatyzacja majątku j.s.t.
D1.7. Inne źródła, w tym:
D1.7.1. Środki na pokrycie deficytu
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
D2.1.spłaty kredytów i pożyczek,
w tym :
D2.1.1. Na realizację programów i projektów
realizowanych z udziałem środków o których
mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych
D2.2. Pożyczki (udzielone)
D2.3. Wykup papierów wartościowych, w tym :
D2.3.1. Na realizację programów i projektów
realizowanych z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych
D2.4. Wykup obligacji samorządowych, w tym:
D2.4.1. Na realizację programów i projektów
realizowanych z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych
D2.5. Inne cele
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%

4
92,27
95,74
22,79
89,47
92,14
73,79
125,58
0
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0

0,00
11.634,69
0,00

0,00

2.082.699,00

2.082.698,64

100,00

2.082.699,00

2.082.698,64

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW

Dział

1
010
600
630
700
710
750
751
752
754

756
758
801
852
853
854
900
921
926

Nazwa

2
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
TURYSTYKA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
OBRONA NARODOWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
EUDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po
%
Wykonanie
zmianach
wykon
na dzień 31
na dzień
anie
grudnia 2013r.
31grudnia
(4:3)
2013r.
3
4
5
147.230,69
147.230,69 100,00
23.700,00
23.700,00 100,00
200,00
337,36 168,68
1.469.599,58
374.707,93 25,50
21.000,00
17.447,50 83,08
149.172,04
156.223,35 104,73
1.267,00

1.267,00 100,00

1.000,00

1.000,00

100,0

43.328,46

38.678,75

89,27

14.575.659,68

14.144.602,45

97,04

5.992.092,00

5.975.716,59

99,73

711.567,79

478.755,54

67,28

2.968.233,00

2.949.458,81

99,37

107.904,72

107.856,34

99,96

144.415,00

132.533,89

91,77

274.486,82

155.155,62

56,53

251.156,56

98.447,65

39,20

2.999,17

RAZEM

26.885.012,51
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2.999,17 100,00
24.806.118,84

92,27

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
Dział
Rozdział

Para
graf

TREŚĆ

PLAN po
zmianach
na dzień
31.12.2013 r.

1

2

3

4

WYKONANIE
%
na dzień
wykonanie
31.12.2013 r.
5:4
5

6

010

Rolnictwo i leśnictwo

147.230,69

147.230,69

100,0

01095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

147.230,69

147.230,69

100,0

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

147.230,69

147.230,69

100,0

23.700,00

23.700,00

100,00

2010

(Dotacja celowa na dopłatę do
paliwa dla rolników za 2013 r. –
zadanie zlecone)
600

Transport i łączność

60016

Drogi publiczne gminne

2.000,00

2.000,00

100,00

Otrzymane spadki, zapisy i
darowizny w postaci pieniężnej

2.000,00

2.000,00

100,00

Drogi wewnętrzne

21.700,00

21.700,00

100,00

Dotacje otrzymane z państwowych
funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych. Środki
otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań
bieżących.

21.700,00

21.700,00

100,00

0960

(darowizna na przebudowę przepustu
drogowego na drodze gminnej w
obrębie Santocka nr dz. 43/3
Kabatki)
60017
2440

(środki na modernizację drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w
obrębie miejscowości Santoczno)
630

Turystyka

200,00

337,36

168,68

63095

Pozostała działalność

200,00

337,36

168,68
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Dział
Rozdział

TREŚĆ

Para
graf

0970

PLAN po
zmianach
na dzień
31.12.2013 r.

Wpływy z różnych dochodów

WYKONANIE
%
na dzień
wykonanie
31.12.2013 r.
5:4

200,00

337,36

168,68

(Wpłata za przechowywanie sprzętu
wodnego przy plaży w Kłodawie ul.
Jeziorna)
700

Gospodarka mieszkaniowa

1.469.599,58

374.707,93

25,50

70005

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

1.469.599,58

374.707,93

25,50

32.500,00

21.656,91

66,64

392.000,00

143.602,28

36,63

1.000,00

892,95

89,30

1.005.997,97

182.446,29

18,14

38.101,61

26.109,50

68,53

0470

Wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości

0750

Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze.
(Czynsze mieszkaniowe, wynajem
pomieszczeń)

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności.

0870

Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych.
(Raty za sprzedaż majątku z lat
ubiegłych, dochody ze sprzedaży
składników majątku)

0920

Pozostałe odsetki
(Dochody z tytułu wpłat odsetek od
nieterminowego regulowania
zaległości wobec Gminy)

710

Działalność usługowa

21.000,00

17.447,50

83,08

71035

Cmentarze

21.000,00

17.447,50

83,08

Wpływy z różnych opłat

21.000,00

17.447,50

83,08

0690

(Wpływy z opłat za cmentarze)
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Dział
Rozdział

Para
graf

TREŚĆ

PLAN po
zmianach
na dzień
31.12.2013 r.

750

Administracja publiczna

75011

Urzędy wojewódzkie

60.810,00

60.818,60

100,01

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

60.800,00

60.800,00

100,00

10,00

18,60

186,00

Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatów)

63.662,04

73.314,76

115,16

0960

Otrzymane spadki, zapisy i
darowizny w postaci pieniężnej

21.650,00

21.650,00

100,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

42.012,04

51.664,76

122,98

Pozostała działalność

24.700,00

22.090,19

89,43

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

21.500,00

20.890,19

97,16

1.200,00

1.200,00

100,00

2010

149.172,04

WYKONANIE
%
na dzień
wykonanie
31.12.2013 r.
5:4
156.223,55

104,73

(Dotacja z Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego na działalność
Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji
ludności – zadanie zlecone).
2360

Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami.
(5% opłaty za udostępnienie danych
osobowych)

75023

(Wpływy z tytułu zwrotu kosztów
upomnień i odszkodowań)
75095
0750

(Wynajem sal wiejskich przez
sołectwa)
0960

Otrzymane spadki, zapisy i
darowizny w postaci pieniężnej
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Dział
Rozdział

Para
graf

TREŚĆ

PLAN po
zmianach
na dzień
31.12.2013 r.

WYKONANIE
%
na dzień
wykonanie
31.12.2013 r.
5:4

Wpływy z różnych dochodów

2.000,00

0,00

751

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.267,00

1.267,00

100,00

75101

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

1.267,00

1.267,00

100,00

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

1.267,00

1.267,00

100,00

0970

2010

0,00

(Dotacja z Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego na zadanie zlecone
z zakresu aktualizacji rejestru
wyborców).
752

Obrona narodowa

1.000,00

1.000,00

100,00

75212

Pozostałe wydatki obronne

1.000,00

1.000,00

100,00

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

1.000,00

1.000,00

100,00

2010

(Dotacja z Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego na zadanie zlecone
z zakresu obrony narodowej).
754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

43.328,46

38.678,75

89,27

75412

Ochotnicze straże pożarne

39.328,46

34.158,75

86,86
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Dział
Rozdział

Para
graf

0750

TREŚĆ

PLAN po
zmianach
na dzień
31.12.2013 r.

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

WYKONANIE
%
na dzień
wykonanie
31.12.2013 r.
5:4

2.000,00

1.058,75

52,94

4.228,46

4.228,46

100,00

33.100,00

28.871,54

87,23

Pozostała działalność

4.000,00

4.520,00

113,00

Grzywny, mandaty i inne kary
pieniężne od osób fizycznych

4.000,00

4.520,00

113,00

(Najem sal przy remizach
strażackich)
0870

Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
(sprzedaż samochodu strażackiego
OSP w Kłodawie)

6290

Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
(Wpłaty OSP na samochód strażacki,
przyczepkę do samochodu oraz na
remonty remiz strażackich)

75495
0570

(Mandaty i grzywny nałożone przez
Straż Gminną)
756

Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

14.575.659,68

14.144.602,45

97,04

75601

Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych

20.000,00

14.609,35

73,05

Podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej.

20.000,00

14.609,35

73,05

0350

(Dochody otrzymane z Urzędów
Skarbowych)
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PLAN po
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na dzień
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WYKONANIE
%
na dzień
wykonanie
31.12.2013 r.
5:4

Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

4.113.406,88

3.980.372,27

96,77

0310

Podatek od nieruchomości

3.700.897,88

3.481.475,04

94,07

0320

Podatek rolny

52.801,00

26.896,00

50,94

0330

Podatek leśny

297.347,00

248.791,00

83,67

0340

Podatek od środków transportowych

48.861,00

45.400,32

92,92

0500

Podatek od czynności
cywilnoprawnych

3.500,00

30,00

0,86

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat

10.000,00

177.779,91

1777,80

Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych

2.515.614,80

2.555.119,19

101,57

0310

Podatek od nieruchomości

1.650.429,80

1.532.921,39

92,88

0320

Podatek rolny

458.713,00

430.032,10

93,75

0330

Podatek leśny

830,00

796,00

95,90

0340

Podatek od środków transportowych

64.642,00

74.454,52

115,18

0360

Podatek od spadków i darowizn

20.000,00

17.414,00

87,07

0370

Opłata od posiadania psów

7.000,00

5.532,09

79,03

0430

Wpływy z opłaty targowej

4.000,00

5.390,00

134,75

0500

Podatek od czynności
cywilnoprawnych

280.000,00

454.989,97

162,50

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat

30.000,00

33.589,12

111,96

359.020,00

334.088,03

93,06

75615

75616

75618

TREŚĆ

Para
graf

Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
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0410

Wpływy z opłaty skarbowej

30.000,00

22.285,00

74,28

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

50.000,00

44.152,80

88,31

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych

124.000,00

121.137,10

97,69

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw.

155.000,00

146.494,37

94,51

20,00

18,76

93,80

Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa

7.567.618,00

7.260.413,61

95,94

0010

Podatek dochodowy od osób
fizycznych

7.487.618,00

7.214.706,00

96,36

0020

Podatek dochodowy od osób
prawnych

80.000,00

45.707,61

57,13

(Wpływy za zajęcie pasa drogowego,
umieszczenie reklamy w pasie
drogowym)
0920

Pozostałe odsetki
(Odsetki od nieterminowej wpłaty za
zajęcie pasa drogowego)

75621

758

Różne rozliczenia

5.992.092,00

5.975.716,59

99,73

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu
terytorialnego

4.741.062,00

4.741.062,00

100,00

Subwencja ogólna z budżetu państwa

4.741.062,00

4.741.062,00

100,00

Część wyrównawcza subwencji
ogólnej dla gmin

1.221.010,00

1.221.010,00

100,00

Subwencja ogólna z budżetu państwa

1.221.010,00

1.221.010,00

100,00

30.020,00

13.644,59

45,45

2920
75807

2920
75814

Różne rozliczenia finansowe

14

Dział
Rozdział

TREŚĆ

Para
graf

0920

PLAN po
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Pozostałe odsetki.

WYKONANIE
%
na dzień
wykonanie
31.12.2013 r.
5:4

30.000,00

13.635,79

45,45

20,00

8,80

44,00

(Kapitalizacja odsetek od środków
na rachunkach bankowych, pozostałe
odsetki)
0970

Wpływy z różnych opłat
(Zwrot kosztów upomnienia z lat
poprzednich)

801

Oświata i wychowanie

711.567,79

478.755,54

67,28

80101

Szkoły podstawowe

167.515,00

144.563,81

86,30

2.000,00

264,84

13,24

165.000,00

143.875,83

87,20

500,00

408,14

81,63

15,00

15,00

100,00

338.785,28

178.053,39

52,56

0690

Wpływy z różnych opłat
(Wpłaty za duplikaty świadectw,
legitymacji szkolnych i ksero
w szkołach podstawowych
w Różankach i w Kłodawie)

0750

Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze.
(Dochody z najmu sal sportowych
w Zespołach Szkół w Kłodawie
i w Różankach)

0920

Pozostałe odsetki
(Kapitalizacja odsetek od środków
na rachunkach bankowych
przekazanych Zespołom Szkół
Gminnych)

0960

Otrzymane spadki, zapisy
i darowizny w postaci pieniężnej
(Darowizna osoby fizycznej na rzecz
Zespołu Szkół w Różankach)

80104

Przedszkola
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Wpływy z różnych opłat

WYKONANIE
%
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5:4

164.000,00

90.232,66

55,02

100,00

50,86

50,86

323,00

323,00

100,00

82.386,00

80.770,59

98,04

6.676,28

6.676,28

100,00

85.300,00

0,00

0,00

19.000,00

12.828,23

67,52

(Opłaty rodziców za pobyt dzieci
w przedszkolach za okres od stycznia
do sierpnia 2013r.)
0920

Pozostałe odsetki
(Kapitalizacja odsetek od środków
na rachunku bankowym przekazanym
dla Przedszkola w Kłodawie)

0960

Otrzymane spadki, zapisy
i darowizny w postaci pieniężnej
(darowizna dla Przedszkola
w Wojcieszycach)

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków
gmin)
(Środki z LUW na wyrównanie opłat za
Przedszkola za okres od września do
grudnia 2013r. (złotówka na dziecko za
1 godzinę)

2708

Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów
województw
(Zwrot środków za realizację
projektu w Przedszkolu w 2012 r. ,
pn. Polsko-Niemiecki Dzień Dziecka
na sportowo”.

6208

Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.
5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich.
(Projekt na remont i modernizację
Przedszkola w Wojcieszycach)

80110

Gimnazja
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Wpływy z różnych opłat

WYKONANIE
%
na dzień
wykonanie
31.12.2013 r.
5:4

1.000,00

74,11

7,41

18.000,00

12.682,93

70,46

0,00

71,19

0,00

Dowożenie uczniów do szkół

18.300,00

20.287,50

110,86

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

15.000,00

17.000,00

113,33

3.300,00

3.287,50

99,62

Stołówki szkolne i przedszkolne

162.500,00

117.555,10

72,34

Wpływy z usług

162.500.00

117.555,10

72,34

Pozostała działalność

5.467,51

5.467,51

100,00

Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł

2.500,00

2.500,00

100,00

(Opłaty za duplikaty świadectw,
legitymacji szkolnych i ksero)
0750

Wpływy z różnych dochodów
(Wynajem sali rehabilitacyjnej
w Zespole Szkół w Kłodawie gimnazjum)

0920

Pozostałe odsetki
(odsetki od wynajmu sali)

80113
0750

(Dzierżawa autobusów gminnych
przez PKS)
0970

Wpływy z różnych dochodów
(Zwrot z PKS za ubezpieczenie
autobusów)

80148
0830

(Odpłatność za żywienie dzieci
w stołówkach szkolnych
i przedszkolnych)
80195
2700

(Realizacja projektu przez Zespół
Szkół w Kłodawie ze środków
krajowych, pn. „Na własne konto”dopłata do wynagrodzeń nauczycieli)
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31.12.2013 r.

Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł.

WYKONANIE
%
na dzień
wykonanie
31.12.2013 r.
5:4

2.967,51

2.967,51

100,00

2.968.233,00

2.949.458,81

99,37

(Zwrot środków za realizację projektu
przez Zespół Szkół w Kłodawie, pn.
„Polsko-Niemiecka Inauguracja Roku
Szkolnego 2012/2013)

852

Pomoc społeczna

85206

Wspieranie rodziny

21.603,00

21.603,00

100,00

Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

21.603,00

21.603,00

100,00

Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

1.990.100,00

1.971.413,89

99,06

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

1.955.000,00

1.953.446,18

99,92

35.100,00

17.967,71

51,19

2030

(Środki z LUW na zadania własne
Gminy)
85212

2010

(Dotacje celowe z LUW na zadania
zlecone z zakresu pomocy społecznej)
2360

Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
(50% odzyskanej zaliczki
alimentacyjnej, 20% funduszu
alimentacyjnego)
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85213

2010

PLAN po
zmianach
na dzień
31.12.2013 r.

WYKONANIE
%
na dzień
wykonanie
31.12.2013 r.
5:4

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne

45.076,00

44.988,84

99,81

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

13.300,00

13.300,00

100,00

31.776,00

31.688,84

99,73

Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki emerytalne i rentowe

225.000,00

225.000,00

100,00

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

225.000,00

225.000,00

100,00

Zasiłki stałe

354.500,00

354.500,00

100,00

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

354.500,00

354.500,00

100,00

78.700,00

78.700,00

100,00

(Dotacje celowe z LUW na zadania
zlecone z zakresu pomocy społecznej)
2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków
gmin)
(Dotacje celowe z LUW na zadania
własne z zakresu pomocy społecznej)

85214

2030

(Dotacje celowe z LUW na zadania
własne z zakresu pomocy społecznej)
85216
2030

(Dotacje celowe z LUW na zadania
własne z zakresu pomocy społecznej)
85219

Ośrodki pomocy społecznej
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PLAN po
zmianach
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków
gmin)

WYKONANIE
%
na dzień
wykonanie
31.12.2013 r.
5:4

78.700,00

78.700,00

100,00

253.254,00

253.253,08

100,00

43.254.00

43.253,08

100,00

210.000,00

210.000,00

100,00

(Dotacje celowe z LUW na zadania
własne z zakresu pomocy społecznej)
Pozostała działalność

85295
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
(Dotacje celowe z LUW na zadania
zlecone z zakresu pomocy społecznej)

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków
gmin)
(Dotacje celowe z LUW na zadania
własne z zakresu pomocy społecznej)

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

107.904,72

107.856,34

99,96

85395

Pozostała działalność

107.904,72

107.856,34

99,96

56.192,66

56.147,28

99,92

2007

Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.
5 ust.1.pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach
środków europejskich
(Projekt realizowany przez GOPS
pn.” Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji”
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2008

TREŚĆ

PLAN po
zmianach
na dzień
31.12.2013 r.

Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.
5 ust.1.pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach
środków europejskich

WYKONANIE
%
na dzień
wykonanie
31.12.2013 r.
5:4

41.525,05

41.522,50

99,99

10.187,01

10.186,56

100,00

(Projekt PO KL, realizowany przez
Zespoły Szkół, pn.” Indywidualizacja
nauczania w klasach I - III”
2009

Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.
5 ust.1.pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach
środków europejskich
(Projekt PO KL, realizowany przez
Zespoły Szkół, pn.” Indywidualizacja
nauczania w klasach I – III –
7.327,50 oraz GOPS pn.”Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji
w kwocie 2.859,06zł)

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

144.415,00

132.533,89

91,77

85415

Pomoc materialna dla uczniów

144.415,00

132.533,89

91,77

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków
gmin).

125.664,00

113.782,89

90,55

18.751,00

18.751,00

100,00

2030

(Dotacje celowe z LUW na zadania
własne na stypendia socjalne dla
uczniów wypłacane przez Urząd)
2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w całości przez
budżet państwa w ramach
programów rządowych
Dotacje celowe z LUW na zadania
własne na stypendia socjalne dla
uczniów – wypłacane przez Szkoły)
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900

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

274.486,82

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
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graf

0690

Wpływy z różnych opłat

WYKONANIE
%
na dzień
wykonanie
31.12.2013 r.
5:4
155.155,62

56,53

159.542,46

81.938,08

51,36

1.000,00

1.146,45

114,65

100,00

(Wpłaty i kary za korzystanie ze
środowiska naturalnego)
0960

Otrzymane spadki, zapisy i
darowizny w postaci pieniężnej

5.728,39

5.728,39

0970

Wpływy z różnych dochodów

3.277,83

0,00

6288

Środki otrzymane od pozostałych
jednostek nie zaliczanych do sektora
publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych

75.063,24

75.063,24

74.473,00

0,00

0,00

Oczyszczanie miast i wsi

4.000,00

2.000,00

50,00

Otrzymane spadki, zapisy i
darowizny w postaci pieniężnej

4.000,00

2.000,00

50,00

0,00

3.277,83

0,00

0,00
100,00

(Dofinansowanie z PROW do
inwestycji pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnotłocznej w Santocku, ul: Owocowa,
Ogrodowa, Śliwkowa)
6298

Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
(Projekt PROW na budowę sieci
kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej
na terenie Gminy)

90003
0960

(Darowizna na plac zabaw
w Różankach)
90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg
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Dział
Rozdział

Para
graf

0970

TREŚĆ

PLAN po
zmianach
na dzień
31.12.2013 r.

Wpływy z różnych dochodów

WYKONANIE
%
na dzień
wykonanie
31.12.2013 r.
5:4

0,00

3.277,83

0,00

109.844,36

67.227,91

61,20

30.000,00

37.383,55

124,61

79.844,36

29.844,36

37,38

Pozostała działalność

1.100,00

711,80

64,71

Wpływy z różnych dochodów

1.100,00

711,80

64,71

251.156,56

98.447,65

39,20

60.100,00

60.115,90

100,03

100,00

115,90

115,90

(zwrot środków za uszkodzony słup
elektryczny)
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska

90019

0690

Wpływy z różnych opłat
(Wpłaty za korzystanie ze środowiska
naturalnego- wpływy z WFOŚIGW –
Zielona Góra )

2440

Dotacje otrzymane z państwowych
funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych.
(Zwrot środków poniesionych na
usuwanie azbestu na terenie Gminy)

90095
0970

(Zwrot poniesionych kosztów za
wyłapanie bezpańskich psów, przez
ich właścicieli)
921

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

92109

Domy i ośrodki kultury , świetlice
i kluby
0970

Wpływy z różnych dochodów
(Zwrot opłat za media w świetlicach
wiejskich wg faktur)
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Dział
Rozdział

Para
graf

2910

TREŚĆ

PLAN po
zmianach
na dzień
31.12.2013 r.

Wpływy ze zwrotów dotacji lub
płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art.
184. Ustawy ofp., pobranych
nienależnie lub w nadmiernej
wysokości

WYKONANIE
%
na dzień
wykonanie
31.12.2013 r.
5:4

60.000,00

60.000,00

100,00

191.056,56

38.331,75

20,06

(Zwrot środków dotacji z GOK,
przekazanych na podstawie
porozumień na organizację dożynek
i majówki kłodawskiej)
Pozostała działalność

92195
2320

Dotacje celowe przekazane gminie
na zadanie bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego

20.000,00

20.000,00

100,00

2708

Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin (związków
gmin) powiatów (związków
powiatów ), samorządów
województw, pozyskane z innych
źródeł, w tym:

171.056,56

18.331,75

10,72

(zwrot środków za zrealizowany projekt
w 2012 – środki Programu
Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu „Pro Europa
Viadrina, pn. Polsko – Niemieckie
Spotkanie Seniorów”)

926

Kultura fizyczna i sport

2.999,17

2.999,17

100,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu

2.999,17

2.999,17

100,00
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Dział
Rozdział

Para
graf

2708

TREŚĆ

PLAN po
zmianach
na dzień
31.12.2013 r.

Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin (związków
gmin) powiatów (związków
powiatów ), samorządów
województw, pozyskane z innych
źródeł.

WYKONANIE
%
na dzień
wykonanie
31.12.2013 r.
5:4

2.999,17

2.999,17

26.885.012,51

24.806.118,84

100,00

(Zwrot środków za zrealizowany projekt
w 2012 – środki Programu
Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu „Pro Europa
Viadrina, pn. Polsko – Niemiecki Turniej
Piłki Nożnej w Różankach”).

Razem

92,27

Plan dochodów po zmianach w ciągu 2013 roku wyniósł łącznie kwotę 26.885.012,51 zł.
Wykonanie dochodów wyniosło łącznie kwotę 24.806.118,84 zł, co stanowi 92,27% wykonania
w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów za 2013 roku wzrosło o 3,83 % ( 92,27% - 88,44%) w stosunku
do roku 2012 (dane z 2012 r. w wysokościach 22.802.393,51 zł : 25.784.187,09 zł = 88,44%).
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DOCHODY
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
Dochody w tym dziale to dotacja celowa przeznaczona na zwrot rolnikom części
podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego. Plan w wysokości 147.230,69 zł
i wykonanie w wysokości 147.230,69 zł, co stanowi 100% wykonania w stosunku do planu.
Dział 600 „Transport i łączność”
Dochody w tym dziale to wpłata darowizny oraz dotacja celowa z Urzędu
Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Santocznie. Plan
w wysokości 23.700 zł i wykonanie 23.700 zł, co stanowi 100% wykonania w stosunku do
planu.
Dział 630 „Turystyka”
Dochody w tym dziale to opłaty za przechowywanie sprzętu wodnego w obiektach
gminnych przy plaży w Kłodawie. Plan w wysokości 200 zł a wykonanie w wysokości 337,36
zł, co stanowi 168,68% wykonania w stosunku do planu.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
Dochody w tym dziale stanowią opłaty za: wieczyste użytkowanie nieruchomości,
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, za najem i dzierżawę
nieruchomości, sprzedaż nieruchomości i spłaty rat za wykup nieruchomości w latach
poprzednich a także odsetki od nieterminowych opłat. Plan dochodów wyniósł łączną kwotę
1.469.599,58 zł, natomiast wykonanie w łącznej kwocie 374.707,93 zł, co stanowi 25,50 %
wykonania w stosunku do planu.
W 2013 roku ogłaszano kilkukrotnie przetarg na sprzedaż nieruchomości, jednakże
sprzedano zaledwie trzy działki. Plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości wyniósł łącznie
kwotę 1.005.997,97zł, a wykonanie w wysokości 182.446,29 zł, co stanowi 18,14 %
wykonania w stosunku do planu.
Dział 710 „Działalność usługowa”
Dochody w tym dziale to opłaty za miejsca na cmentarzach gminnych, plan
w wysokości 21.000 zł a wykonanie w wysokości 17.447,50 zł, co stanowi 83,08%
wykonania w stosunku do planu.
Dział 750 „Administracja publiczna”
Dochody w tym dziale do dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej, darowizny i wpłaty na rzecz sołectw, zwrot poniesionych kosztów
upomnień. Plan dochodów wyniósł łączną kwotę 149.172,04 zł a wykonanie w kwocie
156.223,55 zł, co stanowi 104,73% wykonania w stosunku do planu.
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz
sądownictwa”
Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadanie zlecone z zakresu aktualizacji
rejestru wyborców. Plan dochodów wyniósł kwotę 1.267 zł i wykonanie w kwocie 1.267
zł, co stanowi 100% wykonania w stosunku do planu.
Dział 752 „Obrona narodowa”
Dochody w tym dziale to dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu
obrony narodowej. Plan dochodów w kwocie 1.000 zł i wykonanie w kwocie 1.000 zł,
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co stanowi 100% wykonania w stosunku do planu.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
Dochody w tym dziale to najem sal w remizach, mandaty i kary nałożone przez Straż
Gminną, wpłaty Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) na zakup środków trwałych
(samochodu specjalistycznego i przyczepki) oraz na remonty remiz. Plan dochodów wyniósł
łącznie kwotę 43.328,46 zł a wykonanie 38.678,75 zł, co stanowi 89,27 % wykonania
w stosunku do planu.
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
Dochody w tym dziale stanowią: dochody realizowane przez urzędy skarbowe,
wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, opłata
eksploatacyjna, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetki od
nieterminowych wpłat podatków i opłat, a także udziały Gminy w podatku dochodowym od
osób fizycznych i osób prawnych. Plan dochodów ogółem wyniósł łącznie kwotę
14.575.659,68 zł, a wykonanie 14.144.602,45 zł, co stanowi 97,04 % wykonania w stosunku
do planu.
Dział 758 „Różne rozliczenia”
Dochody w tym dziale to: część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza
subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na
rachunkach bankowych. Plan dochodów wyniósł łącznie kwotę 5.992.092 zł, a wykonanie
5.975.716,59 zł, co stanowi 99,73 % wykonania w stosunku do planu.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Dochody w tym dziale to wpływy z usług, a mianowicie: opłaty za przedszkola, za
wynajem pomieszczeń w szkołach, dzierżawy autobusów, wpływy z tytułu kapitalizacji
odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz zwrot środków finansowych z tytułu
realizacji projektów. Plan dochodów wyniósł łącznie kwotę 711.567,79 zł, a wykonanie
478.755,54 zł, co stanowi 67,28 % wykonania w stosunku do planu.
Dział 852 „Pomoc społeczna”
Dochody w tym dziale stanowią otrzymane z LUW dotacje na zadania zlecone oraz
dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy z zakresu pomocy społecznej. Plan
dochodów w tym dziale wyniósł łącznie kwotę 2.968.233,00 zł, a wykonanie w łącznej
kwocie 2.949.458,81 zł, co stanowi 99,37 % wykonania do planu.
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich na realizację projektów w ramach Programów
Operacyjnych Kapitał Ludzki (PO KL), realizowanych przez Zespoły Szkół oraz Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. Plan dochodów wyniósł łącznie kwotę 107.904,72
zł, a wykonanie 107.856,34 zł, co stanowi 99,96 % wykonania w stosunku do planu.
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
Dochody w tym dziale to dotacja celowa na realizację zadań dotyczących pomocy
materialnej i stypendia socjalne dla uczniów. Plan dochodów wyniósł łącznie kwotę 144.415
zł, a wykonanie 132.533,89 zł, co stanowi 91,77% wykonania w stosunku do planu.
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Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
Dochody w tym dziale to wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, dofinansowanie z PROW do inwestycji gminnych
z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej, darowizny, odszkodowania oraz refundacja
poniesionych kosztów za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Plan dochodów wyniósł
łącznie kwotę 274.486,82 zł, a wykonanie 155.155,62 zł, co stanowi 56,53 % wykonania
w stosunku do planu.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
Dochody w tym dziale stanowią: wpłaty za media ze świetlic wiejskich, zwrot
środków za zrealizowane projekty w 2013 r. w zakresie kultury, zwrot środków z GOK za
organizacje imprez gminnych, realizowanych na podstawie porozumień oraz darowizny. Plan
dochodów wyniósł łącznie kwotę 251.156,56 zł, a wykonanie 98.447,65 zł, co stanowi 39,20
% wykonania w stosunku do planu.
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”
Dochody tego działu to zwrot środków ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion
„Pro Europa Viadrina” na realizację projektu z zakresu sportu. Plan i wykonanie w łącznej
kwocie 2.999,17 zł, co stanowi 100% wykonania w stosunku do planu.
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Informacja o zaległościach Gminy Kłodawa na dzień 31 grudnia 2013 r.
Na dzień 31 grudnia 2013 r. zaległości Gminy wyniosły łącznie 1.648.684,26 zł, w tym:
Podatek rolny
Zaległości z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły łącznie
kwotę 130.996,84 zł, w tym:
- od 2 osób prawnych w kwocie 13.969 zł,
- od 236 osób fizycznych w kwocie 117.027,84 zł.
W 2013 r. dla jednej osoby fizycznej umorzono podatek rolny w kwocie 114,00 zł, a dla
trzech osób rozłożono spłatę na raty w kwocie 1.752 zł.
W ciągu roku wysłano 927 upomnień do osób fizycznych. Po wysłanych upomnieniach,
około 64 % podatników dokonało wpłat zaległego podatku. W 2013 r. wystawiono 119
tytułów wykonawczych.
Opłata od posiadania psa
Zaległości z tytułu opłat od posiadania psa na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły
łącznie kwotę 2.105,76 zł.
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 31 grudnia 2013 r.
wyniosły łącznie kwotę 5.750,50 zł, w tym:
- od 1 osoby prawnej w kwocie 288,01 zł,
- od 22 osób fizycznych w kwocie 5.462,49 zł.
Wysłano
24
wezwania
do
zapłaty
z
pouczeniem,
iż
informacje
o nieuregulowanych zobowiązaniach, zgodnie z ustawą z dnia 09 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.), będą
przekazywane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Wpis do
KRD zgodnie z procedurą prawną nastąpi po 30 dniach od chwili otrzymania wezwania przez
dłużnika. Wobec czterech osób fizycznych toczyła się egzekucja komornicza. Jedna z tych
osób spłaciła swoje zadłużenie, natomiast wobec trzech osób sprawa toczy się nadal komornik przekazuje Gminie na bieżąco ściągnięte środki finansowe.
Podatek od nieruchomości
Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły
łącznie kwotę 715.503,36 zł, w tym:
- od 24 osób prawnych w kwocie 299.669,54 zł,
- od 526 osób fizycznych w kwocie 415.833,82 zł.
W 2013 r. umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 10.862,00 zł,
w tym w kwocie 9.797 zł dla szesnastu osób fizycznych oraz w kwocie 1.065,00zł dla dwóch
osób prawnych. Rozłożono spłatę zaległości w ratach w łącznej kwocie 5.831,92 zł dla trzech
osób fizycznych. Wysłano 2.490 upomnień, w tym 24 upomnienia do osób prawnych i 2466
upomnień do osób fizycznych. Po wysłanych upomnieniach około 51 % podatników
dokonało wpłat zaległego podatku. Wystawiono też 259 tytułów wykonawczych.
Podatek od środków transportowych
Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2013 r.
wyniosły łącznie kwotę 6.394,59 zł, w tym:
- od 2 osób prawnych w kwocie 4.202,97 zł,
- od 6 osób fizycznych w kwocie 2.191,62 zł.
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Wysłano 27 upomnień. Po wysłanych upomnieniach podatnicy nie dokonali wpłat, wobec
czego wszczęto egzekucję wystawiając 27 tytułów wykonawczych.
Opłata planistyczna
Zaległości z tytułu opłaty planistycznej na dzień 31.12.2013 r. wyniosły łącznie kwotę
11.420,00 zł, od jednej osoby prawnej. Tytuł wykonawczy został zwrócony przez Urząd
Skarbowy z powodu braku możliwości egzekucyjnych.
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
przysługujące osobom fizycznych w prawo własności
Zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności na dzień 31.12.2013 r. wynoszą łącznie 4.597,64 zł od trzech osób, z których jedna
osoba nie płaci terminowo. Do osoby tej wysłano wezwanie do zapłaty.
Wpłaty z tytuły sprzedaży składników majątku
Zaległości z ww. tytułu na dzień 31.12.2013 r. wyniosły łącznie kwotę 38.141,75 zł,
od czterech osób fizycznych, z których dwie osoby spłacają w ratach regularnie, a dwie osoby
dokonują wpłat nieterminowo.
Czynsze/dzierżawy
Zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych na dzień 31.12.2013 r. wyniosły łącznie
kwotę 224.640,93 zł od 37 osób fizycznych. Wysłano 30 wezwań do zapłaty zaległości.
W wezwaniach zawarto pouczenie, iż informacje o nieuregulowanych zaległościach, zgodnie
z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 81,
poz. 530 ze zm.), będą przekazywane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji
Gospodarczej SA. Większość dłużników mimo wysyłanych upomnień i wezwań nie reguluje
należności. Część dłużników w miarę posiadanych środków wpłaca nieregularnie niewielkie
kwoty na poczet zaległości czynszowych.
Urząd Gminy Kłodawa kilkukrotnie proponował możliwość odpracowania zaległości,
lecz nie wszyscy dłużnicy wyrazili zainteresowanie taka formą obniżenia swoich zadłużeń.
Niektóre tytuły wykonawcze wystawione na najbardziej zadłużonych wracały od komornika
z postanowieniem o bezskutecznej egzekucji.
Wobec dwóch osób toczy się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika.
Komornik dokonuje wpłat na konto urzędu ściągnięte zaległości.
Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego
Zaległości Gminy z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia
2013 r. wyniosły łącznie kwotę 509.132,89 zł, w tym kwotę 3.000,00 zł od dłużnika
zagranicznego.
Wysłano 43 decyzje i 36 upomnień dłużnikom w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń
alimentacyjnych. Wobec 17 dłużników prowadzona jest egzekucja komornicza, natomiast
wszyscy dłużnicy zostali przekazani do Krajowego Rejestru Dłużników.
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WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROK
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW
Dział

Nazwa

1

2

010
600
630
700
710
750
751
752
754
757
758
801
851
852
853
854
900
921
926

Plan po
zmianach na
dzień 31
grudnia2013r.
3

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
TURYSTYKA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
OBRONA NARODOWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Razem:

31

Wykonanie
na dzień
31 grudnia
2013 r.
4

%
wykonanie
4:3
5

379.460,69
3.290.353,66
31.565,01
457.677,35
197.000,00
3.407.434,61

247.827,87
3.073.077,97
30.648,70
369.888,55
128.196,92
2.971.307,42

65,31
93,40
97,10
80,82
65,07
87,20

1.267,00

1.267,00

100,00

1.000,00

1.000,00

100,00

461.498,46

356.276,04

77,20

696.370,80
136.967,00
7.817.345,22
162.520,29
3.785.386,00
115.408,60

370.639,97
0,00
7.630.832,28
150.779,94
3.695.660,93
115.405,04

53,22
0,00
97,61
92,78
97,63
100,00

260.415,00

176.510,42

67,78

1.911.563,82

1.416.098,84

74,08

1.619.080,00

1.386.166,88

85,61

70.000,00

69.176,38

98,82

24.802.313,51

22.190.761,15

89,47
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4

5

Rolnictwo i łowiectwo

010
01008
4270

6

7

379.460,69

247.827,87 65,31

Melioracje wodne

35.000,00

20.498,46 58,57

Zakup usług remontowych

20.000,00

15.670,12 78,35

15.000,00

4.828,34 32,19

183.000,00

68.388,38 37,37

70.000,00

35.913,38 51,30

(Konserwacja rowów
melioracyjnych)

4300

Zakup usług pozostałych,
w tym:
(Opinia techniczna na
bezodpływowy zbiornik wodnydziałka 252/Santocko oraz
konserwacja rowów)

Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi

01010
4210

Zakup materiałów i
wyposażenia
(Materiały na budowę sieci
wodociągowej w ramach
inicjatyw społecznych)

4300

Zakup usług pozostałych
(Mapy do celów projektowych
powykonawcze, ksero, usługi
geodezyjne )

20.000,00

4.475,00 22,38

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
(Rozbudowa sieci wodociągowej,

93.000,00

28.000,00 30,11

Izby rolnicze

10.230,00

8.687,30 84,92

Wpłaty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów
z podatku rolnego

10.230,00

8.687,30 84,92

151.230,69

150.253,73 99,35

2.116,84

1.139,88 53,85

remont stacji uzdatniania wody –
SUW w Różankach i w Łośnie)

01030
2850

Pozostała działalność

01095
4210

Zakup materiałów
i wyposażenia
(materiały do obsługi zwrotu
środków z akcyzy)
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Zakup usług pozostałych

4.693,05

4.693,05 100,00

76,98

76,98 100,00

144.343,82

144.343,82 100,00

3.290.353,66

3.073.077,97 93,40

Lokalny transport zbiorowy

525.439,84

501.185,50 95,38

Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego

152.439,84

152.439,84 100,00

373.000,00

348.745,66 93,50

Drogi publiczne powiatowe

525.000,00

506.995,24 96,57

Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
(Dotacja celowa dla Powiatu

525.000,00

(Wydatki związane z akcyzą,
opłaty pocztowe, informatyczne
oraz wyjazd rolników na Targi
POLAGRA w Poznaniu)

4370

Zakup usług telefonii
stacjonarnej

4430

Różne opłaty i składki
(Wypłata akcyzy dla rolników)

Transport i łączność

600
60004
2310

(Dopłata do przewozu
mieszkańców przez MZK transport zbiorowy)

4300

Zakup usług pozostałych
(Dopłata do przewozu
mieszkańców przez PKS –
transport zbiorowy)

60014
6300

506.995,24

96,57

Gorzowskiego na inwestycje
drogowe na odcinku Chwalęcice
- Kłodawa)

60016

Drogi publiczne gminne

33

1.408.818,82

1.307.233,00 92,79

DZIAŁ

ROZ PARA
DZIAŁ GRAF

4210

TREŚĆ

PLAN PO
WYKONANIE
%
ZMIANACH WYDATKÓW wykona
na dzień 31
na dzień 31
nie
grudnia 2013r. grudnia 2013 r.
6:5

Zakup materiałów i
wyposażenia
(Zakup: tablic z nazwami ulic,

23.000,00

22.832,65 99,27

762.000,00

761.365,60 99,92

131.818,82

129.002,53 97,86

znaków drogowych, luster
drogowych, żwiru, masy na
zimno do remontu dróg)

4270

Zakup usług remontowych
(Bieżące remonty dróg gminnych,
remont nawierzchni asfaltowych,
wykonanie nakładek
bitumicznych na terenie Gminy)

4300

Zakup usług pozostałych
(Wywóz wód opadowych, likwidacja
zastoin, zimowe utrzymanie dróg,
montaż znaków drogowych, tablice
informacyjne ,mapy, ksero
dokumentacji, opłaty za zajęcie pasa
drogowego)

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych, w tym:
-budowa placów parkingowych
w Wojcieszycach, w Różankach i
Kłodawie, dokumentacja
-budowa miejsc parkingowych w
Kłodawie przy ul. Makowej
i Bukowej wraz z zagospodar.
przyległych terenów oraz
remonty dróg gminnych w
Wojcieszycach, Chwalęcicach,
Łośnie, R-kach Szkl.,
dokumentacja

312.258,21

293.083,94 93,86

6058

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

116.567,00

81.513,85 69,93

63.174,79

19.434,43 30,76

831.095,00

757.664,23 91,16

(budowa placów i miejsc
parkingowych w Kłodawie
środki z PROW )

6059

Wydatki inwestycyjne
(budowa placów i miejsc
parkingowych w Kłodawie
współfinansowanie środki
własne)

60017

Drogi wewnętrzne
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Zakup usług remontowych

17.500,00

17.218,16 98,39

(Remonty nawierzchni
wewnętrznych dróg gminnych).

4300

Zakup usług pozostałych

4430

Różne opłaty i składki

4.000,00

100,59

2,51

113.000,00

112.116,44 99,22

489.395,00

444.216,00 90,77

207.200,00

184.013,04 88,81

Turystyka

31.565,01

30.648,70 97,10

Pozostała działalność

31.565,01

30.648,70 97,10

(Opłata za wyłączenie
z produkcji gruntów rolnych na
cele nierolnicze FOGR)

4480

Podatek od nieruchomości
(Podatek od nieruchomości od
gminnych dróg wewnętrznych)

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
(dokumentacja, nadzór i remont
nawierzchni przy ul. Jeziornej
w Santocznie)

630
63095
4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

1.000,00

694,44 69,44

4120

Składki na fundusz pracy

81,83

81,83 100,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
(Wynagrodzenie ratowników na

6.294,80

6.294,80 100,00

4.300,00

4.230,41 98,38

12.465,01

12.169,62 97,63

plaży w Kłodawie)

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia
(Piasek na plaże gminne, sprzęt
i wyposażenie na plac zabaw
oraz trawa na boisko piłki
siatkowej przy jeziorze
w Kłodawie)

4300

Zakup usług pozostałych
(Usługa transportu piasku na
plaże gminne, wywóz nieczystości
z plaż gminnych, tablice
ostrzegawcze)
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Różne opłaty i składki
(Składka członkowska dla:

6.400,00

6.277,60 98,09

1.023,37

900,00 87,94

Gospodarka mieszkaniowa

457.677,35

369.888,55 80,82

Gospodarka gruntami i
nieruchomościami

457.677,35

369.888,55 80,82

2.500,00

1.335,93 53,44

Zakup usług remontowych

20.000,00

5.186,99 25,93

Zakup usług pozostałych

75.000,00

22.387,18 29,85

30.000,00

29.141,72 97,14

113.000,00

112.304,17 99,38

100.650,00

90.298,17 89,72

Stowarzyszenia Kraina Szlaków
Turystycznych, Lokalna Grupa
Rybacka)

4520

Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego
(opłaty za śmieci)

700
70005
4210

Zakup materiałów i
wyposażenia, w tym:
(materiały do naprawy instalacji
elektrycznej w mieszkaniach
gminnych)

4270
4300

(Mapy, podziały, ogłoszenia
prasowe, wyceny nieruchomości,
przeglądy techniczne budynków
mieszkalnych)

4400

Opłaty za administrowanie
i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe
(czynsze mieszkaniowe do Wspólnot
Mieszkaniowych)

4430

Różne opłaty i składki
(Zwrot 50% opłaty eksploatacyjnej
dla ANR za wydobycie kopalin )

4590

Kary i odszkodowania
wypłacane na rzecz osób
fizycznych
(Odszkodowanie za nieudostępnienie
lokalu mieszkalnego w Różankach,
za grunty przejęte na poszerzenie
dróg gminnych, opłaty do Powiatu
Gorzowskiego na podstawie Decyzji)
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Kary i odszkodowania
wypłacane na rzecz osób
prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

88.339,77

84.059,99 95,16

28.187,58

25.174,40 89,31

Działalność usługowa

197.000,00

128.196,92 65,07

Plany zagospodarowania
przestrzennego

155.050,48

88.897,40 57,33

40.000,00

4.880,00 12,20

115.050,48

84.017,40 73,03

41.949,52

39.299,52 93,68

4.949,52

4.949,52 100,00

37.000,00

34.350,00 92,84

3.407.434,61

2.971.307,42 87,20

Urzędy wojewódzkie

82.250,00

81.508,49 99,10

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

49.865,27

49.865,27 100,00

4.100,10

4.100,10 100,00

(Odszkodowanie dla Agencji
Rozwoju Regionalnego za
przejęte grunty)

4610

Koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego
(Koszty zastępstwa prawnego i
procesowego- za prowadzenie
spraw sądowych w sprawie ANR)

710
71004
4170

Wynagrodzenia bezosobowe
(Wynagrodzenie Komisji
Urbanistycznej)

4300

Zakup usług pozostałych
(Opłaty za decyzje o warunkach
zabudowy, mapy, ogłoszenia
prasowe)

71035

Cmentarze
4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych
(Koszty utrzymania cmentarzy
gminnych przez Zakład
Komunalny)

750

Administracja publiczna
75011
4010

(Wynagrodzenie pracownika
obsługi USC i ewidencji
ludności- zadanie zlecone)

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
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4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

9.114,64

9.114,64 100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.400,00

1.299,03 92,79

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

7.414,06

7.414,06 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

8.479,49

8.375,55 98,77

4370

Zakup usług
telekomunikacyjnych

300,00

64,03 21,34

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

181,88 60,63

4440

Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

1.093,93

1.093,93 100,00

4700

Szkolenia pracowników nie
będących członkami korpusu
służby cywilnej

182,51

75022

0,00

0,00

Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu)

158.737,36

147.058,19 92,64

3030

Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
(Diety radnych i sołtysów)

128.000,00

119.379,94 93,27

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne
(Składki od umów zleceń za
obsługę sesji)

300,00

206,32 68,77

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
(Za obsługę sesji RG)

2.000,00

1.350,00 67,50

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia
(Artykuły na posiedzenia
Komisji oraz sesji Rady
Gminy)

9.317,50

7.370,48 79,10

4300

Zakup usług pozostałych
(Opłaty za ksero materiałów
na sesje)

18.619,86

18.619,86 100,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej

500,00

131,59 26,32
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Urzędy gmin(miast i miast na
prawach powiatu)

75023
3020

Wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń

2.893.370,69

2.493.114,37 86,17

1.500,00

1.200,00 80,00

1.704.000,00

1.527.048,48 89,62

(Zwrot części wydatków za
okulary korekcyjne prac. UG)

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
(Wynagrodzenie pracowników
UG, w tym: 4 nagrody
jubileuszowe, 3 odprawy
emerytalne)

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

120.929,96

120.929,96 100,00

4100

Wynagrodzenie agencyjnoprowizyjne

14.700,00

11.000,00 74,83

(Inkaso sołtysów)

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne
(Składki ZUS pracodawcy)

265.457,04

252.209,69 95,01

4120

Składki na Fundusz Pracy

22.764,00

21.981,74 96,56

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

111.000,00

110.262,74 99,34

130.342,22

115.328,15 88,48

50.636,09

33.187,50 65,54

20.691,39

20.691,39 100,00

1.000,00

222,00 22,20

(Wynagrodzenie radcy prawnego,
inspektora BHP, informatyka)

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia
(Materiały biurowe i do
remontów, środki czystości,
prasa, druki, wydawnictwa
branżowe, wyposażenie biur)

4260

Zakup energii
(Gaz, woda i energia elektryczna
w budynku UG)

4270

Zakup usług remontowych
(Bieżące naprawy w budynku UG)

4280

Zakup usług zdrowotnych
(Badania okresowe pracowników
UG)
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Zakup usług pozostałych
(Opłaty pocztowe, bankowe,

142.559,15

137.675,38 96,57

6.419,33

4.959,02 77,25

11.000,00

9.321,07 84,74

dzierżawa ksero, monitoring,
dystrybucja energii, wody i gazu,
wywóz ścieków, ogłoszenia
prasowe, przeglądy techniczne
obiektów)

4350

Zakup usług dostępu do sieci –
Internet (UG)

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
(Służbowe telefony komórkowe)

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej

17.715,34

17.715,34 100,00

4410

Podróże służbowe krajowe
(Ryczałty za używanie

39.441,93

39.436,91 99,99

4.000,00

2.804,20 70,11

samochodów prywatnych do
celów służbowych, delegacje
poza teren Gminy)

4420

Podróże służbowe zagraniczne
(Koszty podróży służbowych do
Niemiec w ramach współpracy
przygranicznej)

4430

Różne opłaty i składki
(Ubezpieczenie mienia)

23.000,00

21.809,00 94,82

4440

Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

34.350,06

34.085,73 99,23

4520

Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego

2.000,00

1.758,00 87,90

1.000,00

491,84 49,18

(opłaty za śmieci)

4570

Odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu pozostałych
podatków i opłat
(Odsetki za nieuregulowanie
odpłatności za dziecko
uczęszczające do Przedszkola w
Szczecinie z lat poprzednich)
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Kary i odszkodowania
wypłacane na rzecz osób
fizycznych

500,00

300,00 60,00

4.060,00

3.301,48 81,32

10.500,00

5.394,75 51,38

(odszkodowanie za
niezapewniony lokal socjalny)

4610

Koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego
(Koszty postępowania sądowego
z ANR)

4700

Szkolenia pracowników nie
będących członkami korpusu
służby cywilnej
(Wydatki na szkolenia
pracowników UG)

6060

Zakup wydatków
inwestycyjnych jednostek
budżetowych

153.804,18

0,00

0,00

(samochód dla WTZ)

75075

Promocja jednostek
samorządu terytorialnego
4110

Składki ZUS

67.876,56
500,00

63.015,48 92,84
42,98

8,60

(Składki od umów zlecenie
i o dzieło)

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.000,00

1.990,04 99,50

32.376,56

28.764,05 88,84

33.000,00

32.218,41 97,63

205.200,00

186.610,89 90,94

(Umowy zlecenie – wykonanie
witaczy z drewna, kartki
świąteczne, zabezpieczenie
medyczne imprez)

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia
(Materiały promocyjne, artykuły
na reprezentację, nagrody,
plakaty na imprezy)

4300

Zakup usług pozostałych
(Kalendarze, druk Wieści
Kłodawskich, materiały na
imprezy gminne, w tym: dożynki,
majówka i dzień strażaka, nadruk
na koszulkach, wyjazd seniorów
śladami Jana Pawła II,)

75095

Pozostała działalność
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Wpłaty gmin i powiatów na
rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz
związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących

57.000,00

55.942,50 98,15

733,14

721,98 98,48

4.240,73

4.200,00 99,04

87.000,00

73.665,87 84,67

10.000,00

6.393,52 63,94

(składki do MG – 6)

4110

Składki ZUS
(składki ZUS od umów zleceń)

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
(Wydatki sołectwa Kłodawaumowy zlecenia)

4210

Zakup materiałów i
wyposażenia
(Wydatki sołectw- materiały
i wyposażenie)

4300

Zakup usług pozostałych
(Wydatki sołectw - usługi)

4360

Zakup usług telefonii
komórkowej (sołtysów)

2.600,00

2.576,39 99,09

4430

Różne opłaty i składki

42.126,13

42.126,13 100,00

1.500,00

984,50 65,63

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa

1.267,00

1.267,00 100,00

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

1.267,00

1.267,00 100,00

(Składki członkowskie do
Stowarzyszenia Gmin Polskich
Pro Europa Viadrina,MG-6)

4520

Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego
(opłaty za śmieci przy salach
wiejskich)

751

75101

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

182,04

182,04 100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

25,94

25,94 100,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.059,02

1.059,02 100,00

(Aktualizacja spisu wyborców)
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Obrona narodowa

1.000,00

1.000,00 100,00

Pozostałe wydatki obronne

1.000,00

1.000,00 100,00

825,93

825,93 100,00

174,07

174,07 100,00

461.498,46

356.276,04 77,20

Komendy wojewódzkie
Policji

1.000,00

1.000,00 100,00

Wpłaty jednostek na
państwowy fundusz celowy

1.000,00

1.000,00 100,00

Ochotnicze straże pożarne

327.428,46

242.049,33 73,92

Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych

53.940,46

49.936,76 92,58

22.000,00

20.605,00 93,66

60.000,00

48.786,48 81,31

30.000,00

21.013,18 70,04

Zakup materiałów
i wyposażenia
(materiały na potrzeby obrony
cywilnej)

4300

Zakup usług pozostałych
(prenumerata czasopism)

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

754
75404
3000

(Środki na wsparcie ochrony
bezpieczeństwa gminnych
obiektów Akcja Lato- plaże, obóz
w Lipach)

75412
3030

(Za udział w akcjach
ratowniczych strażaków)

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
(Wynagrodzenie kierowców OSP)

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia
(Paliwo do samochodów OSP,
części do samochodu
służbowego, wyposażenie
specjalistyczne)

4260

Zakup energii
(Energia ,woda, gaz w remizach
OSP)

4270

Zakup usług remontowych

21.014,00

150,00

0,71

(Remonty w remizach
strażackich)

4280

Zakup usług zdrowotnych
(Badania lekarskie strażaków)
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Zakup usług pozostałych
(Monitoring, wywóz nieczystości,

22.600,00

22.114,89 97,85

1.000,00

941,75 94,18

34.800,00

27.536,82 79,13

488,00

488,00 100,00

40.900,00

23.990,45 58,66

36.892,00

22.892,00 62,05

16.150,00

16.123,13 99,83

906,00

906,00 100,00

13.364,00

13.353,44 99,92

1.300,00

1.295,35 99,64

580,00

568,34 97,99

116.920,00

97.103,58 83,05

wywóz ścieków, przeglądy
techniczne obiektów, wydatki
związane z organizacją zawodów
strażackich)

4420

Podróże służbowe zagraniczne
(Udział delegacji w zawodach
Polsko-Niemieckich na terenie
Niemiec)

4430

Różne opłaty i składki
(Ubezpieczenie pojazdów OSP,
strażaków)

4520

Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego
(Opłaty za śmieci przy remizach)

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
(Dokumentacja techniczna
modernizacji remizy OSP
w Santocku)

6060

Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
(Zakup samochodu specjalistycznego
dla OSP w Kłodawie i przyczepki
samochodowej dla OSP Różanki)

75414

Obrona cywilna
4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne
(Składki na ubezpieczenia społeczne
od umów zlecenie)

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia
(Wyposażenie do magazynku
obrony cywilnej)

75416

4300

Zakup usług pozostałych

4410

Podróże służbowe krajowe
Straż Miejska
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3020

Wydatki osobowe niezaliczane
do wynagrodzeń
(Umundurowanie)

4010

Wynagrodzenie osobowe
(Wynagrodzenie strażnika

1.165,00

1.070,83 91,92

55.753,22

54.984,00 98,62

4.531,78

4.531,78 100,00

gminnego)

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

10.244,00

10.230,85 99,87

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.485,00

1.458,12 98,19

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia
(Zakup paliwa do samochodu

26.341,00

15.315,81 58,14

8.779,34

5.786,96 65,92

2.000,00

918,03 45,90

służbowego)

4300

Zakup usług pozostałych
(Przegląd i naprawa samochodu
służbowego)

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
(Telefon komórkowy)

4410

Podróże służbowe krajowe

400,00

68,54 17,14

4420

Podróże służbowe zagraniczne
(Wyjazd służbowy do Niemiec w

426,73

426,73 100,00

4.200,00

1.218,00 29,00

1.093,93 100,00

ramach współpracy PolskoNiemieckiej)

4430

Różne opłaty i składki
(Ubezpieczenie samochodu
służbowego)

757

4440

Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

1.093,93

4700

Szkolenie pracowników nie
będących członkami korpusu
służby cywilnej

500,00

Obsługa długu publicznego

696.370,80
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Obsługa papierów
wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego

696.370,80

370.639,97 53,22

Odsetki od samorządowych
papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę
samorządu terytorialnego
kredytów i pożyczek

696.370,80

370.639,97 53,22

Różne rozliczenia

136.967,00

0,00

0,00

Rezerwy ogólne i celowe

136.967,00

0,00

0,00

Rezerwy

136.967,00

0,00

0,00

(Odsetki od kredytów)

758
75818
4810

W tym rezerwa na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego w kwocie 54.300 zł

801
80101

Oświata i wychowanie

7.817.345,22

7.630.832,28 97,61

Szkoły podstawowe
Wydatki Zespołów Szkół
w Różankach i Kłodawa

3.411.960,29

3.377.701,23 99,00

128.944,00

126.755,09 98,30

2.006.931,00

1.994.997,69 99,41

157.426,00

157.426,00 100,00

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń
(Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
nauczycieli gminnych szkół
podstawowych)

4010

Wynagrodzenie osobowe
(Nauczycieli i pracowników
administracji i obsługi szkół
podstawowych)

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
(Wszystkich pracowników szkół
podstawowych)

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

354.074,00

347.649,80 98,19

4120

Składki na Fundusz Pracy

51.285,32

48.680,09 94,92

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.281,00

5.281,00 100,00

(umowy zlecenia i o dzieło
w szkołach podstawowych)
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Zakup materiałów
i wyposażenia

108.706,68

108.706,68 100,00

6.925,00

6.925,00 100,00

(Dla gminnych szkół
podstawowych)

4240

Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek

4260

Zakup energii
(W obiektach gminnych szkół
podstawowych)

203.855,00

198.006,89 97,13

4270

Zakup usług remontowych

8.833,00

8.833,00 100,00

1.399,00

1.399,00 100,00

172.865,00

168.010,53 97,19

3.936,00

3.845,26 97,69

4.223,00

4.080,39 96,62

2.647,00

2.475,52 93,52

4.008,00

4.008,00 100,00

5.409,00

5.409,00 100,00

(W szkołach podstawowych)

4280

Zakup usług zdrowotnych

4300

Zakup usług pozostałych
(Opłaty bankowe i pocztowe,
przeglądy techniczne, wywóz
ścieków, dystrybucja energii,
wody, umowy zlecenia w szkołach
podstawowych )

4350

Zakup usług dostępu do sieci
Internet
(Internet w szkołach
podstawowych)

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
(Telefony komórkowe dyrektorów
i z-ców w szkołach podstaw.)

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej
(Telefony stacjonarne w szkołach
podstawowych)

4410

Podróże służbowe krajowe
(Podróże krajowe pracowników
szkół podstawowych)

4430

Różne opłaty i składki
(Składki na ubezpieczenia
i pozostałe opłaty)
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Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

108.527,00

108.527,00 100,00

1.608,00

1.608,00 100,00

75.077,29

75.077,29 100,00

Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

14.000,00

10.416,22 74,40

Wpłaty gmin i powiatów na
rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz
związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących

14.000,00

10.416,22 74,40

1.701.302,22

1.610.419,68 94,66

14.225,59

13.038,16 91,65

43.172,65

43.172,65 100,00

(Odpis na zfśs pracowników szkół
podstawowych)

4520

Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego
(Opłaty za śmieci)

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
(Wydatki dotyczące szkół
podstawowych – remont dachu
w Różankach, remont łazienek
i doprowadzenie ciepłej wody
w Kłodawie)

80103
2900

(Opłaty za dzieci z Gminy Kłodawa
uczęszczające do niepublicznych
oddziałów przedszkolnych na terenie
miasta Gorzowa Wlkp.)

80104

Przedszkola
2900

Wpłaty gmin i powiatów na
rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz
związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących
(Opłaty za dzieci z Gminy Kłodawa
uczęszczające do niepublicznych
oddziałów przedszkolnych na terenie
miasta Gorzowa Wlkp.)

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń
(Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
nauczycieli Przedszkoli)
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Wynagrodzenie osobowe
pracowników

819.938,96

819.938,96 100,00

61.050,00

61.050,00 100,00

(Pracowników Przedszkoli)

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
(DWR pracowników Przedszkoli w
Kłodawie i w Różankach)

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

165.348,27

165.348,27 100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

22.179,25

22.179,25 100,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

23.448,60

11.404,21 48,63

(Umowy zlecenia i o dzieło
w Przedszkolach gminnych)

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

129.255,44

104.160,60 80,59

4218

Zakup materiałów
i wyposażenia

7.160,97

4.149,55 57,95

1.425,58

1.262,76 88,58

48.441,51

45.353,73 93,63

11.659,00

11.651,00 99,93

638,70

638,70 100,00

174.822,66

152.202,05 87,06

2.000,00

1.000,00 50,00

1.088,00

1.076,06 98,90

(Zakup materiałów w ramach
projektu Polsko-Niemieckie
Spotkanie z Latem)

4240

Zakup pomocy naukowych ,
dydaktycznych i książek

4260

Zakup energii
(Energia w obiektach
Przedszkoli)

4270

Zakup usług remontowych

4280

Zakup usług zdrowotnych

4300

Zakup usług pozostałych

4308

Zakup usług pozostałych

4350

Zakup usług dostępu do sieci
Internet

(Bieżące remonty)
(Badanie okresowe pracowników
Przedszkoli)
(Usługi pocztowe, bankowe,
przeglądy techniczne obiektów,
wywóz nieczystości i ścieków)
(Zakup usług w ramach projektu
Polsko-Niemieckie Spotkanie z
Latem)
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Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej

2.000,00

1.670,68 83,53

2.872,04

2.279,58 79,37

1.850,00

1.721,97 93,08

440,00

440,00 100,00

40.054,00

40.054,00 100,00

1.231,00

1.231,00 100,00

2.000,00

1.968,00 98,40

85.300,00

70.827,31 83,03

39.700,00

32.601,29 82,12

7.300,00

3.944,40 54,03

(Telefony komórkowe
Dyrektorów Przedszkoli)

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej
(Telefony stacjonarne
w Przedszkolach)

4410

Podróże służbowe krajowe
(Pracowników Przedszkoli)

4430

Różne opłaty i składki

4440

Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
(Pracowników Przedszkoli)

4520

Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego
(Opłaty za śmieci)

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
(Kosztorys inwestorski na remont
Przedszkola w Wojcieszycach)

6058

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
(Realizacja zadania w ramach
dofinansowania projektu PO
RYBY - Remont Przedszkola w
Wojcieszycach)- kwalifikowalne

6059

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
(Realizacja zadania w ramach
dofinansowania projektu PO
RYBY środki własne - Remont
Przedszkola w Wojcieszycach)

80106

Inne formy wychowania
przedszkolnego
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Wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków
gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących

7.300,00

3.944,40 54,03

2.068.860,31

2.046.817,64 98,93

78.755,00

77.321,67 98,18

1.216.858,00

1.212.427,86 99,64

96.610,00

96.610,00 100,00

(Opłaty za dzieci z Gminy Kłodawa
uczęszczające do niepublicznych
oddziałów przedszkolnych placówek oświatowych na terenie
miasta Gorzowa Wlkp.)

80110

Gimnazja
Wydatki Zespołów Szkół
w Różankach i w Kłodawie
3020

Wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń (Dodatki
wiejskie i mieszkaniowe dla
nauczycieli Gimnazjum)

4010

Wynagrodzenie osobowe
pracowników
(Gimnazjum w Kłodawie
i w Różankach)

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

202.204,00

197.540,57 97,69

4120

Składki na Fundusz Pracy

32.051,00

29.445,55 91,87

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.683,00

2.683,00 100,00

81.667,00

81.667,00 100,00

6.079,00

6.079,00 100,00

124.035,00

118.093,52 95,21

(Umowy zlecenie i o dzieło Gimnazjum)

4210

Zakup materiałów i
wyposażenia
(Na potrzeby Gimnazjum w
Kłodawie i w Różankach)

4240

Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek

4260

Zakup energii
(W obiektach Gimnazjum)

4270

Zakup usług remontowych

3.512,00

3.512,00 100,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

996,00

946,00 94,98
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4300

Zakup usług pozostałych
(Wydatki dotyczą Gimnazjum
w Kłodawie i w Różankach)

4350

Zakup usług dostępu do sieci
Internet

96.929,00

94.303,18 97,29

2.134,00

2.093,85 98,12

2.593,00

2.454,47 94,66

1.612,00

1.497,66 92,91

2.453,00

2.453,00 100,00

2.886,00

2.886,00 100,00

65.539,00

65.539,00 100,00

966,00

966,00 100,00

48.298,31

48.298,31 100,00

172.304,40

171.700,13 99,65

(Dla szkół gimnazjalnych)

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
(Telefony komórkowe
Dyrektorów, Z-ców Gimnazjum)

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej
(Telefony stacjonarne
Gimnazjum)

4410

Podróże służbowe krajowe
(Podróże krajowe pracowników
Gimnazjum w Kłodawie
i w Różankach)

4430

Różne opłaty i składki
(Składki na ubezpieczenie mienia
Gimnazjum)

4440

Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
(Pracowników Gimnazjum w
Kłodawie i w Różankach)

4520

Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego
(Opłaty za śmieci)

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
(Spłata ostatniej raty za
rozbudowę hali sportowej
w Kłodawie - Skanska)

80113

Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki Zespołów Szkół w
Różankach i w Kłodawie
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4300

Zakup usług pozostałych
(Dowóz dzieci do Szkół w
Kłodawie i w Różankach)

4430
80146

4300

80148

171.104,40

170.995,03 99,94

Różne opłaty i składki
(Ubezpieczenia autobusów, osób)

1.200,00

705,10 58,76

Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
Wydatki Zespołów Szkół
w Różankach i w Kłodawie

23.574,00

23.574,00 100,00

Zakup usług pozostałych
(Dofinansowanie dla nauczycieli
w ramach dokształcania i
doskonalenia zawodowego
w Zespołach Szkół w Kłodawie
i w Różankach)

23.574,00

23.574,00 100,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

378.476,00

346.690,98 91,60

58,00

58,00 100,00

145.989,48

145.815,64 99,88

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń
(Artykuły BHP dla pracowników
stołówek)

4010

Wynagrodzenie osobowe
pracowników
(Wynagrodzenia pracowników
stołówek szkolnych i przedszkolnych)

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
(Pracowników stołówek)

12.274,00

12.274,00 100,00

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

28.020,77

27.919,75 99,64

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.066,37

2.027,37 98,11

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
(Umowy zlecenia i o dzieło)

825,40

825,40 100,00

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

6.000,07

5.465,97 91,10

4220

Zakup środków żywności
(Wydatki na zakup artykułów
spożywczych do przygotowania
posiłków w Przedszkolach
i w Szkołach)

149.400,00

118.841,30 79,55
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4260

Zakup energii
(W zakresie wydatków stołówek
szkolnych i przedszkolnych)

15.675,21

15.675,21 100,00

4270

Zakup usług remontowych
(W stołówkach przedszkolnych)

780,20

780,20 100,00

4280

Zakup usług zdrowotnych
(Pracowników stołówek
szkolnych i przedszkolnych)

283,50

283,50 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

10.098,00

9.905,64 98,10

127,00

127,00 100,00

6.291,00

6.291,00 100,00

587,00

401,00 68,31

39.568,00

39.568,00 100,00

(Opłaty pocztowe i bankowe,
wywóz ścieków, dystrybucja
energii, wody w ramach stołówek
szkolnych i przedszkolnych)

4430

Różne opłaty i składki

4440

Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
(Pracowników stołówek
szkolnych i przedszkolnych)

4520

Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego
(Opłaty za śmieci)

Pozostała działalność

80195
4170

Wynagrodzenia bezosobowe
(Umowy zlecenie)

2.500,00

2.500,00 100,00

4440

Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

37.068,00

37.068,00 100,00

162.520,29

150.779,94 92,78

10.000,00

9.939,05 99,39

9.600,00

9.589,05 99,89

400,00

350,00 87,50

(Odpis na zfśs dla emerytów
i rencistów - nauczycieli,
pracowników administracji
i obsługi w Zespołach Szkół
w Kłodawie i w Różankach)

851

Ochrona zdrowia
85153

Zwalczanie narkomanii
4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych
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Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

85154

127.520,29

117.704,34 92,30

3030

Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
(Opłaty za posiedzenia
komisji, delegacje członków
komisji)

2.200,00

1.005,26 45,69

4110

Składki na ubezpieczeń na
społeczne

1.100,00

1.096,60 99,69

4120

Składki na fundusz pracy

50,00

49,59 99,18

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
(Wynagrodzenie członków

35.900,00

35.486,26 98,85

61.534,45

56.024,43 91,05

26.050,00

23.431,75 89,95

400,00

324,61 81,15

285,84

285,84 100,00

25.000,00

23.136,55 92,55

1.285,00

1.285,00 100,00

13.500,00

13.061,81 96,75

komisji GKRPA)

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia
(Zakup materiałów dla świetlic)

4300

Zakup usług pozostałych
(Usługi w ramach wydatków
świetlic: wycieczki, bilety do
kina, teatru, na basen, lodowisko,
najem autobusu)

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
(Telefon komórkowy
przewodniczącej GKRPA)

4410

Podróże służbowe krajowe
(Członków GKRPA,
podopiecznych do ośrodków
leczniczych)

Pozostała działalność

85195
4170

Wynagrodzenia bezosobowe
(Umowy zlecenia)

4260

Zakup energii
(Energia, woda, gaz
w Ośrodkach Zdrowia
w Kłodawie i w Różankach)
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Zakup usług pozostałych
(Przeglądy techniczne kotłowni

7.715,00

7.505,15 97,28

2.500,00

1.284,59 51,38

3.785.386,00

3.695.660,93 97,63

Domy pomocy społecznej

63.000,00

62.977,78 99,96

Zakup usług przez jednostki
samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu
terytorialnego

63.000,00

62.977,78 99,96

Rodziny zastępcze

710,00

667,72 94,05

Wpłaty gmin i powiatów na
rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz
związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących

710,00

667,72 94,05

Wspieranie rodziny

42.175,00

41.593,12 98,62

Wynagrodzenie osobowe
pracowników

33.000,00

32.757,59 99,27

gazowych, instalacji elektrycznej
i obiektów w Ośrodkach Zdrowia,
wywóz ścieków)

4530

Podatek od towarów i usług
(Podatek VAT)

Pomoc społeczna

852
85202
4330

(Opłaty za pobyt podopiecznych
GOPS w domach pomocy
społecznej)

85204
2900

(Opłaty za umieszczone dziecko
w rodzinie zastępczej)

85206
4010

(Wynagrodzenia pracowników
GOPS w zakresie zadań
socjalnych - wspieranie rodzin)

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

1.775,00

1.774,80 99,99

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

5.800,00

5.666,16 97,69

4410

Podróże służbowe krajowe

323,00

118,32 36,63
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Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

1.277,00

1.276,25 99,94

Świadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

2.007.566,95

1.993.589,20 99,30

Świadczenia społeczne

1.812.831,32

1.811.280,86 99,91

77.329,68

70.834,36 91,60

3.719,02

3.718,92 100,00

(Pracowników GOPS
zatrudnionych do zadań
wspierania rodzin)

85212

3110

(Zasiłki rodzinne i fundusz
alimentacyjny)

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenia
roczne

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

98.378,00

97.914,92 99,53

4120

Składki na Fundusz Pracy

916,00

889,78 97,14

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

3.888,95

1.543,30 39,68

4300

Zakup usług pozostałych

7.216,00

5.219,20 72,33

4440

Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

3.287,98

2.187,86 66,54

Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne

45.076,00

44.988,84 99,81

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne

45.076,00

44.988,84 99,81

Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki emerytalne
i rentowe

268.000,00

258.233,50 96,36

Świadczenia społeczne

268.000,00

258.233,50 96,36

85213

4130
85214

3110
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Dodatki mieszkaniowe

40.000,00

32.626,49 81,57

Świadczenia społeczne

40.000,00

32.626,49 81,57

Zasiłki stałe

354.500,00

354.500,00 100,00

Świadczenia społeczne

354.500,00

354.500,00 100,00

Ośrodki pomocy społecznej

529.490,00

484.856,34 91,57

1.200,00

1.140,05 95,00

274.822,00

269.023,39 97,89

Wydatki osobowe nie
zaliczone do wynagrodzeń
(Ekwiwalent za odzież
pracowników GOPS)

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenia
roczne

22.314,00

22.313,75 100,00

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

62.000,00

58.761,59 94,78

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.000,00

2.000,62 66,69

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

60.000,00

48.872,59 81,45

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

25.451,00

25.450,72 100,00

4260

Zakup energii
(W budynku GOPS)

10.000,00

8.239,65 82,40

4270

Zakup usług remontowych

20.000,00

2.255,27 11,28

500,00

407,00 81,40

25.000,00

23.500,52 94,00

750,00

550,23 73,36

(Bieżące naprawy w budynku
GOPS)

4280

Zakup usług zdrowotnych
(Badania okresowe pracowników
GOPS)

4300

Zakup usług pozostałych

4350

Zakup usług dostępu do sieci
Internet (Internet w GOPS)
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Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej

3.540,00

2.843,60 80,33

7.855,00

6.516,79 82,96

1.129,00

1.129,00 100,00

7.772,00

7.771,47 99,99

300,00

224,00 74,67

3.857,00

3.856,10 99,98

Pozostała działalność

434.868,05

421.627,94 96,96

3110

Świadczenia społeczne

230.246,00

226.285,42 98,28

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

1.069,00

1.069,00 100,00

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

185,00

184,08 99,50

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

3,614,05

3.173,85 87,82

4220

Zakup środków żywności

383,00

382,21 99,79

Zakup usług pozostałych

199.371,00

190.533,38 95,57

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

115.408,60

115.405,04 100,00

(Telefony stacjonarne GOPS)

4410

Podróże służbowe krajowe
(Dojazdy pracowników GOPS do
rodzin i do ośrodków pomocy
społecznej)

4430

Różne opłaty i składki
(Różne ubezpieczenia)

4440

Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

4520

Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego
(Opłaty za śmieci)

4700

85295

Szkolenia pracowników nie
będących członkami korpusu
służby cywilnej

(Wyżywienie uczniów w szkołach
i dzieci w przedszkolach
gminnych w ramach materialnej
pomocy społecznej)

4300
853
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Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

833,00

833,00 100,00

Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań bieżących

833,00

833,00 100,00

Pozostała działalność

114.575,60

114.572,04 100,00

Świadczenia społeczne

6.670,88

6.670,32 100,00

12.885,98

12.885,98 100,00

657,95

657,95 100,00

1.558,04

1.558,04 100,00

79,56

79,56 100,00

2.441,34

2.441,34 100,00

(Dofinansowanie energii dla
WTZ)

85395
3119

(Świadczenia społeczne
w ramach projektu PO KL,
pt. „Wsparcie działań na rzecz
aktywnej integracji”- GOPS)

4017

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
(Wynagrodzenia pracowników
w ramach projektu PO KL,
pt. „Wsparcie działań na rzecz
aktywnej integracji”- GOPS)

4019

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
(Wynagrodzenia pracowników
w ramach projektu PO KL,
pt. „Wsparcie działań na rzecz
aktywnej integracji”- GOPS)

4047

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
(DWR pracowników w ramach
projektu PO KL, pt. „Wsparcie
działań na rzecz aktywnej
integracji”- GOPS)

4049

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
(Projekt GOPS)

4117

Składki na ubezpieczenia
społeczne
(Projekt GOPS)
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Składki na ubezpieczenia
społeczne

124,66

124,66 100,00

274,73

274,73 100,00

14,05

14,05 100,00

11.383,80

11.383,80 100,00

34.300,05

34.297,50 99,99

6.634,15

6.633,70 99,99

2.372,86

2.372,86 100,00

7.225,00

7.225,00 100,00

1.396,14

1.396,14 100,00

(Projekt GOPS)

4127

Składki na fundusz pracy
(Projekt GOPS)

4129

Składki na fundusz pracy
(Projekt GOPS)

4177

Wynagrodzenia bezosobowe
(Wynagrodzenia pracowników
w ramach projektu PO KL,
pt. „Wsparcie działań na rzecz
aktywnej integracji”- GOPS)

4178

Wynagrodzenia bezosobowe
(Wynagrodzenia nauczycieli
w ramach projektu PO KL,
pt. „Indywidualizacja procesu
nauczania w klasach I-III
w Zespołach Szkół)

4179

Wynagrodzenia bezosobowe
(Projekt Zespoły Szkół + GOPS)

4217

Zakup materiałów i
wyposażenia
(Projekt GOPS)

4218

Zakup materiałów
i wyposażenia
(Projekt Zespoły Szkół)

854

4219

Zakup materiałów
i wyposażenia
(Projekt GOPS)

4267

Zakup energii
(Projekt GOPS)

121,22

121,22 100,00

4269

Zakup energii
(Projekt GOPS)

6,18

6,18 100,00

4307

Zakup usług pozostałych
Zakup usług - projekt GOPS)

25.145,11

25.145,11 100,00

4309

Zakup usług pozostałych
(Projekt GOPS)

1.283,90

1.283,90 100,00

260.415,00

176.510,42 67,78

Edukacyjna opieka
wychowawcza
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Pomoc materialna dla
uczniów

260.415,00

176.510,42 67,78

15.874,81

15.530,81 97,83

244.540,19

160.979,61 65,83

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

1.911.563,82

1.416.098,84 74,08

Gospodarka ściekowa
i ochrona wód

1.065.791,63

688.250,89 64,58

3240

Stypendia dla uczniów
(Stypendia za wyniki w nauce)

3260

Inne formy pomocy dla
uczniów
(Pomoc materialna uczniom,
stypendia socjalne)

900
90001
4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

30.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

25.000,00

346,31

1,15

10.078,37 40,31

(Mapy do celów projektowych,
gospodarki ściekowej i ochrony
wód)

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych, w tym:
(Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej na
terenie Gminy, przepompownia
w Chwalęcicach, budowa toalet
w Zdroisku)

333.566,65

6058

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

299.939,73

298.100,46 99,39

377.285,25

374.184,85 99,18

112.000,00

91.457,54 81,66

5.540,90

1,66

(Budowa kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej, przydomowych
oczyszczalni na terenie Gminy,
dofinansowanie z PROW)

6059

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
(Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej,
przydomowych oczyszczalni na
terenie Gminy,
współfinansowanie ze środków
własnych)

90003

Oczyszczanie miast i wsi
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4110

Składki na ubezpieczenia
zdrowotne

4.700,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

300,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
(Sprzątanie przystanków

2.121,14 45,13
24,16

8,05

39.772,00

39.000,23 98,06

34.000,00

31.415,47 92,40

3.228,00

1.599,00 49,54

30.000,00

17.297,54 57,66

Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach

25.000,00

22.334,40 89,34

Zakup usług pozostałych
(Utrzymanie terenów zielonych,

25.000,00

22.334,40 89,34

511.277,83

457.796,66 89,54

autobusowych)

4210

Zakup materiałów i
wyposażenia

4270

Zakup usług remontowych

4300

Zakup usług pozostałych
(Wywóz nieczystości z poboczy
dróg i pojemników, obiektów
wiejskich, sprzątanie ulic, montaż
tablic informacyjnych)

90004
4300

koszenie trawników, nasadzenia
kwiatów, krzewów)

Oświetlenie ulic, placów
i dróg

90015
4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

4260

Zakup energii
(Opłata za oświetlenie uliczne na

10.000,00

891,85

8,92

253.000,00

214.227,85 84,68

208.277,83

207.040,93 99,41

40.000,00

35.636,03 89,09

ulicach, placach i drogach na
terenie Gminy Kłodawa)

4300

Zakup usług pozostałych
(Opłata eksploatacyjna za
oświetlenie uliczne, projekty
oświetlenia)

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
(Budowa nowych punktów
świetlnych przy drogach
gminnych i boiskach sportowych,
w tym: w Santocku, Różankach,
Kłodawie, Chwalęcicach,
w Różankach Szklarni)
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Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska

79.844,36

52.113,55 65,27

Zakup materiałów
i wyposażenia
(Zakup paliwa do samochodu

21.797,36

14.787,61 67,84

54.500,00

33.778,94 61,98

3.547,00

3.547,00 100,00

117.650,00

104.145,80 88,52

800,00

780,00 97,50

50.200,00

39.357,50 78,40

6.188,08

6.188,08 100,00

10.000,00

9.662,40 96,62

2.000,00

1.636,67 81,83

20.731,71

20.389,49 98,35

służbowego w ramach likwidacji
dzikich wysypisk, zakup
urządzenia do pielęgnacji drzew
– pomników przyrody)

4300

Zakup usług pozostałych
(Usługi utylizacji śmieci
zebranych z dzikich wysypisk,
usuwanie azbestu)

6060

Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
(Zakup urządzenia do pielęgnacji
drzew – pomników przyrody)

Pozostała działalność

90095
3020

Wydatki osobowe niezaliczane
do wynagrodzeń
(Artykuły BHP dla pracowników
interwencyjnych)

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
(Pracownicy interwencyjni i prac
społecznie użytecznych)

4040

Dodatkowe wynagrodzenia
roczne
(DWR pracowników
interwencyjnych)

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne
(Pracowników interwencyjnych)

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
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Zakup materiałów
i wyposażenia

7.370,00

6.655,98 90,31

303,00

303,00 100,00

13.697,00

12.812,47 93,54

6.360,21

6.360,21 100,00

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

1.619.080,00

1.386.166,88 85,61

Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

1.376.000,00

1.149.926,88 83,57

464.000,00

464.000,00 100,00

700,00

240,00 34,29

20.800,00

6.033,93 29,01

57.063,95

53.635,54 93,99

19.249,70

12.291,00 63,85

50.250,00

49.455,24 98,42

(Wyposażenie w sprzęt
pracowników interwencyjnych,
paliwo do samochodu, art. BHP)

4280

Zakup usług zdrowotnych
(Badania lekarskie pracowników
interwencyjnych)

4300

Zakup usług pozostałych
(Wyłapywanie bezpańskich psów,
wywóz i utylizacja padłych
zwierząt, utylizacja odpadów)

4440

Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
(Pracowników interwencyjnych)

921
92109
2480

Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji
kultury
(Dotacja dla GOK
w Wojcieszycach)

4170

Wydatki bezosobowe

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia
(Zakup materiałów do świetlic
wiejskich)

4260

Zakup energii
(Energia elektryczna, gaz i woda
na salach wiejskich)

4270

Zakup usług remontowych
(Remonty i bieżące naprawy
w świetlicach wiejskich)

4300

Zakup usług pozostałych
(Wywóz nieczystości z sal
wiejskich, wywóz ścieków,
przeglądy techniczne budynków i
instalacji elektrycznych, kotłowni
gazowych, monitoring sal)
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Zakup usług dostępu do sieci
Internet

1.800,00

1.704,83 94,71

(Internet w świetlicach wiejskich)

4400

Opłaty za administrowanie
i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe

6.150,00

4.863,48 79,08

4520

Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego

2.000,00

1.357,16 67,86

7.986,35

7.986,35 100,00

(Opłaty za śmieci)

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
(Dokumentacja techniczna ,
mapy geodezyjne, sieci
kanalizacji deszczowej, instalacji
gazowej, elektrycznej dot.
przebudowy świetlicy
w Różankach)

6058

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

381.007,06

233.123,26 61,19

364.992,94

315.236,09 86,37

(Przebudowa świetlicy wiejskiej
w Różankach – środki z UE)

6059

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
(Przebudowa świetlicy wiejskiej
w Różankach –
współfinansowanie ze środków
własnych)

92116
2480

Biblioteki

204.400,00

204.400,00 100,00

Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji
kultury

204.400,00

204.400,00 100,00

38.680,003

31.840,00 82,32

(Dotacja dla Biblioteki
Gminnej)

Pozostała działalność

92195
4218

Zakup materiałów
i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych

20.000,00

20.000,00 100,00

4308

Zakup usług pozostałych

12.011,16

11.180,00 93,08

6.668,84
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Kultura fizyczna i sport

70.000,00

69.176,38 98,82

Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu

70.000,00

69.176,38 98,82

Dotacja celowa z budżetu
jednostki samorządu
terytorialnego, udzielane
w trybie art 221 ustawy na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku
publicznego
(Dotacje celowe w ramach

60.000,00

60.000,00 100,00

konkursów dla klubów
sportowych w 2013r.)

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

4300

Zakup usług pozostałych
(Wynajem hali sportowej dla

630,00
9.370,00

0,00

0,00

9.176,38 97,93

klubów sportowych w Zespołach
Szkół w Różankach
i w Kłodawie)

Razem

24.802.313,51 22.190.761,15 89,47

Plan wydatków po zmianach w ciągu 2013 roku wyniósł łącznie kwotę 24.802.313,51 zł.
Wykonanie wydatków wyniosło łącznie kwotę 22.190.761,15 zł, co stanowi 89,47 % wykonania
w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków za 2013 rok wzrosło o 1,92 % (89,47 % - 87,55 %) w stosunku
do roku 2012 (dane z 2012 r. w wysokościach 21.054.425,66 zł : 24.047.488,09 zł =87,55%).
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WYKONANIE DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
ZA 2013 ROK
Dział

Rozdział Paragraf

010
01095

2010

750
75011

2010

75101

2010

752
75212

Treść

Plan po
zmianach
na dzień
31.12.2013 r.

Wykonanie
na dzień
31.12.2013 r.

%

Rolnictwo i łowiectwo

147.230,69

147.230,69

100,00

Pozostała działalność

147.230,69

147.230,69

100,00

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

147.230,69

147.230,69

100,00

Administracja publiczna

60.800,00

60.800,00

100,00

Urzędy wojewódzkie (USC)

60.800,00

60.800,00

100,00

60.800,00

60.800,00

100,00

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa

1.267,00

1.267,00

100,00

Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie(związkom
gmin) ustawami.
(Aktualizacja spisu wyborców)

1.267,00

1.267,00

100,00

Obrona narodowa

1.000,00

1.000,00

100,00

Pozostałe wydatki obronne

1.000,00

1.000,00

100,00

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

Rozdział Paragraf

2010

852
85212

2010

85213

2010

85295
2010

Treść

Plan po
zmianach
na dzień
31.12.2013 r.

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących
z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie(związkom
gmin) ustawami.
(Środki z LUW za zadania
zlecone z zakresu obrony
narodowej)

Wykonanie
na dzień
31.12.2013 r.

%

1.000,00

1.000,00

100,00

Pomoc społeczna

2.011.554,00

2.009.999,26

99,92

Świadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

1.955.000,00

1.953.446,18

99,92

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

1.955.000,00 1.953.446,18

99,92

Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej

13.300,00

13.300,00

100,00

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

13.300,00

13.300,00

100,00

Pozostała działalność

43.254,00

43.253,08

100,00

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

43.254,00

43.253,08

100,00

Razem
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2.221.851,69 2.220.296,95

99,93

WYKONANIE WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
ZA 2013 ROK
Dział

Rozdział Paragraf

010
01095

Treść

Plan po
zmianach
na dzień
31.12.2013 r.

Wykonanie
Na dzień
31.12.2013 r.

%

Rolnictwo i łowiectwo

147.230,69

147.230,69 100,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

147.230,69

147.230,69 100,00

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

1.083,25

1.083,25 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

1.726,64

1.726,64 100,00

4370

Zakup usług telefonii
stacjonarnej

76,98

76,98 100,00

4430

Różne opłaty i składki

144.343,82

144.343,82 100,00

Administracja publiczna

60.800,00

60.800,00 100,00

Urzędy wojewódzkie - USC

60.800,00

60.800,00 100,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

46.899,90

46.899,90 100,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

4.100,10

4.100,10 100,00

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

7.000,00

7.000,00 100,00

4120

Składki na fundusz pracy

1.000,00

1.000,00 100,00

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

1.800,00

1.800,00 100,00

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa

1.267,00

1.267,00 100,00

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

1.267,00

1.267,00 100,00

(Wypłata akcyzy rolnikom)

750
75011

751

75101

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

182,04

4120

Składki na Fundusz Pracy

25,94

70

182,04

100,00

25,94 100,00

Dział

Rozdział Paragraf

4170
752
75212

Treść

Wykonanie
Na dzień
31.12.2013 r.

%

Wynagrodzenia bezosobowe

1.059,02

1.059,02 100,00

Obrona narodowa

1.000,00

1.000,00 100,00

Pozostałe wydatki obronne

1.000,00

1.000,00 100,00

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

825,93

825,93 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

174,07

174,07 100,00

Pomoc społeczna

852

Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

85212

2.011.554,00 2.009.999,26 99,92
1.955.000,00

1.953.446,18 99,92

3110

Świadczenia społeczne

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenia
roczne

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

91.922,00

4120

Składki na fundusz pracy

36,00

35,53

98,69

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

1.273,00

1.272,50

99,96

4300

Zakup usług pozostałych

2.716,00

2.715,40

99,98

4440

Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

1.094,00

1.093,93

99,99

Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia
rodzinne

13.300,00

13.300,00 100,00

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne

13.300,00

13.300,00 100,00

Pozostała działalność

43.254,00

43.253,08 100,00

85213

4130
85295

Plan po
zmianach
na dzień
31.12.2013 r.
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1.812.831,32 1.811.280,86
43.592,68
1.535,00

99,91

43.591,78 100,00
1.534,90

99,99

91.921,28 100,00

Dział

Rozdział Paragraf

Treść

3110

Świadczenia społeczne

4010
4110

Plan po
zmianach
na dzień
31.12.2013 r.

Wykonanie
Na dzień
31.12.2013 r.

%

42.000,00

42.000,00 100,00

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

1.069,00

1.069,00 100,00

Składki na ubezpieczenia
społeczne

185,00

Razem
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184,08

99,50

2.221.851,69 2.220.296,95 99,93

DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
L.P. DZIAŁ

1

2

1.

600

ROZ
DZIAŁ

§

3

4

60014

JEDNOSTKA
OTRZYMUJĄCA
DOTACJĘ

Plan po
zmianach
na dzień
31.12.2013 r.

Wykonanie
na dzień
31.12.2013 r.

%
7:6

5

6

7

8

525.000,00

506.995,24

96,57

525.000,00

506.995,24

96,57

668.400,00

668.400,00

100,00

Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną
między jednostkami
samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
(Porozumienie z Powiatem
Gorzowskim na wykonanie
drogi powiatowej na odcinku
Chwalęcice – Kłodawa)

6300 Pomoc dla Powiatu
Gorzowskiego
2.

921

Dotacja w zakresie
upowszechniania kultury
dla samorządowej
instytucji kultury
92109

2480 Gminny Ośrodek Kultury
w Wojcieszycach

464.000,00

464.000,00

100,00

92116

2480

Gminna Biblioteka
Publiczna w Kłodawie

204.400,00

204.400,00

100,00
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DOTACJE UDZIELONE W 2013 r. Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
L.P. DZIAŁ

ROZ

§

TYTUŁ DOTACJI

Plan

Wykonanie

DZIAŁ
1

2

3

1.

926

92605

%
7:6

4

5

2360 Dotacja celowa z budżetu

jednostek samorządu
terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy ofp. na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność
pożytku publicznego

6

60.000,00

7

8

60.000,00

100,00

z tego:

(Kluby sportowe), z tego:

z tego:

Rybakowski Klub Sportowy
„Rybakowo”

4.500,00

4.500,00

100,00

Klub Sportowy AZS PWSZ w
Gorzowie Wlkp.

5.000,00

5.000,00

100,00

Wielosekcyjny Klub Sportowy
„RÓZA” Różanki

19.000,00

19.000,00

100,00

500,00

100,00

2.000,00

2.000,00

100,00

Ludowy Uczniowski Klub
6.000,00
Sportowy „JUNIOR” z Różanek

6.000,00

100,00

Klub Sportowy SHR „ROŻA” w 23.000,00
Wojcieszycach

23.000,00

100,00

Stowarzyszenie XXI Wojcieszyce 500,00
Jeźdźiecki Klub Sportowy
„ROBIR” w Chwalęcicach

(19.000 zł w ramach konkursu i
4.000 zł w ramach grantu na
cele sportowe)
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WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
GMINY KŁODAWA
WYKONANIE ZA 2013 ROK
Dział Rozdział

010

01010

§

Nazwa zadania

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

Plan po
Wykonanie
%
zmianach
na dzień
Wykonanie
na dzień
31.12.2013 r.
31.12.2013 r.

93.000,00

28.000,00

30,11

93.000,00

28.000,00

30,11

525.000,00

506.995,24

96,57

525.000,00

506.995,24

96,57

394.032,22

80,09

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
6050 (Rozbudowa sieci

wodociągowej, remont stacji
uzdatniania wody – SUW
w Różankach i w Łośnie)

600

60014

Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną miedzy
jednostkami samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie zadań
własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną miedzy
jednostkami samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie zadań
6300 własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
(Dotacja celowa dla Powiatu
Gorzowskiego na przebudowę
drogi powiatowej na odcinku
Chwalęcice – Kłodawa)

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych:

600

60016

-budowa placów parkingowych
w Wojcieszycach, w Różankach
i Kłodawie, dokumentacja,
-budowa miejsc parkingowych 492.000,00
w Kłodawie przy ul. Makowej
i Bukowej wraz z zagospodar.
przyległych terenów oraz
remonty dróg gminnych w
Wojcieszycach, Chwalęcicach,
Łośnie, R-kach Szkl.
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Dział Rozdział

§

Nazwa zadania

Plan po
Wykonanie
%
zmianach
na dzień
Wykonanie
na dzień
31.12.2013 r.
31.12.2013 r.

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
(budowa placów i miejsc
6050 parkingowych w Kłodawie
środki własne oraz remonty
dróg w Chwalęcicach, Łośnie,
Wojcieszycach i Różankach
Szklarni)

312.258,21

293.083,94

93,86

116.567,00

81.513,85

69,93

6059 (budowa placów i miejsc

63.174,79

19.434,43

30,76

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

207.200,00

184.013,04

88,81

207.200,00

184.013,04

88,81

Wydatki na zakupy
6060 inwestycyjne jednostek
budżetowych

153.804,18

0,00

0,00

Wydatki na zakupy
6060 inwestycyjne jednostek
budżetowych

153.804,18

0,00

0,00

77.792,00

46.882,45

60,27

40.900,00

23.990,45

58,66

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
6058 (budowa placów i miejsc
parkingowych w Kłodawie
środki z PROW)

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
parkingowych w Kłodawie,
współfinansowanie ze środki
własnych)

600

60017

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
6050 (Dokumentacja, nadzór
i remont nawierzchni przy ul.
Jeziornej w Santocznie)

750

75023

(Zakup samochodu dla WTZ)

754

75412

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
6050 (Wykonano dokumentację
techniczną na modernizację
remizy OSP w Santocku)
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Dział Rozdział

§

Nazwa zadania

Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
6060 budżetowych

36.892,00

22.892,00

62,05

75.077,29

75.077,29

100,00

75.077,29

75.077,29

100,00

127.000,00

105.396,60

82,99

2.000,00

1.968,00

98,40

85.300,00

70.827,31

83,03

39.700,00

32.601,29

82,12

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

48.298,31

48.298,31

100,00

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

48.298,31

48.298,31

100,00

(Zakup samochodu strażackiego
dla OSP Kłodawa i przyczepki na
sprzęt strażacki dla OSP Różanki)

801

80101

Plan po
Wykonanie
%
zmianach
na dzień
Wykonanie
na dzień
31.12.2013 r.
31.12.2013 r.

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
(Remont łazienek i doprowadzenie

6050 ciepłej wody w budynku Szkoły

Podstawowej w Kłodawie
i remont dachu na budynku Szkoły
w Różankach).

801

80104

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne
6050 jednostek budżetowych

(Kosztorys inwestorski na remont
Przedszkola w Wojcieszycach)

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
6058 (Realizacja zadania w ramach
dofinansowania z projektu
PO RYBY- Przedszkole
w Wojcieszycach)

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
(Realizacja zadania

6059 inwestycyjnego w ramach
projektu PO RYBY ze środków
własnych- Przedszkole
w Wojcieszycach)

801

80110

(Spłata ostatniej raty za
budowę hali sportowej
w Kłodawie )
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Dział Rozdział

§

Nazwa zadania

Plan po
Wykonanie
%
zmianach
na dzień
Wykonanie
na dzień
31.12.2013 r.
31.12.2013 r.

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
900

(Budowa kanalizacji sanitarnej 1.010.791,63 677.826,21
i wodociągowej,
przydomowych oczyszczalni na
terenie Gminy)

90001

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych,
w tym:
6050 (Budowa kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej, przepomp.
w Chwalęcicach, budowa
toalet w Zdroisku)

67,06

333.566,65

5.540,90

1,66

299.939,73

298.100,46

99,39

377.285,25

374.184,85

99,18

40.000,00

35.636,03

89,09

40.000,00

35.636,03

89,09

3.547,00

3.547,00

100,00

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
(Budowa kanalizacji sanitarnej

6058 i wodociągowej,
przydomowych oczyszczalni na
terenie Gminy, dofinansowanie
z PROW)

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
(Budowa kanalizacji sanitarnej
6059 i wodociągowej,
przydomowych oczyszczalni na
terenie Gminy –
współfinansowanie ze środków
własnych)

900

90015

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
(Budowa nowych punktów
świetlnych przy drogach

6050 gminnych i boiskach
sportowych, w tym:
w Santocku, Różankach,
Kłodawie, Chwalęcicach,
Różankach Szklarni)

900

90019

Wydatki na zakupy
6060 inwestycyjne jednostek
budżetowych

78

Dział Rozdział

§

Nazwa zadania

Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
6060 budżetowych

(Zakup wyposażenia do
pielęgnacji drzew – pomników
przyrody)

921

92109

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

Plan po
Wykonanie
%
zmianach
na dzień
Wykonanie
na dzień
31.12.2013 r.
31.12.2013 r.

3.547,00

3.547,00

100,00

753.986,35

556.345,70

73,79

7.986,35

7.986,35

100,00

381.007,06

233.123,26

61,19

364.992,94

315.236,09

86,37

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
(Dokumentacja techniczna ,
6050 mapy geodezyjne, sieci
kanalizacji deszczowej,
instalacji gazowej, elektrycznej
dot. przebudowy świetlicy w
Różankach)

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
6058 (Przebudowa świetlicy
wiejskiej w Różankach- środki
z UE)

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
6059 (Przebudowa świetlicy

wiejskiej w Różankach
wspófinansowanie ze środków
własnych)

RAZEM

3.607.496,76 2.662.050,09

79

73,79

PRZYCHODY I KOSZY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2013 ROK

§

Treść

0690

Wpływy z różnych opłat

0830

Wpływy z usług

PRZYCHODY
Plan

Stan środków na początku roku
Ogółem

%

15.000,00

7.597,47

50,65

780.700,00

671.296,06

85,99

0

0

795.700,00

678.893,53

85,32

89.025,72

89.025,72

100

884.725,72

767.919,25

86,80

100 (inne zwiększenia)
Razem

Wykonanie

0

KOSZTY
§

Treść

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń

Plan

Wykonanie

%

1.500,00

1.080,00

72,00

270.000,00

269.271,20

99,73

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

4040

DWR

26.000,00

21.166,56

81,41

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

59.000,00

49.261,39

83,49

4120

Składki na Fundusz Pracy

9.000,00

6.761,43

75,13

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15.000,00

11.548,00

76,99

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

150.025,72

140.488,72

93,64

4260

Zakup energii

53.000,00

52.952,78

99,91

4270

Zakup usług remontowych

40.000,00

38.988,79

97,47

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.000,00

121,00

12,10

4300

Zakup usług pozostałych

45.000,00

44.878,08

99,73

4350

Zakup usług dostępu do sieci
Internet

1.000,00

553,42

55,34

80

§

Treść

Plan

Wykonanie

%

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej

2.500,00

1.593,11

63,72

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej

2.500,00

1.876,22

75,05

4410

Podróże służbowe

3.000,00

2.784,64

92,82

4430

Różne opłaty i składki

25.500,00

23.234,84

91,12

4440

Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

11.000,00

8.569,12

77,90

Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego (opłaty za śmieci)

20.000,00

10.020,00

50,10

4520
4700

Szkolenia pracowników

3.000,00

265,50

8,85

4780

Składki na Fundusz Emerytur
Pomostowych

700,00

544,89

77,84

40.000,00

38.236,03

95,59

6080

Wydatki na zakupy
inwestycyjne samorządowych
zakładów budżetowych
100 ( odpisy amortyzacyjne)

59.000,00

58.303,00

98,82

0,00

0,00

0,00

837.725,72

782.498,72

93,41

Podatek dochodowy

5.000,00

0

0,00

Stan środków obrotowych na
koniec okresu sprawozdawczego

42.000,00

43.723,53

104,10

884.725,72

826.222,25

93,39

100 (inne zmniejszenia )
RAZEM

Ogółem

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Zakład Komunalny posiadał:
- środki pieniężne w kwocie
- należności w kwocie
- zobowiązania w kwocie
- stan środków obrotowych

-

11.966,19 zł,
85.961,04 zł,
54.203,70 zł,
43.723,53 zł.
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DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII
WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU
Dział Rozdział
§
Nazwa
Plan
Wykonania
756

75618

0480

%

Dochody od osób prawnych ,od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem

124.000,00

121.137,10

97,69

Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

124.000,00

121.137,10

97,69

Wpłaty z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu

124.000,00

121.137,10

97,69

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU
Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Wykonania

%

OCHRONA ZDROWIA

137.520,29

127.643,39

92,82

85153

Zwalczanie narkomanii

10.000,00

9.939,05

99.39

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9.600,00

9.589,05

99,89

400,00

350,00

87,50

851

(Zakup materiałów i nagród na konkursy
dla dzieci na zajęcia w świetlicach
wiejskich)

4300

Zakup usług pozostałych
(Działalność prelekcyjna, konkursy, spektakle
profilaktyczne)

Rozdział

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

127.520,29

117.704,34

92,30

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2.200,00

1.005,26

45,69

(delegacje członków Komisji GKRPA - nie
będący pracownikami Gminy

82

Rozdział

4110

Nazwa
Składki na ubezpieczenia społeczne od
umów zleceń

Plan

Wykonanie

%

1.100,00

1.096,60

95,54

50,00

49,59

99,18

35.900,00

35.486,26

98,85

61.534,45

56.024,43

91,05

26.050,00

23.431,75

89,95

400,00

324,61

81,15

285,84

285,84

100,00

(składki od umów zleceń podczas obozu
letniego LIPY 2013)

4120

Składka na fundusz pracy
(jw. w paragrafie 4110)

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
(Wynagrodzenie członków Komisji GKRPA,
oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za
obóz Lipy 2013 dla opiekunów, ratownika
i obsługi medycznej)

4210

Zakup materiałów i wyposażenia
(Zakup materiałów do zajęć z dziećmi w
świetlicach, artykuły spożywcze i nagrody na
dzień dziecka paczki na święta i inne zajęcia
z dziećmi oraz wyżywienie dla 100 dzieci na
obozie Lipy)

4300

Zakup usług pozostałych
- Usługi z zakresu dofinansowania do
wyjazdów dzieci i młodzieży na wycieczki,
biwaki (transport i pobyt)bilety wstępu do
kina, teatru oraz na obiekty sportowe,
-koszty opinii w przedmiocie uzależnień od
alkoholu i narkomanii.

4360

Zakup usług telefonii komórkowej
(Wydatki telefonu komórkowego
przewodniczącej GKRPA)

4410

Podróże służbowe krajowe
(Wydatki na podróże służbowe członków
GKRPA- pracowników Gminy, przejazdy do
ośrodków terapii uzależnień i poradni
z podopiecznymi)

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2013 r. wyniosły kwotę 124.000,00 zł. Faktyczne dochody w 2013 r. wyniosły łącznie
kwotę 121.137,10 zł, co stanowi 97,69 % planowanych dochodów rocznych.
Planowane wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 wyniosły łącznie kwotę 137.520,29
zł, natomiast faktyczne wykonanie wydatków wyniosło kwotę 127.643,39 zł.
Środki uzyskane z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu w 2013 r. w kwocie
121.137,10 zł oraz niewykorzystane środki w 2012 roku w kwocie 13.520,29 zł dają łączną
kwotę środków do dyspozycji Gminy w wysokości 134.657,39 zł. W 2013 roku poniesiono
wydatki w łącznej kwocie 127.643,39 zł. Z rozliczenia tego wynika, że niewykorzystane
w 2013 r. środki wyniosły kwotę 7.014 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki w 2014 r.
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WYDATKI
Dział 010- „Rolnictwo i łowiectwo”
Wydatki w tym dziale to:
Rozdział 01008 „Melioracje wodne” - opłaty za konserwację rowów melioracyjnych, opinie
techniczne - usługi spółki wodnej.
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” - budowa sieci
wodociągowej i sanitacyjnej, mapy, projekty na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie
Gminy Kłodawa.
Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – wpłaty Gminy 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
na rzecz Izb Rolniczych.
Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – zwrot akcyzy rolnikom, koszty związane z
wypłatą akcyzy (środki z dotacji celowej).
Plan wydatków wyniósł łącznie kwotę 379.460,69 zł, a faktyczne wydatki łącznie kwotę
247.827,87 zł, co stanowi 65,31 % wykonania do planu.
Dział 600 „Transport i łączność”
Wydatki w tym dziale to:
Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” - dopłaty do transportu publicznego w ramach
usług transportowych PKS i MZK.
Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – wspólna inwestycja drogowa z Powiatem
Gorzowskim drogi powiatowej na odcinku Chwalęcice – Kłodawa.
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zakup tłucznia, żwiru, znaki drogowe, tablice
z nazwami ulic, zakup usług remontowych, remonty dróg gminnych, zakup usług
pozostałych: zimowe utrzymanie dróg gminnych, mapy, wywóz wód opadowych, oraz
wydatki inwestycyjne na budowę placów i parkingów na terenie Gminy oraz remonty dróg
oraz przygotowanie dokumentacji technicznej.
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” - remonty nawierzchni dróg oraz opłata za wyłączenie
z produkcji rolnej gruntów, podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych.
Plan wydatków w tym dziale wyniósł łącznie kwotę 3.290.353,66 zł, a faktyczne wydatki
wyniosły łącznie kwotę 3.073.077,97 zł, co stanowi 93,40 % wykonania w stosunku do planu.
Dział 630 Turystyka
Wydatki w tym dziale to:
Rozdział 63095 „Pozostała działalność” - wydatki na utrzymanie plaż gminnych, przegląd
i remont pomostów nad jeziorami w Gminie Kłodawa, nawiezienie piasku na plaże gminne,
wynagrodzenia dla ratowników zatrudnionych w okresie wakacyjnym na plaży w Kłodawie,
składki członkowskie do Stowarzyszenia Krainy Szlaków Turystycznych, Lokalna Grupa
Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie.
Plan wydatków tego działu wyniósł łącznie kwotę 31.565,01 zł, a faktyczne wydatki wyniosły
łącznie kwotę 30.648,70 zł, co stanowi 97,10 % wykonania stosunku do planu.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
Wydatki w tym dziale to:
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatki związane
z przygotowaniem mienia do sprzedaży, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, koszty
związane z utrzymaniem lokali komunalnych i socjalnych.
Odszkodowanie za przejęte grunty od Agencji Nieruchomości Rolnych, koszty zastępstwa
prawnego i procesowego. Plan wydatków tego działu wyniósł łącznie kwotę 457.677,35 zł,
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a faktyczne wydatki wyniosły łącznie kwotę 369.888,55 zł, co stanowi 80,82 % wykonania
stosunku do planu.
Dział 710 „Działalność usługowa”
Wydatki w tym dziale to:
Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – wydatki związane z opłatami
za sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy, zapłata za wydane
decyzje o warunkach zabudowy, mapy do decyzji o ustalenie inwestycji celu publicznego,
wynagrodzenia Komisji urbanistycznej.
Rozdział 71035 „Cmentarze” - koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na
terenie Gminy.
Plan wydatków tego działu wyniósł łącznie kwotę 197.000,00 zł, a faktyczne wydatki
wyniosły łącznie kwotę 128.196,92 zł, co stanowi 65,07 % wykonania stosunku do planu.
Dział 750 „Administracja publiczna”
Wydatki w tym dziale stanowią:
Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem USC.
Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – wydatki w tym dziale
związane są z obsługą Rady Gminy, diety radnych i sołtysów, materiały biurowe, usługi
ksero, podróże służbowe.
Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – wydatki w tym
rozdziale to wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i pochodne od wynagrodzeń,
wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy.
Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki związane
z realizacją wydawnictwa „Wieści Kłodawskie”, materiały promocyjne, umowy zlecenie.
Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - składki członkowska do Stowarzyszenia Gmin
Polskich Pro Europa Viadrina, Związek Celowy Gmin MG - 6 oraz bieżące wydatki sołectw,
utrzymanie sal wiejskich, ich remonty opłaty za media.
Plan wydatków tego działu wyniósł łącznie kwotę 3.407.434,61 zł, a faktyczne wydatki
wyniosły łącznie kwotę 2.971.307,42 zł, co stanowi 87,20 % wykonania stosunku do planu.
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa „
Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”.
W dziale tym, występują wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji spisów
wyborców. Plan wydatków tego działu wyniósł łącznie kwotę 1.267 zł i wydatki wyniosły
łącznie kwotę 1.267 zł, co stanowi 100 % wykonania stosunku do planu.
Dział 752 „Obrona narodowa”
Rozdział 75412 „Obrona narodowa” – wydatki na obronę narodową w ramach zadań
zleconych. Plan wydatków tego działu wyniósł łącznie kwotę 1.000 zł i wydatki wyniosły
łącznie kwotę 1.000 zł, co stanowi 100 % wykonania stosunku do planu.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
Wydatki w tym dziale stanowią:
Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – wypłaty wynagrodzeń za udział w akcjach,
wydatki związane z utrzymaniem pięciu Ochotniczych Straży Gminnych (OSP),
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zorganizowaniem zawodów strażackich, wydatki na paliwo i remonty samochodów OSP.
Rozdział 75414 „Obrona cywilna”- wydatki na obronę cywilną, wyposażenie magazynku OC.
Rozdział 75416 „Straż Miejska” - wydatki na utrzymanie strażnika gminnego, wynagrodzenie
i pochodne od wynagrodzeń oraz koszt utrzymania samochodu służbowego Straży Gminnej.
Plan wydatków tego działu wyniósł łącznie kwotę 461.498,46 zł, a faktyczne wydatki
wyniosły łącznie kwotę 356.276,04 zł, co stanowi 77,20 % wykonania stosunku do planu.
Dział 757 „Obsługa długu publicznego”
Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego” - są to koszty obsługi długu - odsetki od kredytów w GBS Gorzów
Wlkp., BOŚ Gorzów Wlkp. BGK Zielona Góra i Oddział Pekao S.A. w Gorzowie Wlkp.
Plan wydatków tego działu wyniósł łącznie kwotę 696.370,80 zł, a faktyczne wydatki
wyniosły łącznie kwotę 370.639,97 zł, co stanowi 53,22 % wykonania stosunku do planu.
Dział 758 „Różne rozliczenia”
Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – utrzymanie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane
wydatki w ciągu roku budżetowego, i rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego (54.300 zł).
Plan wydatków tego działu wyniósł łącznie kwotę 136.967,00 zł, wydatków w tym dziale
w 2013 r. nie realizowano.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Wydatki w tym dziale stanowią utrzymanie jednostek oświatowych podległych
Gminie, w tym:
Rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe” - wydatki w tym rozdziale to płace i pochodne
nauczycieli pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych, oraz utrzymanie
budynków szkół podstawowych w Kłodawie i w Różankach.
Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – wydatki z tytułu opłat
za dzieci z Gminy Kłodawa uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
Rozdział 8014 „Przedszkola” – wydatki związane z utrzymanie dwóch Przedszkoli
Publicznych w Kłodawie i w Wojcieszycach z Oddziałem w Różankach.
Rozdział 80106 „Inne Formy wychowania przedszkolnego” - wydatki w tym rozdziale to
wydatki opłaty za dzieci z Gminy Kłodawa uczęszczające do niepublicznych oddziałów
przedszkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
Rozdział 80110 „Gimnazja” - wydatki w tym rozdziale to płace i pochodne nauczycieli
pracowników administracji i obsługi gimnazjów oraz utrzymanie obiektów szkół
gimnazjalnych w Kłodawie i w Różankach.
Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - wydatki poniesione na zakup biletów dla
uczniów oraz ubezpieczenia autobusów i dzieci w czasie transportu.
Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - wydatki związane
z dofinansowaniem dla nauczycieli dokształcania w formie studiów podyplomowych, kursów
oraz dokształcania zawodowego.
Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” - wydatki w tym dziale to koszty
przygotowania posiłków dla uczniów i dzieci oraz wynagrodzeń pracowników obsługi
stołówek.
Rozdział 80195 „Pozostała działalność” - wydatki stanowią odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli.
Plan wydatków tego działu wyniósł łącznie kwotę 7.817.345,22 zł, a faktyczne wydatki
wyniosły łącznie kwotę 7.630.832,28 zł, co stanowi 97,61 % wykonania stosunku do planu.
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Dział 851 „Ochrona zdrowia”
Wydatki w tym dziale to:
Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”
Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 to
bieżące wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii, koszty badań uzależnionych, działalność świetlic
środowiskowych, koszty wypoczynku dzieci i młodzieży (obozy, kolonie wycieczki, bilety do
kina, teatru i na obiekty sportowe) oraz koszty utrzymania członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - koszty utrzymania obiektów Ośrodków Zdrowia
Różankach i Kłodawie.
Plan wydatków tego działu wyniósł łącznie kwotę 162.520,29 zł, a faktyczne wydatki
wyniosły łącznie kwotę 150.779,94 zł, co stanowi 92,78 % wykonania stosunku do planu.
Dział 852 „Pomoc społeczna”
Dział „Pomoc społeczna” - wydatki związane z realizacją zadań zleconych
i własnych, wpłata zasiłków i świadczenia w naturze, wypłata zaliczek alimentacyjnych,
funduszu alimentacyjnego, opłaty składek na ubezpieczenia i składek zdrowotnych za
podopiecznych, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz dożywianie dzieci w szkołach i w przedszkolach.
Plan wydatków tego działu wyniósł łącznie kwotę 3.785.386,00 zł, a faktyczne wydatki
wyniosły łącznie kwotę 3.695.660,93 zł, co stanowi 97,63 % wykonania stosunku do planu.
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – wydatki tego działu związane są
z wypłatą stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce
i inne formy pomocy – pomoc materialna uczniom, tj.: zwrot za zakupione podręczniki
szkolne, pomoce naukowe, ubranie sportowe.
Plan wydatków tego działu wyniósł łącznie kwotę 260.415,00 zł, a faktyczne wydatki
wyniosły łącznie kwotę 176.510,42 zł, co stanowi 67,78 % wykonania stosunku do planu.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
Wydatki w tym dziale stanowią:
Rozdział 90001 „Gospodarka ściekami i ochrona wód” - wydatki na zakup materiałów na
realizację zadań w ramach inicjatyw społecznych, mapy do celów projektowych gospodarki
ściekowej i ochrony wód, wydatki inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalni.
Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - wydatki związane z utrzymaniem, sprzątaniem
placów, przystanków na terenie Gminy, zakup ławek, kwietników, wywóz nieczystości
z placów z terenu Gminy, zakup wyposażenia na place zabaw.
Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - wydatki związane z wycinką
drzew, sadzanie kwiatów, koszenie trawników, utrzymanie zieleni na ternie Gminy Kłodawa.
Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – wydatki związane z utrzymaniem
oświetlenia uli, placów i dróg, konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy.
Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska” – Wydatki stanowią koszty ponoszone na ochrony środowiska
naturalnego, likwidację dzikich wysypisk śmieci, pielęgnację drzew stanowiących pomniki
przyrody.
Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń
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pracownikom interwencyjnym, opłatą składek na ubezpieczenia społeczne, utylizacja
odpadów, wyłapywanie, leczenie i dokarmianie bezpańskich psów i kotów.
Plan wydatków tego działu wyniósł łącznie kwotę 1.911.563,82 zł, a wydatki wyniosły
łącznie kwotę 1.416.098,84 zł, co stanowi 74,08 % wykonania stosunku do planu.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
Wydatki w tym dziale to:
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – wydatki związane
z przekazaniem dotacji celowej na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury, na
działalność świetlic wiejskich, opłata za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę, wywóz
nieczystości w poszczególnych świetlicach, a także remonty i modernizacje świetlic
wiejskich, oraz na wydatki inwestycyjne świetlicy wiejskiej w Różanach.
Rozdział 92116 „Biblioteki” – wydatki związane z przekazaniem dotacji celowej na
działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie, tj.: na wynagrodzenia
pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie
budynku.
Plan wydatków tego działu wyniósł łącznie kwotę 1.619.080,00 zł, a faktyczne wydatki
wyniosły łącznie kwotę 1.386.166,88 zł, co stanowi 85,61 % wykonania stosunku do planu.
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”
Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” - wydatki przeznaczone na
dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych
działających na terenie Gminy Kłodawa, na modernizację i utrzymanie boisk sportowych.
Plan wydatków tego działu wyniósł łącznie kwotę 70.000,00 zł, a faktyczne wydatki wyniosły
łącznie kwotę 69.176,38 zł, co stanowi 98,82 % wykonania stosunku do planu.
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Zobowiązania
Na dzień 31 grudnia 2013 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie
713.493,46 zł, które dotyczą następujących działów:
Dział 600 – kwota 30.970,04 zł dotyczy dopłaty do transportu publicznego PKS, obciążenia
za bieżące remonty dróg gminnych, chodników z terminem płatności w styczniu 2014 r.
Dział 700 – kwota 186,62 zł dotyczy kosztów ogłoszeń o przetargach na sprzedaż
nieruchomości, z terminem płatności w styczniu 2014 r.
Dział 710 – kwota 28,30 zł dotyczy obciążenia za f-rę za ksero dokumentacji technicznej,
mapy do wypisu o planach zagospodarowania przestrzennego, z terminem płatności
w styczniu 2014 r.
Dział 750 – kwota 180.213,49 zł dotyczy obciążenia za faktury za energię elektryczną, gaz
i wodę, za usługi telekomunikacyjne, monitoring i konserwację alarmów, oraz dodatkowe
wynagrodzenia roczne za 2013r. z terminem płatności w 2014 r.
Dział 754 – kwota 5.703,01 zł dotyczy f-ry za gaz, wodę, energię elektryczną w remizach
strażackich, z terminem płatności w styczniu 2014 r.
Dział 801 – kwota 419.445,17 zł dotyczy obciążenia jednostek oświatowych,
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, dodatkowego wynagrodzenia
rocznego dla szkół i przedszkole, za bieżących faktury jednostek oświatowych, oraz Gminy
za bilety miesięczne dla uczniów szkół wobec PKS, z terminem płatności w styczniu 2014 r.
Dział 852 – kwota 38.654,13 zł dotyczy obciążenia GOPS z tytułu składek na ubezpieczenia
społecznych, funduszu pracy dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz bieżących faktur za
media z terminem płatności w styczniu 2014r.
Dział 900 – kwota 37.441,93 zł dotyczy faktur z tytułu energii elektrycznej za oświetlenie
ulic, dróg i placów oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za pracowników
interwencyjnych, z terminem płatności w styczniu 2014r.
Dział 921 – kwota 850,77 zł dotyczy obciążenia za energię elektryczną, gaz, wodę oraz
wywóz nieczystości ze świetlice wiejskich, z terminem płatności w styczniu 2014 r.
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INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ SAMORZĄDOWE
JEDNOSTKI KULTURY ZA 2013 ROK
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KŁODAWIE
za 2013 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W WOJCIESZYCACH ZA 2013 ROK

Informacja
O stanie mienia komunalnego i jego obrocie za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r.

SPRAWOZDANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KŁODAWA

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w KŁODAWIE

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ W RÓŻANKACH
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ W KŁODAWIE

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KŁODAWIE

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W WOJCIESZYCACH Z ODDZIAŁEM
W RÓŻANKACH
90

