OGÓLNA SYTUACJA GMINY
_____________________________
Gmina Marciszów poùo¿ona w Kotlinie Marciszowskiej w poùudniowej czêœci
województwa dolnoœl¹skiego, obejmuje swym zasiêgiem obszar o powierzchni
8 198 ha.
Gmina ma charakter rolniczy z elementami przemysùu o dobrze rozwiniêtej
infrastrukturze komunikacyjnej umo¿liwiaj¹cej dogodne poù¹czenia z
Bolkowem , Kamienna Gór¹, Jeleni¹ Gór¹.
Na koniec grudnia 2011 roku Gmina Marciszów liczyùa 4704 mieszkañców.
W porównaniu do roku 2010 zanotowano pozytywne zjawisko jakim jest
nieznaczny wzrost liczby mieszkañców gminy.
Tabela 1
Zestawienie danych o mieszkañcach w poszczególnych soùectwach
Lp

Miejscowoœã

Liczba
mieszkañców
1998r

Liczba
mieszkañców
2010r

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ciechanowice
Domanów
Marciszów
Nagórnik
Pastewnik
Pustelnik
Sêdzisùaw
Úwidnik
Weœciszowice
Razem

1310
210
1520
100
310
130
740
310
380
5010

993
237
1575
80
260
116
652
298
487
4698

Liczba
mieszkañców
na dzieñ 31
grudnia 2011r
994
243
1582
80
260
116
644
293
492
4704

Tabela 2
Wa¿niejsze wydarzenia zwi¹zane z ruchem ludnoœci i ewidencj¹ stanu cywilnego
Zameldowania
Wymeldowania
Zgony
Urodzenia
Udzielenie œlubów cywilnych
Wydanie zaœwiadczeñ do
œlubu konkordatowego

2010 rok
64
62
62
40
6
12
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2011 rok
66
60
39
39
6
10

Na terenie gminy grunty w wiêkszoœci s¹ w posiadaniu osób fizycznych - 86%,
natomiast tylko 7,44% ogóùu terenów zagospodarowanych rolniczo jest w
posiadaniu Skarbu Pañstwa.
Tabela 3
Wùadanie u¿ytkami rolnymi
Wyszczególnienie
Powierzchnia ogólna u¿ytków rolnych
Grunty Skarbu Pañstwa
Grunty gmin i zw. miêdzygminnych
w tym przekazane w u¿ytkowanie wieczyste
Grunty osób fizycznych
Grunty bêd¹ce w u¿ytkowaniu spóùek prywatnych

ha
4398
327
126
6
3805
131

%
100
7,44
2,86
0,14
86,52
2,98

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy wyró¿niaj¹ siê :
* otwarte tereny z dominuj¹cym udziaùem ù¹k oraz gruntów ornych ( 52,7%)
powierzchni
gminy,
* tereny u¿ytków leœnych ( 36,3%),
* tereny komunikacyjne (4,7%)
* grunty pod wodami (1,3%)
* tereny przemysùu eksploatacyjnego ( 0,3%)
O jakoœci ¿ycia w gminie œwiadcz¹ wskaêniki dotycz¹ce zasobów
mieszkaniowych. Nadmieniã nale¿y, ¿e a¿ ok. 90% zasobów mieszkaniowych
pochodzi sprzed 1945 roku, miêdzy 1945-1998 rokiem wybudowano ok. 9%, a
jedynie 1% budynków w gminie wzniesiono po roku 1998.
Na koniec 2011 roku Gmina administrowaùa 12 budynkami mieszkalnymi, z
czego 8 budynków jest w 100% wùasnoœci¹ Gminy. W budynkach tych znajduje
siê 44 lokale mieszkalne, w tym 33 lokale bêd¹ce wùasnoœci¹ Gminy.
W roku sprawozdawczym wspólnoty mieszkaniowe przejêùy we wùasny zarz¹d
37 budynków mieszkalnych, w których Gmina jest wspóùwùaœcicielem.
Gmina Marciszów posiada ogóùem 112 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w
budynkach administrowanych przez Gminê i zarz¹dzanych przez wspólnoty
mieszkaniowe, w tym 12 lokali mieszkalnych pozyskanych jest z adaptacji
budynków na cele mieszkaniowe (byùa siedziba Urzêdu Gminy i noclegownia
przejêta z PKP).
Tabela nr 4
Liczba budynków i mieszkañ w poszczególnych soùectwach wg stanu na 31.12.2011r

Soùectwo

Marciszów
Ciechanowice
Sêdzisùaw

Liczba budynków
administrowanych
przez gminê

Liczba lokali
wùasnych gminy
i osób fizycznych
w budynkach
administrowanych
przez gminê

Liczba lokali
wùasnych gminy
w budynkach
zrz¹dzanych przez
wspólnoty

Liczba budynków,
w których gmina
jest
wspóùwùaœcicielem

4
2
3

15
12
10

53
17
25

21
7
10
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Domanów
Úwidnik
Pastewnik
Wieœciszowice

Ogóùem

1
1
1
12

1
5
1
44

3
5
1
8
112

3
3
4
48

Gospodarka gminy charakteryzuje siê œrednim wzrostem przedsiêbiorczoœci.
Do dominuj¹cych form nale¿y dziaùalnoœã usùugowa w zakresie budownictwa
oraz handel hurtowy, detaliczny, naprawa pojazdów.
Wg stanu na dzieñ 31 grudnia 2011 roku na terenie gminy Marciszów byùo
zarejestrowanych 186 podmiotów gospodarczych. W trakcie roku wydano 41
decyzji o wykreœleniu z ewidencji
Tabela 5
Struktura podmiotów gospodarczych
Wyszczególnienie
Podmioty gospodarcze ogóùem
A
Rolnictwo, ùowiectwo, leœnictwo
B
Dziaùalnoœã produkcyjna
C
Budownictwo
D
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa
pojazdów, art. domowych i osobistych
E
Hotele i restauracje, bary
F
Transport, gospodarka magazynowa,
ù¹cznoœã
G
Poœrednictwo finansowe
H
Obsùuga nieruchomoœci
I
Edukacja
J
Ochrona zdrowia i opieka spoùeczna
K
Pozostaùa dziaùalnoœã usùugowa, komunalna,
socjalna i indywidualna

Stan na 31 grudnia 2011 roku
liczba
%
186
100
8
4,30
16
8,60
63
33,87
58
31,18
2
6

1,08
3,23

5
3
1
1
23

2,69
1,61
0,54
0,54
12,36

Aktualnie rynek pracy na terenie gminy jest sùabo rozwiniêty, gùównie z uwagi
na maù¹ aktywnoœã dziaùalnoœci gospodarczej, co przejawia siê rosn¹c¹, ale
wci¹¿ jeszcze maù¹ liczb¹ podmiotów gospodarczych.
Osoby pozostaj¹ce bez pracy maj¹ trudnoœci w znalezieniu ofert pracy. Gmina
podejmuje wszelkie dziaùania zmierzaj¹ce do ograniczania bezrobocia poprzez
organizacjê aktywnych form zwalczania bezrobocia ,przy wspóùudziale
Powiatowego Urzêdu Pracy: robót publicznych, prac interwencyjnych, prac
spoùecznie u¿ytecznych, sta¿y.
Szczególnie problem ten dotyka zwùaszcza osób posiadaj¹cych wyksztaùcenie
podstawowe, po ukoñczeniu 50 roku ¿ycia, a tak¿e mùodych osób koñcz¹cych
naukê w szkole œredniej czy te¿ wy¿szej. St¹d te¿ ta grupa spoùecznoœci lokalnej
szuka pracy poza terenem, czy te¿ poza granicami kraju.
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Tabela 6
Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach i stopa bezrobocia w powiecie
kamiennogórskim
Liczba bezrobotnych wg stanu na dzieñ
31 stycznia 2012r

Wyszczególnienie
Kamienna Góra – gmina
miejska
Kamienna Góra – gmina
wiejska
Lubawka
Marciszów
Powiat kamiennogórski

ogóùem

w tym
kobiety

osoby bez
prawa do
zasiùku

1558

633

1214

651

265

487

921
405
3.535

399
173
1.470

704
313
2.718

Stopa
bezrobocia
wg stanu na
dzieñ
31 grudnia
2011r

21,6

Du¿a liczba bezrobotnych pozostaj¹cych bez pracy powoduje , i¿ osoby te staj¹
siê klientami korzystaj¹cymi z pomocy spoùecznej.
W roku 2011 z pomocy spoùecznej skorzystaùo 315 rodzin i osób.
Udzielono 27606 œwiadczeñ na ogóln¹ kwotê 874.232,61 zù, wydano 1557
decyzji.
Ponadto w ramach prowadzonej dziaùalnoœci statutowej Gminny Oœrodek
Pomocy Spoùecznej:
- udzielaù pomocy w kompletowaniu dokumentów celem ustalenia stopnia
niepeùnosprawnoœci dla 11 osób do Powiatowego Zespoùu do Spraw
Orzekania o Stopniu Niepeùnosprawnoœci,
- przeprowadziù 45 wywiadów dla potrzeb innych instytucji ,
- wspóùpracowaù z soùtysami poszczególnych wsi w zakresie spraw i
problemów dotycz¹cych pomocy spoùecznej ( bezrobocie , klêski – po¿ary ,
susze , powodzie , mrozy itp. ) ,
- organizowaù zbiórki odzie¿y , obuwia , sprzêtu domowego i innych rzeczy ,
które s¹ wydawane w oœrodku osobom potrzebuj¹cym ,
- zorganizowaù pomoc dla pogorzelców z Wieœciszowic, Domanowa,
Ciechanowic,
- dla 7 dzieci wywodz¹cych siê z najbiedniejszych œrodowisk zorganizowano
wyjazd na kolonie letnie,
- przygotowaù dla podopiecznych uroczyst¹ kolacjê wigilijn¹ ,
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- z okazji œwi¹t przygotowaù paczki ¿ywnoœciowe dla rodzin wielodzietnych ,
niepeùnych,
- w miesi¹cach lipiec, sierpieñ odbywaù siê cykl spotkañ w sprawie pobudzenia
spoùecznoœci lokalnej do dziaùañ maj¹cych na celu zmniejszenie bezrobocia (
w ramach ekonomii spoùecznej)
UWAGI OGÓLNE
_________________
Bud¿et gminy na rok 2011 zostaù uchwalony 30 grudnia 2010 roku
Uchwaù¹ Rady Gminy Nr IV/12/10, a nastêpnie zmieniany Uchwaùami Rady
Gminy:
-

Nr VII/22/11 z dnia 24 lutego 2011 r.
Nr VIII/27/11 z dnia 31 marca 2011 r.
Nr X/39/11 z dnia 26 maja 2011 r.
Nr XI/45/11 z dnia 10 czerwca 2011 r.
Nr XIII/52/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Nr XIV/59/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Nr XV/65/11 z dnia 29 wrzeœnia 2011 r.
Nr XVI/69/11 z dnia 27 paêdziernika 2011 r.
Nr XVII/78/11 z dnia 24 listopada 2011 r.
Nr XVIII/82/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

oraz Zarz¹dzeniami Wójta Gminy
-

Nr 7/11 z dnia 31 stycznia 2011 r.
Nr 15/11 z dnia 14 marca 2011 r.
Nr 20/11 z dnia 31 marca 2011 r.
Nr 32/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
Nr 36/11 z dnia 20 maja 2011 r.
Nr 48/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
Nr 55/11 z dnia 20 lipca 2011 r.
Nr 60/11 z dnia 22 lipca 2011 r.
Nr 67/11 z dnia 17 sierpnia 2011 r.
Nr 72/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Nr 77/11 z dnia 14 wrzeœnia 2011 r.
Nr 81/11 z dnia 30 wrzeœnia 2011 r.
Nr 85/11 z dnia 6 paêdziernika 2011 r.
Nr 91/11 z dnia 30 paêdziernika 2011 r.
Nr 101/11 z dnia 30 listopada 2011 r.
Nr 112/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.
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Dokonywane zmiany w ci¹gu roku uwzglêdniaùy zmiany wysokoœci planu
zadañ zleconych administracji rz¹dowej, zmiany wysokoœci subwencji ogólnej,
dotacji celowych, dotacji pozyskanych z programów Unii Europejskiej, zadañ
inwestycyjnych, przesuniêã miêdzy dziaùami i rozdziaùami klasyfikacji
bud¿etowej.
Planowane dochody bud¿etowe zrealizowano w 101,8%, tj. na plan
21.702.058,67 zù wykonano 22.099.303,97 zù, w tym dochody bie¿¹ce w –
63,74%, a maj¹tkowe – 36,26%.
Wydatki bud¿etowe wykonano w 96,8% tj. na plan 24.398.783,46 zù
wykonano 23.623.183,35 zù.
Zrealizowane dochody bud¿etowe w stosunku do roku 2010 s¹ wy¿sze o
0,2%, a wydatki s¹ mniejsze o 0,4%.
Udziaù poszczególnych dochodów bie¿¹cych w bud¿ecie gminy w 2011 roku
wynosi:
 Dochody z podatków i opùat – 9,6%;
 Udziaùy w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa – 6,0%;
 Dochody bie¿¹ce z maj¹tku gminy – 0,3%;
 Pozostaùe dochody – 11,0%;
 Wpùywy za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych – 0,2%;
 Subwencja ogóùem – 23,7%;
 Wpùywy i wydatki zwi¹zane z gromadzeniem œrodków z opùat i kar za
korzystanie ze œrodowiska – 0,5%;
 Dotacje na zadania bie¿¹ce – 12,2%.
 Úrodki na dofinansowanie zadañ pozyskane z innych êródeù – 0,2%.
Udziaù poszczególnych dochodów maj¹tkowych w bud¿ecie gminy w 2011 roku
wynosi:
 Dochody ze sprzeda¿y maj¹tku – 1,4%;
 Dotacje na zadania inwestycyjne – 1,2%;
 Úrodki na dofinansowanie zadañ inwestycyjnych pozyskane z innych
êródeù UE – 33,7%.
Szczegóùowe dane przedstawiono w zaù¹czniku nr 1 do niniejszego
sprawozdania.
Gmina na dzieñ 31 grudnia 2011 roku posiadaùa zobowi¹zania wedùug
tytuùów dùu¿nych w kwocie 8.179.121,08 zù
w tym:
1.Kredyty i po¿yczki - 8.179.121,08 zù
w tym:
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- kredyt zaci¹gniêty w BISE Waùbrzych w roku 2004 na modernizacjê
i rozbudowê szkoùy podstawowej w Marciszowie. Na dzieñ 31
grudnia 2011 r. pozostaùa do spùaty kwota 195.000,56 zù,
- kredyt zaci¹gniêty w BISE Waùbrzych w roku 2004 na budowê
centrum administracyjno-oœwiatowe w Marciszowie. Na dzieñ 31
grudnia 2011 r. pozostaùa do spùaty kwota 210.000,28 zù.
- kredyt zaci¹gniêty w BISE Waùbrzych w roku 2005 na budowê
centrum administracyjno-oœwiatowe w Marciszowie. Na dzieñ 31
grudnia 2011 r. pozostaùa do spùaty kwota 400.000,24 zù.
- Kredyt zaci¹gniêty w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni w roku
2006 na spùatê zobowi¹zañ wynikaj¹cych z realizacji inwestycji pn:
Budowa Centrum Administracyjno-Oœwiatowego w Marciszowie. Na
dzieñ 31 grudnia 2011 r. pozostaùa do spùaty kwota 555.560,00 zù.
- Kredyt zaci¹gniêty w BGK Oddziaù we Wrocùawiu w roku 2006 na
budowê œwietlicy wiejskiej w Ciechanowicach. Na dzieñ 31 grudnia
2011 r. pozostaùa do spùaty kwota 300.000,00 zù
- Kredyt zaci¹gniêty w BS Kamienna Góra w roku 2009 na zmianê
sposobu u¿ytkowania poddasza budynku administracyjnousùugowego na przedszkole w Marciszowie. Na dzieñ 31 grudnia
2011 r. pozostaùa do spùaty kwota 300.024,00 zù.
- Kredyt zaci¹gniêty w BS Kamienna Góra w roku 2009 na remont i
czêœciow¹ zmianê sposobu u¿ytkowania budynku remizy OSP na
œwietlicê wiejska w Pastewniku. Na dzieñ 31 grudnia 2011 r.
pozostaùa do spùaty kwota 225.000,00 zù.
- Kredyt zaci¹gniêty w BS Kamienna Góra w roku 2010 w wysokoœci
300.000,00 zù na budowê Domu Kultury w Marciszowie w
wysokoœci oraz w wysokoœci 500.000,00 zù na budowê wodoci¹gu w
Úwidniku. Na dzieñ 31 grudnia 2011 r. pozostaùa do spùaty kwota
720.036,00 zù.
- Kredyt zaci¹gniêty w BGK Oddziaù we Wrocùawiu w roku 2010 na
budowê oczyszczalni œcieków w Marciszowie i kanalizacjê wsi
gminnych. Na dzieñ 31 grudnia 2011 r. pozostaùa do spùaty kwota
1.048.500,00 zù.
- Po¿yczka zaci¹gniêta w WFOÚiGW w roku 2010 na budowê
wodoci¹gu w Úwidniku. Na dzieñ 31 grudnia 2011 r. pozostaùa do
spùaty kwota 225.000,00 zù.
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- Kredyt zaci¹gniêty w BPKO SA Oddziaù we Wrocùawiu w roku 2011
na wyprzedzaj¹ce finansowanie zadañ z udziaùem œrodków
pochodz¹cych z Unii Europejskiej na zadanie pn „Budowa
oczyszczalni œcieków w Marciszowie i kanalizacjê sanitarn¹ dla wsi
gminnych” w wysokoœci 1.000.000,00 zù. Na dzieñ 31 grudnia 2011
r. pozostaùa do spùaty kwota 1.000.000,00 zù.
- Kredyt zaci¹gniêty w BPKO SA Oddziaù we Wrocùawiu w roku 2011
na zadanie pn „Budowa oczyszczalni œcieków w Marciszowie i
kanalizacjê sanitarn¹ dla wsi gminnych” w wysokoœci 3.000.000,00
zù. Na dzieñ 31 grudnia 2011 r. pozostaùa do spùaty kwota
3.000.000,00 zù.
2. Na dzieñ 31 grudnia 2011 r. gmina nie posiadaùa zobowi¹zañ wymagalnych z
tytuùu dostaw towarów i usùug.
1. Nale¿noœci wedùug tytuùów – w kwocie 2.711.861,23 zù
w tym:
- gotówka i depozyty
1.380.896,04 zù
- z tytuùu podatków i opùat
647.528,57 zù
- wypùaty zaliczek alimentacyjnych
375.238,28 zù
- z tytuùu usùug
252.827,22 zù
- pozostaùe
55.371,12 zù

DOCHODY GMINY
DOCHODY BIEÝ¥CE
W roku 2011 dochody bie¿¹ce w bud¿ecie gminy wynosz¹ – 14.086.887,57 zù.
W stosunku do obowi¹zuj¹cego planu na dzieñ 31 grudnia 2011 r. dochody te
wykonano w 102,9 % .
1.Dochody z podatków i opùat wykonano w 123,0% zaùo¿onego planu rocznego
tj.:
- podatek rolny wykonano w 122,6% w stosunku do planu
- podatek od nieruchomoœci wykonano w 119,4%,
- podatek leœny wykonano w 113,5%
- podatek od œrodków transportu wykonano w 120,5%,
- podatek od dziaùalnoœci gospodarczej opùacanej w formie karty podatkowej
wykonano w 0,0 %
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 113,4%
- podatek od czynnoœci cywilno-prawnych wykonano w 241,9%
-9-

- oplata skarbowa wykonano w 99,3%
- opùata eksploatacyjna wykonano w 44,6%
Pomimo realizacji podatku rolnego w 122,6% w stosunku do planu
rocznego zalegùoœci podatkowe wynosz¹ 40.022,98 zù, w tym od osób prawnych
4.447,70 zù i s¹ to zalegùoœci „AREX” Spóùki z o.o. w kwocie – 4.447,70 zù.
Zalegùoœci dotycz¹ lat 2000 – 2006. wystawione byùy tytuùy wykonawcze lecz
Urz¹d Skarbowy w Kamiennej Górze zwróciù z protokoùami nieœci¹galnoœci.
Spóùka nie posiada ¿adnego maj¹tku, nie figuruje pod wskazanym adresem i
zostaùa zlikwidowana. Zalegùoœci od osób fizycznych wynosz¹ - 35.575,28 zù i
s¹ to nale¿noœci osób nie posiadaj¹cych ¿adnych êródeù dochodów lub brak jest
nastêpcy prawnego. Przy windykacji tych nale¿noœci Urz¹d Skarbowy w wielu
przypadkach wystawia protokoùy o nieœci¹galnoœci z powodu braku dochodów, z
których mo¿na by uregulowaã nale¿ne zobowi¹zania. Czêœã tych nale¿noœci w
kwocie 10.927,30 zù zostaùa wpisana na hipotekê.
Realizacja dochodów w podatku od nieruchomoœci wykonano w
wysokoœci 119,4% w stosunku do planu rocznego zalegùoœci podmiotów
gospodarczych i osób fizycznych wynosz¹ ogóùem 555.300,39 zù w tym od osób
prawnych 304.317,07 zù, a od osób fizycznych 250.983,32 zù.
Kwota zalegùoœci w podatku od nieruchomoœci objêtych hipotek¹ wynosi
– 365.816,00 zù; w tym osób prawnych – 225.020,40 zù, a osób fizycznych –
140.795,60 zù.
* Znaczne zalegùoœci posiada „BOBREX” Spóùka z o.o. w Sêdzisùawiu
– 295.298,00 zù w tym hipotek¹ objêta jest kwota – 225.020,40 zù. Na
zalegùoœci sukcesywnie skùadane s¹ wnioski w S¹dzie Rejonowym w
Kamiennej Górze w Wydziale Ksi¹g Wieczystych obci¹¿aj¹ce
hipotekê za zalegùoœci podatkowe. Firma praktycznie nie istnieje, nie
prowadzi ¿adnej dziaùalnoœci gospodarczej i nie skùada deklaracji
podatkowej. Organ podatkowy wydaje decyzje okreœlaj¹c¹ zalegùoœci
podatkowe.
* ”SYBAUD” Spóùka z o.o. w Sêdzisùawiu - zalegùoœci wynosz¹
9.019,07 zù i jest to zalegùoœã za miesi¹c listopad i grudzieñ, któr¹
Spóùka wpùaciùa w styczniu 2012 roku.
Nale¿noœci z tytuùu podatku od nieruchomoœci w stosunku do roku 2010
maj¹ tendencjê wzrostow¹ w stosunku do nale¿noœci od osób prawnych, co
spowodowane jest zalegùoœciami Firmy „BOBREX”. Nale¿noœci z tytuùu
podatku od osób fizycznych w stosunku do roku 2010 ulegùy znacznemu
zmniejszeniu w zwi¹zku ze spùat¹ zalegùoœci przez osobê fizyczn¹ poprzez
przekazanie budowli drewnianej architektury ogrodowej w zamian za zalegùoœci
podatkowe w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej na ù¹czn¹ kwotê –
36.888,00 zù tj. nale¿noœã gùówna – 33.820,50, odsetki – 3.879,00 zù. Budowle te
zostaùy umieszczone na placach zabaw.
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W 2011 roku na zalegùoœci podatkowe firm wysùano 15 upomnieñ oraz
wystawiono 3 tytuùy wykonawcze na kwotê – 27.075,00 zù.
W roku sprawozdawczym zalegùoœci podatkowe w podatku od nieruchomoœci
osób fizycznych wynosz¹ 250.983,32 zù. W zwi¹zku z egzekwowaniem
nale¿noœci wysùano 498 upomnieñ.
Na zalegùoœci podatkowe podatników indywidualnych wystawiono 169
tytuùów wykonawczych na kwotê – 45.312,00 zù. Pozostaùe zalegùoœci s¹ z lat
ubiegùych, pomimo kilkakrotnych prób licytacji maj¹tku dùu¿nika przez
Komornika S¹dowego, w dalszym ci¹gu jednak s¹ wystawiane tytuùy oraz
dokonywane wpisy na hipotekê. Kwota zalegùoœci osób fizycznych objêtych
hipotek¹ na dzieñ 31 grudnia 2011 roku wynosi – 140.795,60 zù.
Zalegùoœci w podatku rolnym od osób prawnych wynosz¹ – 4.447,70 zù, a
osób fizycznych – 35.575,28 zù w tym objêta hipotek¹ jest kwota – 10.927,30 zù.
Zalegùoœci u osób fizycznych z tytuùu podatku rolnego wykazuj¹ tendencjê
wzrostow¹, pomimo wystawiania tytuùów wykonawczych. Urz¹d Skarbowy nie
mo¿e wyegzekwowaã nale¿noœci gminy, poniewa¿ brak dochodów u
podatników powoduje, ¿e nastêpuje zwrot tytuùów wykonawczych z protokoùami
o nieœci¹galnoœci. Nieuregulowany jest stan prawny nieruchomoœci co powoduje
brak mo¿liwoœci wpisu na hipotekê. Zalegùoœã od osób prawnych stanowi
zalegùoœã spóùki „AREX”, na któr¹ wystawione byùy tytuùy wykonawcze. Urz¹d
Skarbowy w Kamiennej Górze zwróciù niezrealizowane tytuùy z protokoùami
nieœci¹galnoœci.
Zalegùoœci w podatku od œrodków transportowych ogóùem wynosz¹
ogóùem – 41.252,80 zù i s¹ to zalegùoœci podatkowe od osób fizycznych, na które
zostaùy wystawione tytuùy wykonawcze. Zalêgùoœci te zwi¹zane s¹ z nie
zùo¿eniem w terminie deklaracji na podatek od œrodków transportu w 2011 roku
pomimo kilkukrotnego wezwania. Dlatego zostaùo wszczête postêpowanie
podatkowe i wystawiono decyzjê okreœlaj¹c¹ zobowi¹zanie, a nastêpnie
upomnienie na zalegùoœci i tytuùy wykonawcze. Urz¹d Skarbowy w Kamiennej
Górze realizuje jeszcze tytuùy wykonawcze z 2010 roku. W grudniu 2010 roku
sporz¹dzony zostaù wniosek o wpisanie zalegùoœci podatkowych do rejestru
zastawów skarbowych na kwotê 8.903,00 zù i przekazany do Urzêdu
Skarbowego w Kamiennej Górze. Zalegùoœci powstaùy równie¿ przez nie
zùo¿enie przez podatnika korekty deklaracji w zwi¹zku z kupnem i sprzeda¿¹
œrodków transportowych. Na te zalegùoœci równie¿ wystawiono tytuùy
wykonawcze i przekazano do Urzêdu Skarbowego.
Na zalegùoœci podatkowe od œrodków transportowych w roku 2011 wysùano 21
upomnieñ i wystawiono 15 tytuùów wykonawczych na kwotê – 29.126,00 zù oraz
zastaw skarbowy na kwotê – 10.085,00 zù.
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W zaù¹czniku nr 1 do sprawozdania wykazane zostaùy skutki obni¿enia
górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminê ulg i zwolnieñ oraz
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –
Ordynacja Podatkowa tj. umorzenie zalegùoœci podatkowych oraz rozùo¿enie na
raty.
Uchwaù¹ Rady Gminy zostaùa obni¿ona zostaùa górna granica stawki w
podatku od nieruchomoœci, która miaùa wpùyw na wysokoœã dochodów z
podatku od nieruchomoœci o kwotê – 79.248,52 zù; co stanowi 0,4%
zrealizowanych dochodów bud¿etowych oraz 4,4% dochodów z podatku od
nieruchomoœci. W skutek obni¿enia górnej granicy stawki w podatku od
nieruchomoœci dla osób fizycznych podatek zostaù obni¿ony na kwotê 54.885,65
zù, a u osób prawnych o 24.362,87 zù.
Skutki udzielonych w roku 2011 ulg i zwolnieñ w podatku od
nieruchomoœci wynosz¹ – 6.006,72 zù co stanowi 0,03% zrealizowanych
dochodów bud¿etowych oraz 0,3% dochodów z podatku od nieruchomoœci.
Osobom prawnym udzielono ulg na kwotê – 2.039,00 zù i s¹ to zwolnienia
wynikaj¹ce z Uchwaùy Rady Gminy dla dwóch jednostek (Policji i OSP); dla
osób fizycznych – 3.967,72 zù
wynikaj¹ce ze zwolnienia z naliczeñ
podatkowych pomieszczeñ gospodarczych i bytowych emerytowanych
rolników, które nie s¹ wykorzystywane na dziaùalnoœã gospodarcz¹.
W roku podatkowym 2011 umorzono zalegùoœci podatkowe w podatku od
nieruchomoœci w wysokoœci – 48.101,64 zù; co stanowi 0,2% zrealizowanych
dochodów bud¿etowych oraz 2,7% dochodów z podatku od nieruchomoœci.
Skutkiem czego wydano 18 decyzji w sprawie umorzeñ podatku od
nieruchomoœci. Osobom fizycznym na kwotê – 12.665,64 zù oraz dwie decyzje
w sprawie o rozùo¿enia na raty na ù¹czn¹ kwotê 667,00 zù. Wydano jedn¹
decyzjê umorzeniow¹ dla osoby fizycznej.
Pozostaùe decyzje umorzeniowe zwi¹zane s¹ z umorzeniem podatku osobom
fizycznym, miêdzy innymi zwolniono z nale¿nych opùat osoby starsze,
przewlekle chore o niskich dochodach, bezrobotnych bez prawa do zasiùku gdzie
egzekucja z nieruchomoœci jest bezskuteczna oraz korzystaj¹cych z pomocy
spoùecznej.
W 2011 roku nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia b¹dê
rozùo¿enia na raty podatku od nieruchomoœci dla osób prawnych prowadz¹cych
dziaùalnoœã gospodarcz¹.
W 2011 roku wydano jedn¹ decyzje w sprawie umarzenia, odroczenia
b¹dê rozùo¿enia na raty podatku od nieruchomoœci osobom prawnym. Byùa to
decyzja wydana gminie Marciszów, gdzie umorzono nieruchomoœci gminne,
które s¹ w posiadaniu gminy, a nie wydzier¿awione innym osobom lub
podmiotom na kwotê – 35.436,00 zù.
W podatku rolnym w 2011 roku wydano 11 decyzje dla osób fizycznych,
gdzie w jednej decyzji jednoczeœnie umorzono podatek od nieruchomoœci. Przy
umorzeniu pod uwagê wziêto fakt wyst¹pienia wa¿nego interesu podatnika.
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Podatnikom podatku rolnego umorzono podatek na kwotê – 225,06 zù. Nie
wydano ¿adnej decyzji w sprawie umorzenia podatku rolnego osobom prawnym.
W sprawie umorzenia podatku leœnego równie¿ nie wydano ¿adnej decyzji
w sprawie umorzenia lub zwolnienia z podatku.
Uchwaù¹ Rady Gminy zostaùa obni¿ona górna granica stawki w podatku
od œrodków transportu na kwotê – 22.273,54 zù; co stanowi 0,1%
zrealizowanych dochodów bud¿etowych oraz 52,8% dochodów z podatku od
œrodków transportowych.
Udziaù gmin w podatkach od osób fizycznych stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa na planowan¹ kwotê w bud¿ecie 1.283.871,00 zù wykonano
1.305.760,00 zù, co stanowi 101,7% w stosunku do planu rocznego.
Wpùywy z podatku od osób prawnych w roku 2011 roku na zaùo¿ony plan
17.000,00 zù wykonano – 19.113,81 zù co stanowi 112,4% nale¿y jednak
zauwa¿yã, ¿e w stosunku do 2010 roku nast¹più nieznaczny wzrost dochodów w
tej pozycji.
Wpùywy z wieczystego u¿ytkowania wykonano w 100,0%.
Wpùywy z dzier¿awy wykonano w 131,6% - zalegùoœci z tego tytuùu wynosz¹
6.846,73 zù i s¹ to nale¿noœci z tytuùu czynszu dzier¿awnego Firmy SYBAUD.
Pozostaùe dochody wykonano w 105,0 % w stosunku do planu rocznego,
w tym wpùywy z usùug w 114,9%. S¹ to wpùywy miêdzy innymi z czynszu
mieszkaniowego, za wywóz nieczystoœci pùynnych, odbiór œcieków, za
przedszkole itp. Pomimo wysokiego wykonania dochodów zalegùoœci z tytuùu
czynszu mieszkaniowego wynosz¹ 211.669,02 zù. W ci¹gu roku wysùano 63
wezwania do zapùaty zalegùego czynszu na kwotê – 175.855,20 zù.
W 2011 roku rozùo¿ono na raty spùatê zadùu¿enia na kwotê 39.477,39 zù – 10
lokatorom. Wystawiono 20 pozwów do S¹du celem odzyskania zadùu¿enia w
wysokoœci – 122.067,04 zù.
Pozostaù¹ czêœã dochodów stanowi¹:
 Wpùywy za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych,
 subwencje,
 i wydatki zwi¹zane z gromadzeniem œrodków z opùat i kar za korzystanie
ze œrodowiska,
 dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rz¹dowej,
 dotacje na realizacjê wùasnych zadañ bie¿¹cych gminy,
 dotacje otrzymane ze œrodków bezzwrotnych na dofinansowanie zadañ
bie¿¹cych (finansowanie projektów ze œrodków UE),
 œrodki na dofinansowanie zadañ pozyskane z innych êródeù.
Dotacje i subwencje otrzymano w peùnej wysokoœci zgodnie z
otrzymanymi decyzjami.
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DOCHODY MAJ¥TKOWE
W roku 2011 dochody maj¹tkowe w bud¿ecie gminy wynosz¹ – 8.012.416,40 zù.
W stosunku do obowi¹zuj¹cego planu na dzieñ 31 grudnia 2011 r. dochody te
wykonano w 100,0 % .
Do dochodów maj¹tkowych nale¿¹ dochody:
 sprzeda¿ maj¹tku gminy, które na zaùo¿ony plan 314.000,00 zù wykonano
311.986,35 zù, co stanowi 99,4% w stosunku do planu rocznego.
Dochody te zwi¹zane s¹ miêdzy innymi ze sprzeda¿¹ w drodze przetargu 10
nieruchomoœci niezabudowanych na ogóln¹ kwotê – 183.608,00 zù tj. piêã
dziaùek poùo¿onych w Ciechanowicach i trzy dziaùki poùo¿one w Marciszowie.
W drodze bezprzetargowej sprzedano dwie dziaùki poùo¿one w Marciszowie na
kwotê – 1.588,00 zù.
W 2011 roku sprzedano równie¿ w trybie bezprzetargowym jedn¹
nieruchomoœci zabudowanych na ogóln¹ kwotê – 6.171,00 zù.
W drodze przetargu sprzedano trzy lokale mieszkalne na kwotê – 115.800,00 zù
tj. lokal mieszkalny nr 5 poùo¿ony w budynku nr 154 w Ciechanowicach, lokal
mieszkalny nr 3 poùo¿ony w budynku nr 39 przy u. Gùównej w Marciszowie,
lokal mieszkalny nr 7 poùo¿ony w budynku nr 37 w Ciechanowicach.
W drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom sprzedano cztery lokale
mieszkalne za 1% wartoœci rynkowej nieruchomoœci na kwotê – 2.801,73 zù tj.
lokal mieszkalny nr 5 poùo¿ony w budynku przy ul. Spóùdzielczej 42 w
Marciszowie, lokal mieszkalny nr 4 poùo¿ony w budynku nr 91 w
Wieœciszowicach, lokal mieszkalny nr 8 poùo¿ony w budynku nr 95 w
Wieœciszowicach, lokal mieszkalny nr 7 poùo¿ony w budynku nr 75 w
Ciechanowicach.
W roku 2011 dokonano spùaty zalegùoœci z tytuùu wykupu nieruchomoœci
zabudowanej nr 370/7 poùo¿onej w Ciechanowicach rozùo¿onej na raty.
 Dotacji otrzymanych na zadania inwestycyjne z bud¿etu pañstwa na
dofinansowanie wùasnych inwestycji – w wysokoœci 207.142,10 zù.
Dotacje na usuwanie skutków klêsk ¿ywioùowych w kwocie – 201.011,00 zù
oraz w wyniku rozliczenia funduszu soùeckiego za rok 2010 czêœciowy zwrot
wydatków inwestycyjnych w wysokoœci – 6.130,10 zù.
 Dotacji celowych otrzymanych od samorz¹du województwa na realizacje
zadañ inwestycyjnych na podstawie porozumieñ w wysokoœci 52.479,00
zù.
Dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych na wyposa¿enie placów zabaw w
Marciszowie, Sêdzisùawiu i Wieœciszowicach w wysokoœci – 14.463,00 zù oraz
odbudowy drogi rolniczej w wysokoœci – 38.016,00 zù.
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 Úrodki na dofinansowanie zadañ pozyskane z innych êródeù na realizacjê
projektu przy udziale œrodków z Unii Europejskiej w wysokoœci –
7.440.808,95 zù.
- na zadanie pn” Budowa oczyszczalni œcieków w Marciszowie i
kanalizacja sanitarna wsi gminnych” w wysokoœci – 5.729.719,91 zù;
- refundacja œrodków za zadanie wykonane w 2010 roku pn „Budowa
sieci wodoci¹gowej w miejscowoœci Úwidnik” w wysokoœci – 890.827,00
zù;
- refundacja œrodków za zadanie wykonane w 2009 roku pn „Zmiana
sposobu u¿ytkowania poddasza budynku administracyjno-usùugowego na
przedszkole w Marciszowie ul. Szkolna” w wysokoœci – 285.943,68 zù;
- refundacja œrodków za zadanie wykonane w 2010 roku pn „Budowa
Domu Kultury w Marciszowie” w wysokoœci – 376.656,36 zù;
- refundacja œrodków za zadanie wykonane w 2010 roku pn „ Przebudowa
gminnych placów rekreacyjno-sportowych w Marciszowie i
Ciechanowicach” w wysokoœci – 157.662,00 zù.

Struktura podziaùu dochodów w 2011 roku (w %)

36,26%

63,74%

Dochody bie¿¹ce

Dochody majatkowe

•ródùo: Opracowano na podstawie sprawozdañ.
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Struktura dochodów bie¿¹cych wedùug wa¿niejszych êródeù w 2011 rok
(w %)
23,60%

25,00%

20,00%

15,00%

12,20%
11,00%
9,50%

10,00%
6,00%
5,00%
0,50%

0,30%

0,30%

0,20%

0,00%
1
Dochody z podatków i opùat
Udziaùy w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
Pozostaùe dochody
Subwencje ogóùem
Dotacje na zadania bie¿¹ce
Wpùywy zwi¹zane z gromadzeniem œrodków z opùat i kar za korzystanie ze œrodowiska
Wpùywy za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych
Dochody bie¿¹ce z maj¹tku gminy
Úrodki pozyskane z innych êródeù

•ródùo: Opracowano na podstawie sprawozdañ.

Struktura dochodów maj¹tkowych wedùug wa¿niejszych êródeù w 2011 roku
(w %)
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33,70%
35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%
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1,40%

1,20%

5,00%

0,00%
1
Dochody ze sprzeda¿y majatku
Dotacje na zadania inwestycyjne
Úrodki na dofinansowanie zadañ inwestycyjnych pozyskane z innych êródeù UE

Szczegóùowe dane na temat wykonania planu dochodów bud¿etowych
przedstawiono w zaù¹czniku nr 2 i 3 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI GMINY
W roku 2011 wydatki bud¿etowe wynosz¹ ogóùem 23.623.183,35 zù, co w
stosunku do planu wynosi 96,8% w tym wydatki bie¿¹ce – 11.210.872,60 zù tj.
47,5%, a wydatki maj¹tkowe – 12.412.310,75 zù tj. 52,5%.
Wydatki bie¿¹ce wykonano w 96,0% zaùo¿onego planu.
Udziaù poszczególnych wydatków bie¿¹cych w bud¿ecie gminy w 2011 roku
wynosi:
 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ – 21,9%;
 Wydatki na obsùugê dùugu 0,8%;
 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 0,3%;
 Úwiadczenia na rzecz osób fizycznych – 11,1%;
 Wydatki na programy finansowane z udziaùem œrodków UE – 0,7%;
 Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ statutowych – 12,7%.
Wydatki maj¹tkowe wykonano w 97,5% w stosunku do zaùo¿onego planu
Udziaù poszczególnych wydatków maj¹tkowych w bud¿ecie gminy w 2011 roku
wynosi:
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 Na programy inwestycyjne finansowane z udziaùem œrodków UE –
46,4%;
 Na pozostaùe inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5,5%;
 Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych – 0,4%;
 Wydatki na zakup i objêcie akcji – 0,2%;
Szczegóùowe dane przedstawiono w zaù¹czniku nr 1 do niniejszego
sprawozdania.
W dziale 010 – Rolnictwo i ùowiectwo wydatki wykonano w 98,7%, co stanowi
46,7% ogóùem zrealizowanych wydatków.
W rozdziale 01008 – melioracje wodne – wydatki wykonano w 99,6%.
W ramach umowy z Urzêdem Marszaùkowskim Województwa Dolnoœl¹skiego
gmina otrzymaùa œrodki na bie¿¹ce utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wodnych
szczegóùowych. Gmina z otrzymanych œrodków wykonaùa konserwacjê rowów
melioracyjnych na kwotê 21.730,96 zù na zadanie pn „Konserwacja urz¹dzeñ
melioracji wodnych szczegóùowych – obrêb Domanów i Marciszów”.
W rozdziale 01010 – infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi – wydatki
inwestycyjne wykonano w 98,7% na realizacjê zadañ pn:
 „Budowa oczyszczalni œcieków w Marciszowie i kanalizacji sanitarnej
dla wsi gminnych” inwestycja zostaùa rozpoczêta w 2010 roku. Wydatki
poniesione w 2011 roku na realizacjê tej inwestycji wynosz¹ –
10.596.512,48 zù, zadanie realizowane przy dofinansowaniu œrodków UE
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego;
 Budowa sieci wodoci¹gowo – kanalizacyjnej do 9 dziaùek w
Marciszowie ul. Sùoneczna – I etap budowy – 43.006,34 zù;
 Modernizacja sieci wodoci¹gowej i budowa ul. Dworcowa w
Marciszowie oraz przyù¹cza wodoci¹gowego i kanalizacyjnego do
budynku mieszkalnego ul. Dworcowa 8 – 33.969,33 zù;
 Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania ruroci¹gu
tùocznego z miejscowoœci Sêdzisùaw do Marciszowa – 9.249,80 zù
wydatki zwi¹zane z wykonaniem map do celów projektowych;
 Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn „Budowa sieci
wodoci¹gowej w miejscowoœci Ciechanowice wydatkowano – 11.070,00
zù.
W rozdziale 01030 – izby rolnicze - wydatki wykonano w 94,9%. Wydatek
stanowi 2% uzyskanych wpùywów z podatku rolnego, który jest przekazywany
dla Izb Rolniczych.
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W rozdziale 01042 – wyù¹czenie z produkcji gruntów rolnych – wydatki
wykonano w 100,0%. Wydatki zwi¹zane z zadaniem pn „Odbudowa drogi
gminnej nr 114479D w Marciszowie” w kwocie – 155.421,62 zù;
W rozdziale 01095 – pozostaùa dziaùalnoœã – wydatki wykonano w 100,0%.
Wydatki zwi¹zane s¹ z realizacja zadania z zakresu administracji rz¹dowej –
zwrot akcyzy do paliwa rolnikom prowadz¹cym produkcjê roln¹.
Dziaù 600 – Transport i ù¹cznoœã – wydatki wykonano w 78,6% co stanowi
2,1% ogóùem zrealizowanych wydatków bud¿etowych.
Rozdziaù 60014 – drogi publiczne powiatowe – œrodki przeznaczone byùy na
udzielenie dotacji dla Powiatu Kamiennogórskiego na budowê chodnika przy
drodze powiatowej w Ciechanowicach. Zadanie nie zostaùo wykonane ze
wzglêdu na niepodpisanie umowy o dotacjê przez Starostwo.
Rozdziaù 60016 – drogi publiczne gminne - wydatki wykonano w 89,1%, tj. na
zaùo¿ony plan – 87.875,00 zù wydatkowano kwotê – 78.289,49 zù w tym:
 Na wydatki bie¿¹ce wydatkowano – 28.256,04 zù i s¹ to wydatki zwi¹zane
z zakupem materiaùów na cz¹stkowa naprawê dróg (dojazd do boiska
sportowego w Sêdzisùawiu i Marciszowie) – 2.101,39 zù, zakup
materiaùów na wykonanie kùadki dla pieszych w Marciszowie – 4.008,20
zù, zakup materiaùów budowlanych na wykonanie przepustu na drodze
gminnej w Pastewniku – 1.761,36 zù.
Transport kruszywa, ogùawianie drzew przy drogach gminnych – 4.770,08 zù.
Ponadto wydatki zwi¹zane byùy z zakupem paliwa do più i kosiarek
spalinowych pracuj¹cych przy wykaszaniu i utrzymaniu poboczy dróg
gminnych oraz œrodków transportowych wspomagaj¹cych powy¿sze
dziaùania.
W ramach realizacji przedsiêwziêã z Funduszu soùeckiego zostaùy zakupione
materiaùy na wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w
Ciechanowicach – 8.188,46 zù.
 Na zadania inwestycyjne wydatkowano – 50.033,45 zù tj. na:
- przebudowê drogi gminnej dz. nr 702 – Aleja Lipowa w Ciechanowicach.
W rozdziale 60078 – usuwanie skutków klêsk ¿ywioùowych – wydatki
wykonano w 93,6% tj. na zaùo¿ony plan – 390.000,00 zù wydatkowano kwotê
365.060,63 zù w tym:
 Na wydatki bie¿¹ce wydatkowano – 118.549,10 zù i zostaùa
wyremontowana droga gminna nr 114368D w Sêdzisùawiu II etap.
 Na zadania inwestycyjne w ramach usuwania skutków klêsk
¿ywioùowych wydatkowano – 246.511,53 zù tj. na:
- odbudowê drogi gminnej nr 114371D w Sêdzisùawiu.
W rozdziale 60095 – pozostaùa dziaùalnoœã – wydatki wykonano w 97,6% tj. na
zaùo¿ony plan w bud¿ecie w wysokoœci 58.000,00 zù wydatkowano kwotê –
56.617,78 zù.
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Wydatki bie¿¹ce zwi¹zane s¹ miêdzy innymi z wynagrodzeniem wraz z
pochodnymi operatora koparki – 40.515,40 zù oraz zakupem paliwa i czêœci
eksploatacyjnych do koparki – 15.008,45 zù.
Dziaù 630 – Turystyka – wydatki wykonano w 53,6% co stanowi 0,02%
ogóùem zrealizowanych wydatków bud¿etowych.
Rozdziaù 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ; wydatki
wykonano w 53,6% tj. na zaùo¿ony plan w bud¿ecie w wysokoœci – 10.000,00 zù
wydatkowano kwota – 5.360,76 zù.
Úrodki w kwocie 3.380,75 zù wydatkowano na zakup map turystycznych i
albumu „Dolina Bobru” oraz kwotê 1.980,01 zù na wykonanie folderów oraz
kierunkowskazów turystycznych.
Dziaù 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w 93,7%, co
stanowi 3,2% ogóùem zrealizowanych wydatków.
Rozdziaù 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomoœciami wydatki wykonano
w 93,7%, tj. na zaùo¿ony plan w bud¿ecie w wysokoœci – 803.865,24 zù
wydatkowano kwota – 753.486,84 zù.
Na wydatki bie¿¹ce wydatkowano kwotê – 492.136,25 zù i byùy to wydatki
zwi¹zane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy.
Wykonano prace remontowe na ogólna kwotê – 285.138,46 zù z tego na:
 Wykonanie remontu kapitalnego budynku nr 44 w Domanowie, który
ulegù czêœciowemu spaleniu – 252.239,74 zù;
 Przekazane udziaùy gminy na remonty wykonywane przez Wspólnoty
mieszkaniowe gdzie gmina jest wùaœcicielem na kwotê – 32.898,72 zù.
Na zakup materiaùów przeznaczonych na prace remontowe wykonane we
wùasnym zakresie oraz na obsùugê budynków wydatkowano – 54.910,31 zù.
Wykonano min.:
 zakupiono materiaùy na wykonanie monta¿u wodomierzy w lokalach
mieszkalnych bêd¹cych wùasnoœci¹ Gminy – 2.899,77 zù;
 ponadto zakupiono materiaùy hydrauliczne w celu modernizacji
instalacji wodoci¹gowej w lokalu mieszkalnym w Sêdzisùawiu 25 –
1.069,70 zù;
 zakupiono materiaùy na wykonanie c.o. w lokalu mieszkalnym
Marciszów ul Ks. Bolka I 6 – 7.314,61 zù;
 zakupiono materiaùy budowlane za kwotê – 2.754,25 zù na dokonywanie
drobnych napraw w budynkach mieszkalnych;
 zakup czêœci do ci¹gników oraz paliwa do œrodków transportowych
obsùuguj¹cych budynki mieszkalne – 39.886,95 zù .
Úrodki finansowe na zakup usùug – 87.779,05 zù, za któr¹ wykonano miêdzy
innymi:
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 wykonanie instalacji elektrycznej WLZ wraz z warunkami przyù¹cza
elektrycznego w budynku przejêtym od PKP i adaptowanego na cele
mieszkalne – 10.636,51 zù;
 naprawa pokrycia dachowego i rynien na budynku Sêdzisùaw 54 –
10.136,61zù;
 wykonanie pieców grzewczych w lokalach mieszkalnych bêd¹cych
wùasnoœci¹ Gminy w Marciszowie ul. Nadrzeczna i Gùówna 48 – 9.927,11
zù;
 wykonanie naprawy dachu na budynku Sêdzisùaw 25 – 16.500,00 zù;
 dzier¿awa pomieszczeñ gara¿owych i magazynowych – 21.709,96 zù;
 przegl¹dy okresowe pojazdów i inne usùugi zwi¹zane z utrzymaniem
œrodków transportowych niezbêdnych do obsùugi zasobu mieszkaniowego
gminy (np. wymiana i naprawa ogumienia i bie¿¹ce naprawy) – 10.754,87
zù;
 obsùugê kominiarsk¹ budynków mieszkalnych administrowanych przez
Gminê – 3.637,93 zù;
 pozostaùe œrodki zwi¹zane s¹ z wydatkami zwi¹zanymi z wykonywaniem
drobnych napraw w budynkach mieszkalnych oraz z wynajmem 1 lokalu
mieszkalnego z zasobów TBS.
Na zakup energii na oœwietlenie klatek schodowych wydatkowano – 10.103,08
zù, na zakup wody dostarczanej do lokali mieszkalnych wydatkowano kwotê –
34.214,23 zù oraz zakup energii cieplnej – 1.210,26 zù.
Pozostaùe wydatki w szczególnoœci zwi¹zane s¹ z ubezpieczeniem budynków
mieszkalnych jak równie¿ œrodków transportu tj. Forda, ci¹gników i przyczepy –
10.542,04 zù oraz z pozwami dùu¿ników zalegaj¹cymi w opùatach czynszowych
w wysokoœci – 4.729,85 zù.
Na wydatki maj¹tkowe wydatkowano – 261.350,59 zù na:
 zakup dziaùki w Sêdzisùawiu z przeznaczeniem na plac zabaw –
27.085,60 zù;
 zakup samochodu marki Mercedes Unimog – 35.000,00 zù;
 zakup ci¹gnika wraz z pùugiem i posypywark¹ – 199.264,99 zù.
Dziaù 710 – Dziaùalnoœã usùugowa - wydatki wykonano w 91,0 %, co stanowi
0,4% ogóùem zrealizowanych wydatków.
Rozdziaù 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki wykonano
w 99,4%. Wydatki zwi¹zane byùy z opracowaniem zmiany studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów
w na plan 32.400,00 zù wydatkowano kwotê 32.208,00 zù na koñcow¹ zapùatê
opracowanego studium.
Rozdziaù 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki wykonano
w 90,6% w szczególnoœci na podziaùy geodezyjne zwi¹zane ze sprzeda¿¹
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nieruchomoœci i gruntów; inwentaryzacja nieruchomoœci - na plan 41.600,00 zù
wydatkowano – 37.684,70 zù w tym miêdzy innymi na:
 wycenê dziaùek zabudowanych i niezabudowanych – 3.457,80 zù;
 wycenê lokali mieszkalnych i inwentaryzacjê budynków – 9.757,06 zù;
 podziaù dziaùek i okazanie granic – 19.944,00 zù;
 wypisy i wyrysy – 3.357,94 zù;
 opùaty s¹dowe, odpisy, zmiany w KW – 1.108,00 zù.
Rozdziaù 71035 – cmentarze – wydatki wykonano w 65,8% na plan 12.000,00 zù
wydatkowano – 7.897,89 zù wydatki zwi¹zane byùy z bie¿¹cym utrzymaniem
cmentarzy komunalnych w gminie.
Rozdziaù 71095 – pozostaùa dziaùalnoœã – wydatki wykonano w 100,% na plan
5.400,00 zù wydatkowano – 5.366,01 zù. Wydatki zwi¹zane byùy z ogùoszeniami
o przetargach, rokowaniach i wykazach nieruchomoœci przeznaczonych do
sprzeda¿y przez Gminê.
Dziaù 750 – Administracja publiczna - wydatki wykonano w 98,5%, co
stanowi 9,9% ogóùem zrealizowanych wydatków.
Rozdziaù 75011 – urzêdy wojewódzkie – wydatki wykonano w 99,7% tj. na plan
112.200,00 zù wydatkowano – 111.860,31 zù. Wydatki zwi¹zane byùy z
realizacj¹ spraw obywatelskich (wymiana i wydawanie dowodów osobistych,
sprawy meldunkowe).
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 97.066,80 zù, opùaty licencyjne za
programy do ewidencji ludnoœci – 8.495,37 zù. Pozostaùe wydatki zwi¹zane s¹ z
zakupem druków, opùatami pocztowymi, za telefony, zakupem materiaùów
papierniczych i akcesoriów komputerowych oraz odpisem na ZFÚS.
Rozdziaù 75022 – rady gmin – wydatki wykonano w 96,0% tj. na plan
110.760,00 zù wydatkowano ogóùem 106.348,59 zù w tym na wypùatê diet
radnych – 102.584,75 zù, pozostaùe wydatki zwi¹zane s¹ z obsùug¹ Rady
(prowizje bankowe, artykuùy biurowe, delegacje, zakup materiaùów
papierniczych, tonerów itp.).
Rozdziaù 75023 – urzêdy gmin – wydatki wykonano w 98,7% tj. na plan
2.046.640,00 zù wydatkowano ogóùem – 2.020.514,03 zù w tym: na wydatki
bie¿¹ce – 2.007.875,78 zù, a na wydatki inwestycyjne w kwocie – 12.638,25 zù
przeznaczone byùy na zakup programów podatkowych na potrzeby urzêdu.
Gùówn¹ pozycjê wydatków bie¿¹cych stanowi¹ pùace wraz z pochodnymi tj.
kwota 1.683.277,70 zù. W wydatkach pùacowych ujête s¹ kwoty poniesione na
realizacjê prac interwencyjnych i robót publicznych.
Pozostaùe wydatki zwi¹zane s¹ miêdzy innymi z:
 zakupem gazu na cele grzewcze – 29.757,68 zù;
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materiaùów biurowych i papierniczych – 5.117,63 zù;
zakup paliwa – 6.651,44 zù;
zakup œrodków czystoœci – 2.187,58 zù;
zakup 5 zestawów komputerowych – 15.310,00 zù;
zakup zasilaczy awaryjnych do komputerów – 1.512,00 zù;
zakup tonerów do drukarek i kser – 2.854,95 zù;
zakup wyposa¿enia do biur – 1.921,00 zù;
zakup literatury fachowej – 2.481,78 zù;
zakup czêœci do kser – 1.421,78 zù;
za konserwacje programów komputerowych – 6.001,23 zù;
obsùug¹ prawn¹ gminy – 78.812,00 zù;
usùugi pocztowe – 16.772,18 zù;
prowizjami bankowymi – 5.746,39 zù;
aktualizacj¹ programu antywirusowego – 1.555,65 zù;
napraw¹ samochodu – 1.980,84 zù;
przystosowanie pomieszczenia na biuro – 5.920,49 zù;
opùatami za telefony, Internet tj. kwota – 17.495,84 zù;
opùata za wodê i energiê elektryczn¹ – 19.222,78 zù;
zakup usùug zdrowotnych (badania pracowników) – 2.100,00 zù;
szkolenia pracowników – 14.069,90 zù;
z krajowymi wyjazdami sùu¿bowymi – 17.;145,76 zù.
Ponadto wydatki zwi¹zane byùy z opùatami zwi¹zanymi z ubezpieczeniem
budynku urzêdu, samochodu i komputerów oraz odpisem na ZFÚS w
wysokoœci – 45.443,66 zù.

Rozdziaù 75056 – spis powszechny i inne – wydatki wykonano w 100,0%.
Zadanie zlecone z zakresu administracji rz¹dowej. Wydatki zwi¹zane byùy z
przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego
Ludnoœci i Mieszkañ w 2011 roku.
Rozdziaù 75075 – promocja jednostek samorz¹du terytorialnego – wydatki
wykonano w 83,4% tj. na plan 12.000,00 zù wydatkowano – 10.011,09 zù.
Wydatki zwi¹zane z promocj¹ gminy w Internecie, w katalogu Targi ITB Berlin.
Reklama gminy w gazecie „Informator Samorz¹dowy” RTI – promuj¹cych
najpiêkniejsze miejsca w Gminie.
Rozdziaù 75095 – pozostaùa dziaùalnoœã – wydatki wykonano w 94,3% tj. na plan
64.565,00 zù wydatkowano – 60.908,41 zù. Wydatki zwi¹zane z obsùug¹ i
funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, na utworzenie, którego gmina
w roku 2004 otrzymaùa œrodki w ramach podpisanego porozumienia z
Wojewódzkim Urzêdem Pracy, gdzie gùówn¹ pozycjê stanowi¹ wynagrodzenia
wraz z pochodnymi, na które w 2011 roku przeznaczono – 40.000,00 zù.
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Ponadto wydatki zwi¹zane z opùat¹ skùadek dla Euroregionu „NYSA” –
4.636,00 zù, Zwi¹zku Gmin Wiejskich – 1.292,05 zù i Stowarzyszenia „Kwiat
Lnu” w wysokoœci – 4.710,00 zù. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ Festynu „Dni
Marciszowa” i Do¿ynek Gminnych – 8.673,51 zù.
Dziaù 751 – Urzêdy naczelnych organów wùadzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz s¹downictwa – wydatki wykonano w 100,0%, co stanowi
0,07% ogóùem wykonanych wydatków.
Rozdziaù 75101 – urzêdy naczelnych organów wùadzy pañstwowej i kontroli –
wydatki wykonano w 100,0% i zwi¹zane s¹ z aktualizacj¹ Rejestru Wyborców.
W rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – wydatki wykonano w 100,0%.
Zadanie zlecone z zakresu administracji rz¹dowej i wydatki zwi¹zane byùy z
przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.
Dziaù 752 – Obrona narodowa – wydatki wykonano w 100,0%.
Zadanie zlecone z zakresu administracji rz¹dowej i wydatki zwi¹zane byùy z
realizacja pozostaùych wydatków obronnych.
Dziaù 754 – Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa – wydatki
wykonano w 89,5%, co stanowi 0,6 % ogóùem zrealizowanych wydatków.
Rozdziaù 75412 – ochotnicze stra¿e po¿arne – wydatki wykonano w 92,9% tj. na
plan 150.000,00 zù wydatkowano – 139.392,38 zù.
Gùówn¹ pozycjê wydatków bie¿¹cych stanowi¹ pùace wraz z
pochodnymi tj. kwota 62.851,27 zù i s¹ one zwi¹zane z zatrudnieniem 2
kierowców, wynagrodzeniem ryczaùtowym kierowców z jednostek OSP Úwidnik
i Pastewnik oraz Komendanta Gminnego.
Pozostaùe œrodki wydatkowano miêdzy innymi na:
 zakup paliwa do samochodów po¿arniczych i sprzêtu wydatkowano –
14.305,22 zù;
 zakup czêœci eksploatacyjnych do pojazdów po¿arniczych i sprzêtu –
3.752,92 zù;
 zakup wêgla na potrzeby grzewcze OSP Pastewnik – 1.460,00 zù;
 zakup materiaùów neutralizuj¹cych materiaùy ropopochodne – 1.200,00
zù;
 zakup umundurowania dla mùodzie¿owej dru¿yny po¿arniczej – 2.239,30
zù w tym ze œrodków przeznaczonych w Funduszu Soùeckim soùectwa
Marciszów – 1.500,00 zù;
 zakup energii elektrycznej – 7.823,87 zù;
 zakup wody do celów gaœniczych – 406,05 zù;
 badania lekarskie stra¿aków ochotników bior¹cych udziaù w akcjach
ratowniczych – 3.490,00 zù;
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 zakup usùug pozostaùych wydatkowano – 12.770,58 zù w tym na:
wykonanie bram wjazdowych na teren jednostki OSP w Pastewniku –
6.750,00 zù, przegl¹d sprzêtu hydraulicznego bêd¹cego na wyposa¿eniu
jednostki OSP Marciszów i Pastewnik – 4.811,59 zù.
 ubezpieczenie pojazdów po¿arniczych oraz stra¿aków bior¹cych udziaù w
akcjach gaœniczych – 6.299,50 zù;
 wypùata ekwiwalentu dla stra¿aków ochotników bior¹cych czynny udziaù
w akcjach ratowniczych i innych zdarzeniach losowych – 11.798,00 zù;
 pozostaùe wydatki zwi¹zane s¹ z opùatami za telefony oraz odpisem na
ZFÚS.
W ramach wydatków maj¹tkowych zostaùa zakupiona motopompa dla jednostki
OSP w Marciszowie – 4.722,00 zù.
Stra¿acy ochotnicy brali udziaù w 104 akcjach nios¹c pomoc ludziom w
zagro¿eniach losowych: powodziach, zagro¿eniach po¿arowych, kolizjach
drogowych oraz przy usuwaniu drzew stwarzaj¹cych zagro¿enia dla ¿ycia
u¿ytkowników dróg.
Rozdziaù 75414 – obrona cywilna – wydatki wykonano w 100,0 % tj. na plan
2.000,00 zù wydatkowano – 1.955,70 zù.
Zadanie zlecone z zakresu administracji rz¹dowej na kwotê 1.000 zù pozostaùe s¹
to wydatki wùasne. Wydatki bie¿¹ce zwi¹zane byùy miedzy innymi z zakupem
termosu 13 litrowego, kuchenki mikrofalowej, butów gumowych, taœmy
ostrzegawczej, worków do pisaku – wykorzystywanych w sytuacjach
kryzysowych (powodziowych).
Rozdziaù 75421 – zarz¹dzanie kryzysowe - wydatki wykonano w 51,3% tj. na
plan 14.000,00 zù wydatkowano – 7.181,74 zù.
Wydatki zwi¹zane z prowadzeniem w miesi¹cu lipcu 2011 roku akcji
powodziowej w zwi¹zku z ogùoszonym alarmem powodziowym, na które
wydatkowano – 2.276,62 zù tj. zakup piasku, paliwa, niezbêdnych narzêdzi.
Abonament za korzystanie z systemu informatycznego Samorz¹dowego
Informatora SMS i œwiadczenie e-usùug (przekazywanie informacji o
zagro¿eniach do mieszkañców gminy za pomoc¹ SMS-ów) – 4.605,12 zù.
Dziaù 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z
ich poborem – wydatki wykonano 83,0%, co stanowi 0,1% ogóùem
wykonanych wydatków.
Rozdziaù 75647 – pobór podatków i opùat – wydatki wykonano w 83,0% tj. na
plan 42.000,00 zù wydatkowano – 34.837,12 zù.
Wydatki zwi¹zane z wypùat¹ prowizji dla inkasentów za pobór podatków w
kwocie – 30.671,00 zù oraz z ich poborem w kwocie – 4.166,12 zù tj. prowizje
bankowe, opùaty egzekucyjne i komornicze, opùaty s¹dowe za dokonanie wpisu
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zalegùoœci podatkowych na hipotekê oraz wydatki zwi¹zane z opùatami
egzekucyjnymi od kwot realizowanych przez Urzêdy Skarbowe w ramach
wykonywania zùo¿onych tytuùów wykonawczych.
Dziaù 757 – Obsùuga dùugu publicznego – wydatki wykonano w 73,1%, co
stanowi 0,8% ogóùem wykonanych wydatków.
Rozdziaù 75702 – obsùuga kredytów i po¿yczek – s¹ to odsetki od kredytów i
po¿yczek zaci¹gniêtych przez Gminê na realizacjê zadañ inwestycyjnych, na
które w 2011 roku wydatkowano 198.538,55 zù.
Rozdziaù 75704 – rozliczenia z tytuùu porêczeñ i gwarancji udzielonych przez
jednostkê samorz¹du terytorialnego – zabezpieczenie wydatków na porêczenie
udzielone przez Gminê dla Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej
„Sanikom” Spóùka z o.o. w Lubawce – brak wykonania wydatków.

Dziaù 801 –Oœwiata i wychowanie – wydatki wykonano w 99,6%, co stanowi
14,9% ogóùem zrealizowanych wydatków.
Rozdziaù 80101- szkoùy podstawowe – wydatki wykonano w 100,0%, tj. na plan
1.588.848,00 zù wydatkowano – 1.555.848,99 zù i s¹ to wydatki bie¿¹ce.
Gùówn¹ pozycjê wydatków bie¿¹cych s¹ miêdzy innymi:
 pùace wraz z pochodnymi tj. kwota - 1.331.309,67 zù ;
 zakup opaùu (oleju opaùowego) – 34.900,00 zù ;
 œrodki czystoœci – 8.122,84 zù ;
 zakup wykùadziny na korytarz – 10.732,98 zù;
 zakup artykuùów biurowych, druków, poradników i czasopism – 5.712,43
zù;
 zakup akcesoriów komputerowych – 1.937,56 zù;
 zakup drzwi i szafy do pracowni przyrody – 1.361,50 zù;
 zakup tuszy i tonerów do drukarek – 3.079,17 zù;
 zakup ksi¹¿ek i pomocy dydaktycznych – 2.832,22 zù ;
 zakup energii i wody – 12.967,80 zù ;
 zakup usùug pozostaùych – 24.576,65 zù z tego na :
- na usùugi transportowe – 7.903,47 zù;
- wywóz nieczystoœci staùych – 3.602,08 zù,
- usùugi zwi¹zane z poùo¿eniem wykùadziny – 9.225,00 zù;
- przegl¹d i konserwacja pieca CO – 1.107,00 zù,
- prowizje bankowe – 793,90 zù;
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- pozostaùe usùugi pocztowe, informatyczne, kominiarskie itp. – 2.591,10
zù;
 opùaty za usùugi telefoniczne i Internet – 2.591,10 zù;
 ubezpieczenie budynków i mienia – 1.040,00 zù;
 wydatki na wypùatê dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 84.123,71 zù;
 odpis na ZFÚS – 58.682,27 zù;
Pozostaùe wydatki zwi¹zane s¹ z zakupem usùug zdrowotnych, podró¿ami
sùu¿bowymi i szkoleniami.
Rozdziaù 80103 – oddziaùy przedszkolne w szkoùach podstawowych – wydatki
wykonano w 100,0 % tj. na plan 174.683,00 zù wydatkowano – 174.677,33 zù i
s¹ to wydatki bie¿¹ce.
Wydatki zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem tj.
 pùace wraz z pochodnymi – 146.174,57 zù ;
 zakup opaùu (oleju opaùowego – 1.620,00 zù;
 œrodków czystoœci – 336,53 zù;
 zakup energii elektrycznej i wody – 618,20 zù ;
 wydatki na wypùatê dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 12.289,90 zù ;
 odpis na ZFÚS – 8.074,50 zù.
Rozdziaù 80104 – przedszkola – wydatki wykonano w 98,4% tj. na plan
229.377,00 zù wydatkowano – 225.689,84 zù; i s¹ to wydatki bie¿¹ce.
Wydatki bie¿¹ce zwi¹zane s¹ z funkcjonowaniem publicznego przedszkola w
Marciszowie, do którego w 2011 roku œrednio uczêszczaùo 60 dzieci.
Gùówn¹ pozycj¹ s¹ takie wydatki jak:
 wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 146.725,78 zù;
 wypùata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 9.305,47 zù;
 zakup œrodków czystoœci – 374,28 zù;
 zakup energii elektrycznej i wody – 2.812,08 zù;
 zakup energii cieplnej – 17.903,35 zù;
 odpis na ZFÚS – 8.459,06 zù;
 dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Fundacjê
Pomocy Dzieciom i Mùodzie¿y SALVATOR – 35.912,62 zù.
Z bud¿etu gminy udzielana jest dotacja dla przedszkoli niepublicznych w
Ciechanowicach i Sêdzisùawiu tzw. inne formy wychowania przedszkolnego.
Punkty przedszkolne „Dobry start przedszkolaka” s¹ prowadzone przez
Fundacjê Pomocy Dzieciom i Mùodzie¿y „Salvador” z Waùbrzycha. Punkty s¹
prowadzone na bazie i jako kontynuacja Alternatywnych form edukacji
przedszkolnej. Z punktów przedszkolnych korzystaùo œrednio 29 dzieci w wieku
3-5 lat. Na ka¿de dziecko w 2010 roku Gmina przekazywaùa dotacjê w ù¹cznej
wysokoœci – 35.912,62 zù.
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Rozdziaù 80110 – gimnazja – wydatki wykonano w 100,0 % tj. na plan
1.220.038,00 zù wydatkowano – 1.220.041,01 zù i s¹ to wydatki bie¿¹ce.
Gùówn¹ pozycj¹ s¹ takie wydatki jak:
 wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 986.262,71 zù;
 wypùata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 54.954,91 zù;
 zakup oleju opaùowego – 39.850,00 zù;
 zakup œrodków czystoœci oraz sprzêtu do sprz¹tania – 14.970,12 zù;
 zakup materiaùów biurowych, poradników i wydawnictw fachowych
- 3.490,65 zù;
 zakup materiaùów eksploatacyjnych do kser, tonerów i tuszu do
drukarek – 5.099,09 zù;
 zakup projektora i radiomagnetofonu – 2.721,00 zù;
 zakupy zwi¹zane z bie¿¹cymi naprawami i konserwacj¹ – 3.217,54
zù;
 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek – 2.909,94 zù;
 energii elektrycznej i wody – 10.508,22 zù;
 zakup usùug pozostaùych – 46.906,21 zù; w tym:
- na usùugi transportowe – 6.125,36 zù,
- wywóz nieczystoœci staùych – 3.582,48 zù,
- przegl¹d i konserwacja pieca CO – 2.959,00 zù,
- prowizje bankowe – 1.008,74 zù,
- naprawa dachu na Sali gimnastycznej – 30.000,00 zù;
 opùaty za usùugi telefoniczne i Internet – 3.067,95 zù;
 odpis na ZFÚS – 37.498,50 zù;
 ubezpieczenie budynków i mienia – 1.303,00 zù.
Pozostaùe wydatki zwi¹zane s¹ z podró¿ami sùu¿bowymi i szkoleniami.
Rozdziaù 80113 – dowo¿enie uczniów do szkóù – wydatki wykonano w 96,6% tj.
na plan 258.000,00 zù wydatkowano – 249.144,66 zù i s¹ to wydatki zwi¹zane z
dowozem dzieci do szkóù tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna i
usùugi transportowe. Do szkoùy podstawowej dowo¿eni s¹ uczniowie ze
wszystkich miejscowoœci z terenu naszej Gminy œrednio 285 uczniów ù¹cznie z
dzieãmi z oddziaùu przedszkolnego. Gmina zapewnia równie¿ bezpùatny dowóz
uczniów wraz z opiekunami do szkóù specjalnych, œrednio w ci¹gu roku objêtych
opiek¹ dowozu byùo 10 uczniów i 7 opiekunów.
Wydatki zwi¹zane z dowozem w 2011 roku poniesione przez Gminê wynosz¹ –
225.486,21 zù.
Rozdziaù 80146 – doksztaùcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano
w 100,0% tj. na plan 19.017,00 zù wydatkowano – 19.017,69 zù i s¹ to wydatki
zwi¹zane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli tj. opùaty za szkolenia,
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek oraz zwrot kosztów
podró¿y.
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Rozdziaù 80195 – pozostaùa dziaùalnoœã – wydatki wykonano w 95,2%, tj. na
plan 54.760,00 zù wydatkowano kwotê – 48.055,97 zù i s¹ to wydatki zwi¹zane z
zakupem usùug transportowych przez szkoùê na wyjazdy na zawody sportowe,
odpis na ZFÚS dla emerytów i rencistów pracowników oœwiaty – 29.705,45 zù.
Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ programu wsparcia nauki jêzyka angielskiego dla
uczniów szkóù gimnazjalnych, na które zostaùy pozyskane œrodki z Fundacji
Europejski fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W programie uczestnicz¹ uczniowie
klasy trzeciej gimnazjum, zajêcia zorganizowane s¹ w dwóch grupach, w
których ù¹cznie uczestniczy 56 osób. Na realizacjê tego programu w 2011 roku
wydatkowano 7.920,00 zù.
W 2011 roku zgodnie z uchwaù¹ Rady Gminy przyznano stypendia dla uczniów
za osi¹gniêcia naukowe, sportowe i artystyczne na kwotê – 1.500,00 zù.
Dziaù 851 – Ochrona zdrowia –wydatki wykonano w 95,2%, co stanowi 0,7%
ogóùem zrealizowanych wydatków.
Rozdziaù 85111 – szpitale ogólne – wydatki wykonano w 100,0%.
Wydatki maj¹tkowe zwi¹zane z przekazaniem dotacji w wysokoœci 100.000,00
zù zgodnie z Uchwaù¹ Nr XXXIV/203/09 Rady Gminy Marciszów z dnia 23
kwietnia 2009 roku dla Powiatu kamiennogórskiego dla projektu inwestycyjne
pn „Poprawa jakoœci opieki zdrowotnej poprzez budowê bloku operacyjnego w
Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. NZOZ Szpital
Powiatowy”.
Rozdziaù 85153 – zwalczanie narkomanii – wydatki wykonano w 48,3% tj. na
plan 7.002,00 zù wydatkowano kwotê – 3.380,00 zù.
Wydatki zwi¹zane byùy z:
 prowadzenie zajêã poza lekcyjnych dla dzieci ze œrodowisk zagro¿onych
patologi¹ spoùeczn¹,
 zakup publikacji o tematyce przeciwdziaùania narkomanii,
 prezentacja spektaklu teatralnego „Klaser peùen dopalaczy”
Rozdziaù 85154 – przeciwdziaùanie alkoholizmowi – wydatki wykonano w
92,4% tj. na plan 54.760,00 zù wydatkowano kwotê 50.581,61 zù.
Wydatki zostaùy poniesione miêdzy innymi na:
 wspóùorganizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i
mùodzie¿y oraz imprez œrodowiskowo- integracyjnych,
 prowadzenie zajêã w œwietlicy œrodowiskowej, z której korzystaj¹ gùównie
dzieci i mùodzie¿ wywodz¹ca siê ze œrodowisk zagro¿onych patologi¹
spoùeczn¹, dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, a celem byùy
dziaùania zwi¹zane z :
- propagowaniem zdrowego trybu ¿ycia bez u¿ywek,
- zainteresowaniem prac¹ spoùeczn¹ i sportem,
- odci¹ganiem od œrodowisk patologicznych,
- integracja spoùeczna,
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- umiejêtnoœã wspóùdziaùania w grupie , rozwijanie zainteresowañ,
po¿yteczne spêdzanie czasu wolnego. Na ten cel wydatkowano kwotê
11.000,00 zù.
wyjazd na kolonie letnie z programem profilaktyczno- terapeutycznym.
Z wypoczynku skorzystaùo 25 dzieci wywodz¹cych siê ze œrodowisk
zagro¿onych patologi¹ spoùeczn¹, a jego koszt wyniósù 14.138,00 zù,
prowadzenie zajêã sportowo-rekreacyjnych z dzieãmi i mùodzie¿¹ w
ramach profilaktyki problemowej , która oznacza odwoùywanie siê do
strategii profilaktycznych( przekonañ normatywnych) „ prawdziwy
sportowiec prowadzi zdrowy styl ¿ycia, nie pali, nie u¿ywa narkotyków” ,
a tak¿e wzmacnianie czynników chroni¹cych poprzez ukazywanie
autorytetów i rozwijanie zainteresowañ,
prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzale¿nionych i czùonków
ich rodzin,
wspóùorganizowanie imprez œrodowiskowych promuj¹cych zdrowy ,
aktywny i bezpieczny model ¿ycia,
zakup publikacji, ksi¹¿ek i ulotek o tematyce uzale¿nieñ,
udziaù w ogólnopolskich kampaniach „Zachowaj trzeêwy umysù „ i
„Postaw na rodzinê”,
uczestnictwo w programach „Animator sportu dzieci i mùodzie¿y „ i
„Trener gminny”
terenowe szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych na terenie caùej
gminy,
uczestnictwo w szkoleniach ( w tym równie¿ Zespoùu
Interdyscyplinarnego).

Dziaù 852 – Pomoc spoùeczna – wydatki wykonano w 97,9%, co stanowi 11,3%
ogóùem zrealizowanych wydatków.
Rozdziaù 85202 – Domy Pomocy Spoùecznej – wydatki wykonano w 99,9% tj.
na plan 75.760,00 zù wydatkowano kwotê – 75.713,02 zù i s¹ to wydatki
zwi¹zane z dopùat¹ do miesiêcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu
Pomocy Spoùecznej. Gmina ponosiùa te koszty dla czterech osób (zadanie
finansowane ze œrodków wùasnych gminy).
Rozdziaù 85212 – œwiadczenia rodzinne oraz skùadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoùecznego – wydatki wykonano w
96,5% tj. na plan 1.487.000,00 zù wydatkowano kwotê – 1.435.198,58 zù; jest to
zadanie zlecone z zakresu administracji rz¹dowej. Na wypùatê œwiadczeñ
wydatkowano kwotê – 1.390.588,58 zù, w tym:
 œwiadczenia rodzinne – 1.157.326,66 zù;
 Fundusz alimentacyjny – 206.260,00 zù;
 skùadki na ubezpieczenia spoùeczne – 27.001,92 zù.
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Wydatki zwi¹zane z obsùug¹ œwiadczeñ rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
wynosz¹ – 44.610,00 zù tj. na wynagrodzenia i pochodne – 35.493,81zù.
Pozostaùe wydatki zwi¹zane s¹ z zakupem materiaùów biurowych, prowizj¹
bankow¹, opùatami za u¿ytkowanie programów komputerowych, odpisem na
ZFÚS.
Rozdziaù 85213 – skùadki na ubezpieczenie zdrowotne opùacane za osoby
pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spoùecznej, niektóre œwiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestnicz¹ce w zajêciach w centrum integracji
spoùecznej – wykonano w 98,0% tj. na plan 13.370,00 zù wydatkowano kwotê –
13.104,25 zù. Zadanie zlecone z zakresu administracji rz¹dowej dla osób
otrzymuj¹cych œwiadczenie pielêgnacyjne oraz dla osób pobieraj¹cych zasiùek
staùy dofinansowane w 80%. Opùacono skùadki dla osób pobieraj¹cych zasiùek
staùy z pomocy spoùecznej nie podlegaj¹cych obowi¹zkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytuùu dla 19 osób oraz za osoby, które otrzymuj¹
œwiadczenie pielêgnacyjne – 18 osób.
Rozdziaù 85214 – zasiùki i pomoc w naturze oraz skùadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe – wydatki wykonano w 99,9 % tj. na plan 515.301,08 zù
wydatkowano kwotê – 514.592,83 zù. Wypùacono zasiùki:
 okresowe dla 222 osób i rodzin na kwotê – 436.291,75 zù;
 jednorazowe w formie pieniê¿nej i w naturze dla 62 osób i rodzin na
kwotê – 69.044,00 zù;
 jednorazowe dla 6 osób i rodzin jako wkùad wùasny w ramach
realizowanego projektu z POKL pn „Mogê wiêcej” na kwotê – 9.257,08
zù co stanowiùo 18 œwiadczeñ.
Rozdziaù 85215 – dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w 92,6% tj. na
plan 44.400,00 zù wydatkowano – 41.095,31 zù. Dodatki mieszkaniowe
umo¿liwiaj¹ osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych. W
zakresie tym wydano 62 decyzje, na które w 2011 roku wydatkowano 40.133,77
zù. Pozostaùe wydatki zwi¹zane s¹ z kosztami obsùugi dodatków
mieszkaniowych.
Rozdziaù 85216 – zasiùki staùe – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan
72.040,00 zù wydatkowano kwotê 72.039,99 zù.
Wypùacono zasiùki staùe dla 20 osób, co stanowiùo 184 œwiadczeñ. Zadanie
dofinansowywane w 80% ze œrodków bud¿etu pañstwa.
Rozdziaù 85219 – oœrodki pomocy spoùecznej – wydatki wykonano w 100,0% tj.
na plan 291.433,57 zù wydatkowano kwotê 291.423,91 zù w tym; 78.905,57 zù
œrodki na realizacjê projektu w ramach POKL pn „Mogê wiêcej” pn „Mogê
wiêcej”.
Wydatki miêdzy innymi zwi¹zane s¹ z:
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 wynagrodzeniem wraz z pochodnymi kwota – 223.650,95 zù, w tym
wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach programu POKL – 39.402,48
zù;
 Zakupem materiaùów biurowych i wyposa¿enia – 8.856,76 zù;
 Zakupem energii elektrycznej, cieplnej i wody – 7.200,00 zù;
 Zakup usùug pozostaùych (prowizje bankowe, usùugi informatyczne,
transportowe itp.) – 7.457,45 zù;
 Opùaty za usùugi telekomunikacyjne i Internet – 1.735,28 zù;
 Zakup usùug szkoleniowych w ramach programu POKL dla projektu pn
„Mogê wiêcej” – 36.149,11 zù;
 Zakup materiaùów na potrzeby realizowanego projektu pn „Mogê wiêcej”
wydatkowano – 2.353,98 zù miêdzy innymi na zakup materiaùów
niezbêdnych do realizacji projektu.
 Odpis na ZFÚS – 4.649,20 zù.
Pozostaùe wydatki zwi¹zane s¹ z zakupem materiaùów papierniczych do sprzêtu
drukarskiego, szkoleniami pracowników, podró¿ami sùu¿bowymi.
Rozdziaù 85228- usùugi opiekuñcze – wydatki nie byùy wykonane, gdy¿ nie
zachodziùa taka potrzeba.
Rozdziaù 85295 – pozostaùa dziaùalnoœã – wydatki wykonano w 100,0% tj. na
plan 213.942,92 zù wydatkowano kwotê 213.938,12 zù i s¹ to wydatki gùównie
zwi¹zane z do¿ywianiem dzieci z terenu gminy, na co zostaùo wydatkowane
205.942,92 zù. W 2011 roku opùacono obiady w naturze dla 205 dzieci i osób z
96 rodzin oraz wypùacono zasiùki celowe na zakup ¿ywnoœci dla 210 osób i
rodzin.
Wydatki na do¿ywianie ponoszone s¹ w ramach realizacji wieloletniego
programu pn „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania”, na który Gmina
otrzymuje dofinansowanie z bud¿etu pañstwa. W 2011 roku Gmina na ten cel
otrzymaùa 123.000,00 zù, pozostaùa kwota tj. 82.942,92 zù pokryta zostaùa ze
œrodków wùasnych.
Z posiùków korzystaùy dzieci z terenu gminy uczêszczaj¹ce do szkóù: w
Marciszowie, Kamiennej Górze, Bolkowie, nowym Siodle , Bystrzycy Górnej i
w Jeleniej Górze.
W 2011 roku gmina w ramach zadania zleconego z zakresu administracji
rz¹dowej wypùaciùa kwotê – 4.400,00 zù na jednorazowe dodatki do œwiadczeñ
pielêgnacyjnych w ramach realizacji rz¹dowego programu wspierania osób
pobieraj¹cych œwiadczenia pielêgnacyjne.
Pozostaùa kwota wydatków – 3.595,20 zù zwi¹zana jest z prowadzeniem prac
spoùeczne u¿ytecznych, gdzie gmina ponosi 40% kosztów, którymi jest
wynagrodzenie za pracê. W ramach prac spoùecznie u¿ytecznych zatrudniono w
roku sprawozdawczym 10 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne bez
prawa do zasiùki i pobieraj¹ce œwiadczenia z opieki spoùecznej.
Reasumuj¹c Gminny Oœrodek Pomocy Spoùecznej w Marciszowie w 2011 roku:
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 Wydaù ogóùem 1557 decyzji;
 Udzieliù pomocy w kompletowaniu dokumentów celem ustalenia
stopnia niesprawnoœci dla 11 osób do Powiatowego Zespoùu Spraw
Orzekania o Stopniu Niesprawnoœci;
 Przeprowadzono 45 wywiadów dla potrzeb innych instytucji;
 W okresie zimowym wspólnie z policjantami Posterunku Policji w
Marciszowie zrobiono objazd po œrodowiskach osób samotnych,
starszych i patologicznych, w wyniku których nie stwierdzono
przypadków zagro¿enia;
 Organizowanie zbiórki odzie¿y, sprzêtu domowego i innych rzeczy,
które s¹ wydawane w oœrodku pomocy spoùecznej osobom
potrzebuj¹cym;
 Organizowano pomoc dla pogorzelców z Wieœciszowic, Domanowa i
Ciechanowic;
 W miesi¹cach lipiec, sierpieñ zorganizowano cykl spotkañ w sprawie
pobudzenia spoùecznoœci lokalnej do dziaùañ maj¹cych na celu
zmniejszenie bezrobocia (w ramach ekonomii spoùecznej);
 Zorganizowaù uroczyst¹ kolacjê wigilijn¹, w której uczestniczyùo 32
osoby;
 Na œwiêta przygotowano i rozwieziono paczki ¿ywnoœciowe dla rodzin
wielodzietnych i niepeùnych.
Dziaù 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wykonano w 77,5%,
co stanowi 1,5% ogóùem zrealizowanych wydatków.
Rozdziaù 85401 – œwietlice szkolne – wydatki wykonano w 100,0% tj. na plan
284.000,00 zù wydatkowano kwotê – 283.999,19 zù.
Realizowane s¹ wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem œwietlic szkolnych w
Zespole Szkóù w Marciszowie.
Gùówne wydatki stanowi¹:
 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 242.779,36 zù;
 wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 21.280,45 zù;
 zakup oleju opaùowego – 2.700,00 zù;
 Zakup œrodków czystoœci – 944,73 zù;
 odpis na ZFÚS – 12.569,30 zù.
 W ramach realizacji przedsiêwziêã Funduszu soùeckiego zakupiono
wyposa¿enie do œwietlic szkolnych – 1.999,19 zù
Pozostaùe wydatki zwi¹zane s¹ z zakupem energii, wody, prenumerat¹
czasopism dla dzieci i mùodzie¿y, prowizjami bankowymi
Rozdziaù 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wydatki wykonano w 40,0%.
Na plan 170.842,00 zù wydatki wykonano w kwocie – 68.393,00 zù.
W 2011 roku z pomocy materialnej skorzystaùo 169 uczniów na kwotê –
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63.708,00 zù w tym dofinansowanie wynosiùo 50.966,40 zù pozostaùa kwota w
wysokoœci 12.741,60 zù to œrodki wùasne gminy.
Realizowano równie¿ Rz¹dowy program
pomocy uczniom „Wyprawka
szkolna” dla rodzin o niskich dochodach w postaci dopùaty do podrêczników dla
klas 0-III, z której skorzystaùo 18 uczniów – 3.565,00 zù;
dla klasy I – Gimnazjum skorzystaùo 4 uczniów – 1120,00 zù. Úrodki
wykorzystano w caùoœci.
Wypùacono równie¿ zasiùek szkolny na zakup podrêczników dla 3 uczniów z
rodzin poszkodowanych w zwi¹zku ze zdarzeniem losowym (po¿ar budynku
mieszkalnego).
Dziaù 900 – Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska – wydatki
wykonano w 90,4%, co stanowi 3,9% ogóùem zrealizowanych wydatków.
Rozdziaù 90002 – gospodarka odpadami – wydatki wykonano w 91,6% tj. na
plan 25.000,00 zù wydatkowano – 22/898,82 zù.
Wydatki zwi¹zane byù z zakupem kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów
(plastik + szkùo). Kontenery zostaùy postawione na terenie poszczególnych
soùectw gminy Marciszów. Zadanie realizowane w ramach zadañ zwi¹zanych z
ochron¹ œrodowiska.
Rozdziaù 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykonano w 96,2% tj. na
plan 166.603,00 zù wydatkowano – 160.304,95 zù i byùy to wydatki bie¿¹ce
zwi¹zane z:
 Wywozem odpadów staùych – 62.422,17 zù;
 zimowym i letnim oczyszczaniem ulic, placów i dróg – 97.882,78: w tym
na:
- zakup usùug zewnêtrznych na odœnie¿anie – 49.537,00 zù;
- zakup paliwa do œrodków transportowych bior¹cych udziaù w zimowym
i letnim utrzymaniu dróg i placów – 12.029,47zù;
- zakup piasku i soli do posypywania dróg – 3.668,47 zù,
- zakup materiaùów i czêœci do sprzêtu bior¹cego udziaù w zimowym i
letnim oczyszczaniu dróg – 9.277,93 zù,
- wynagrodzenie wraz pochodnymi kierowców pracuj¹cych przy
zimowym oczyszczaniu dróg – 11.306,91 zù,
- wykonanie zmiany przeznaczenia pojazdu marki Mercedes Unimog na
ci¹gnik rolniczy.
Rozdziaù 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki
wykonano w 98,5% tj. na plan 12.300,00 zù wydatkowano – 12.114,97 zù w tym
na wydatki bie¿¹ce – 6.914,97 zù, a na maj¹tkowe w kwocie – 5.200,00 zù, które
zwi¹zane byùy z opracowaniem dokumentacji na zadanie pn „Zagospodarowanie
wzgórza parkowego w Ciechanowicach .
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Wydatki bie¿¹ce zwi¹zane byùy z zakupem drzew, krzewów i roœlin ozdobnych
na urz¹dzenie terenów zielonych na terenie gminy oraz pielêgnacj¹ (ogùawianie)
drzew. Wydatki ponoszone byùy ze œrodków przeznaczonych na ochronê
œrodowiska.
Rozdziaù 90015 – oœwietlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonano w 96,5%
tj. na plan 426.359,00 zù wydatkowano – 411.484,77 zù; w tym na wydatki
bie¿¹ce – 204.495,83 zù.
Wydatki ponoszone na naprawê i konserwacjê oœwietlenia drogowego zarówno
dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie naszej
gminy – 38.828,67 zù. Naprawa oraz wymiana lamp na energooszczêdne w
Ciechanowicach – 6.888,68 zù – w ramach realizacji przedsiêwziêã funduszu
soùeckiego oraz wymiana sùupa latarni w Sêdzisùawiu przy drodze powiatowej –
4.246,29 zù.
Koszt oœwietlenia dróg i ulic na terenie gminy wyniósù – 154.437,19 zù.
Wydatki inwestycyjne:
 wykonanie oœwietlenia drogowego przy drodze krajowej nr 5 ul.
Gùowna w Marciszowie oraz droga powiatowa nr 3465D w Sêdzisùawiu 203.988,94 zù. Zadanie realizowane z udziaùem œrodków z Unii
Europejskiej w ramach PROW;
 opracowanie dokumentacji projektowej oœwietlenia drogowego w
Ciechanowicach przy drodze wojewódzkiej nr 328 – 3.000,00 zù.
Zadanie realizowane w ramach przedsiêwziêã funduszu soùeckiego.
Rozdziaù 90095 – pozostaùa dziaùalnoœã – wydatki wykonano w 80,5% tj. na
plan 379.628,00 zù wydatkowano – 305.599,13 zù; w tym na wydatki bie¿¹ce –
132.661,66 zù.
Wydatki bie¿¹ce ze œrodków przeznaczonych w bud¿ecie gminy na ochronê
œrodowiska to m.in.:
 wykonywanie analiz chemicznych œcieków przydomowych
oczyszczalniach w Ciechanowicach oraz w oczyszczalni œcieków w
Sêdzisùawiu – 8.287,71 zù
 monitoring zamkniêtego wysypiska odpadów w Ciechanowicach –
7.987,00 zù;
 edukacja ekologiczna – udziaù uczniów klas IV-VI z Szkoùy
podstawowej w Marciszowie w programie „Lekcje w przyrodzie”
realizowanym przez Fundacjê Ekologiczn¹ „Zielona Akcja”, udziaù w
zajêciach wziêùo 80 uczniów – 2.680,00 zù;
Wydatki maj¹tkowe ze œrodków przeznaczonych w bud¿ecie gminy na ochronê
œrodowiska:
 rekultywacja skùadowiska odpadów w Ciechanowicach I etap –
100.617,89 zù;
 dotacja do usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest. W 2011 roku
zùo¿ono dwa wnioski o dopùatê na kwotê – 3.622,50 zù.
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Wydatki zwi¹zane z gospodark¹ wodno-œciekow¹:
 zakup odzie¿y ochronnej dla pracowników oczyszczalni œcieków w
Sêdzisùawiu i Marciszowie – 1.337,67 zù;
 zakup pompy na oczyszczalnie œcieków w Sêdzisùawiu – 1.599,00 zù;
 zakup wê¿y na oczyszczalnie œcieków w Sêdzisùawiu – 1.549,99 zù;
 zakup narzêdzi i wyposa¿enia niezbêdnego do obsùugi oczyszczalni
œcieków – 2.713,65 zù;
 zakup energii i wody na obiekty: oczyszczalnie œcieków i
przepompownie w Sêdzisùawiu i Marciszowie, lokalne oczyszczalnie
œcieków w Ciechanowicach oraz stacjê podnoszenia wody dla wodoci¹gu
wiejskiego w miejscowoœci Úwidnik – 54.158,47 zù;
 czyszczenie zbiorników na oczyszczalni œcieków w Sêdzisùawiu –
6.743,91 zù;
 usuwanie awarii elektrycznych – 3.415,81 zù;
 naprawa pomp i wiatraków na oczyszczalni œcieków w Sêdzisùawiu –
1.670,00 zù;
 opùaty z tytuùu usùug telekomunikacyjnych – 1.532,59 zù.
Wydatki maj¹tkowe zwi¹zane z gospodark¹ wodno-œciekow¹:
 zakup pompy do pompowni œcieków surowych na oczyszczalni œcieków
w Sêdzisùawiu – 4.760,10 zù.
Wydatki zwi¹zane s¹ z realizacj¹ przedsiêwziêã zgùoszonych przez Rady
Soùeckie w ramach Funduszu soùeckiego tj.
 zakup wyposa¿enia placów zabaw w miejscowoœci Marciszów,
Sêdzisùaw i Wieœciszowice w ramach konkursu „Odnowa Dolnoœl¹skiej
Wsi” na kwotê – 17.051,18 zù w tym w ramach funduszu soùeckiego –
8.165,18 zù.
Wydatki maj¹tkowe:
 zakup wyposa¿enia placów zabaw w miejscowoœci Marciszów,
Sêdzisùaw i Wieœciszowice w ramach konkursu „Odnowa Dolnoœl¹skiej
Wsi” na kwotê – 28.936,98 zù w tym w ramach funduszu soùeckiego –
10.140,00 zù.
Pozostaùe wydatki:
 zbiórka padliny i odùawianie bezdomnych psów – 9.804,00 zù;
 opùaty za gospodarcze korzystanie ze œrodowiska – 2.441,46 zù
Wydatki maj¹tkowe:
 zwi¹zane z zakupem udziaùów w spóùce Sanikom zgodnie z Uchwaù¹ Nr
LX/309/10 rady Gminy Marciszów z dnia 7 paêdziernika 2010 roku
35.000,00 zù
Dziaù 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki wykonano
w 97,8%, co stanowi 2,2% ogóùem zrealizowanych wydatków.
Rozdziaù 92105 – pozostaùe zadania w zakresie kultury – wydatki wykonano w
100,0% tj. na plan 14.963,00 zù wydatkowano – 14.962,16 zù.
- 36 -

Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ przedsiêwziêã w ramach funduszu soùeckiego na
organizacjê imprez kulturalnych, rekreacyjnych integruj¹cych spoùecznoœã
lokaln¹.
Rozdziaù 92109 – œwietlice i kluby – wydatki wykonano w 97,0 % tj. na plan
370.759,00 zù wydatkowano – 359.799,09 zù; w tym wydatki bie¿¹ce –
214.710,55 zù.
Wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z utrzymaniem œwietlic wiejskich to miêdzy innymi.:
 zakup energii i wody – 23.331,63 zù;
 zakup gazu na potrzeby grzewcze œwietlic – 17.287,19 zù;
 zakup wêgla i opaùu drzewnego na potrzeby grzewcze do œwietlic –
3.409,83 zù;
 zakup materiaùów budowlanych w celu usuniêcia usterek w œwietlicach
wiejskich – 1.769,15 zù;
 zakup pùynu do pieca CO w œwietlicy w Domanowie – 464,94 zù;
 wykonanie podwieszenia sufitu w œwietlicy wiejskiej w Úwidniku –
13.900,09 zù;
 opùata ryczaùtu ZAIKS – 5.752,80 zù;
 ubezpieczenie œwietlic wiejskich i Domu Kultury w Marciszowie –
4.353,50 zù;
 opùaty za usùugi telefoniczne i Internet – 1.128,90 zù
 w ramach dziaùania ‘Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie
maùych projektów zrealizowano zadanie pn „Remont i wyposa¿enie
œwietlicy wiejskiej w Úwidniku”. Caùkowity koszt operacji 38.671,48 zù
w tym: roboty budowlane 29.301,48 zù, wyposa¿enie œwietlicy 9.370,00
zù (w ramach funduszu soùeckiego – 8.000,00 zù)
Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soùeckiego tj miedzy innymi:
 zakup wyposa¿enia do œwietlicy w Ciechanowicach – 3.233,60 zù;
 zakup wyposa¿enia do œwietlicy w Domanowie – 7.159,00 zù;
 zakup wyposa¿enia do œwietlicy w Pustelniku – 6.671,96 zù;
 wykonanie ùawek do œwietlicy w Sêdzisùawiu – 3.450,00 zù;
 zakup wyposa¿enia do œwietlicy w Sêdzisùawiu – 5.983,00 zù;
 zakup stoùu do gry (piùkarzy ki) do œwietlicy w Wieœciszowicach –
1.935,00 zù;
Wydatki inwestycyjne – 145.088,54 zù wydatki poniesione na:
 realizacje inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektu u¿ytecznoœci
publicznej przeznaczonego na bibliotekê i œwietlicê wiejsk¹ w
Sêdzisùawiu” – 65.873,35 zù, zadanie realizowane w ramach dziaùania
„Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” ;
 realizacja inwestycji pn „Rozbudowa i wyposa¿enie œwietlicy wiejskiej
w Nagórniku oraz wyposa¿enie œwietlicy wiejskiej w Pastewniku”–
68.215,19 zù, zadanie realizowane w ramach dziaùania „Wdra¿anie
lokalnych strategii rozwoju” ;
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 zakupy inwestycyjne na wyposa¿enie Domu Kultury w Marciszowie –
11.000,00 zù w ramach realizacji przedsiêwziêã funduszu soùeckiego.
Rozdziaù 92116 – biblioteki – wydatki wykonano w 99,2% tj. na plan
122.200,00 zù wydatkowano – 121.216,77 zù.
Wydatki bie¿¹ce zwi¹zane byùy miêdzy innym z:
 wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeñ – 94.339,07 zù;
 zakupem opaùu, œrodków czystoœci oraz czasopism – 7.755,78 zù;
 zakupem energii i wody – 7.252,39 zù;
 opùata za Neostrady i telefony – 2.455,10 zù;
 zakup ksi¹¿ek – 4.880,50 zù;
 pozostaùe
wydatki
zwi¹zane
byùy
ubezpieczeniem
sprzêtu
komputerowego i budynków oraz odpisem na ZFÚS.
Rozdziaù 92195 – pozostaùa dziaùalnoœã – wydatki wykonano w 99,6% tj. na plan
28.500,00 zù wydatkowano – 28.392,94 zù.
Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w ramach Funduszu soùeckiego, za kwotê
3.492,94 zù zostaùy uszyte stroje dla czùonków Zespoùu Ludowego „Malwinki” w
Marciszowie.
Wykonano rekultywacjê i plantowanie terenu przy Domu Kultury w
Marciszowie z przeznaczeniem na boiska sportowe na kwotê – 25.000,00 zù.
Dziaù 926 Kultura fizyczna – wydatki wykonano w 98,9%, co stanowi 1,7%
ogóùem zrealizowanych wydatków.
Rozdziaù 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki wykonano w
34,4% tj. na plan 4.950,00 zù wydatkowano 1.702,04 zù.
Wydatki zwi¹zane byùy z wyjazdem na turniej piùki no¿nej do Pilnikova w
Czechach.
Rozdziaù 92695 – pozostaùa dziaùalnoœã – wydatki wykonano w 99,7% tj. na plan
401.050,00 zù wydatkowano – 399.630,50 zù; w tym wydatki bie¿¹ce –
42.020,09 zù.
Wydatki bie¿¹ce w wysokoœci – 31.986,76 zù zwi¹zane byùy z dotacj¹ na
realizacjê zadañ z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone przez gminê
stowarzyszeniom. Kwotê 10.033,33 zù wydatkowano na zakup materiaùów
zwi¹zanych z wykonaniem ogrodzenia boiska sportowego w Marciszowie.
Wydatki inwestycyjne w kwocie – 357.610,41 zù zostaùy poniesione na zadanie
pn „Budowa szatni dla sportowców w Sêdzisùawiu”. Zadanie realizowane przy
dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach dziaùania
„Odnowa i rozwój wsi”.
Najpowa¿niejszymi pozycjami wydatków w bud¿ecie wedùug dziaùów w
2011 roku byùy:
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 rolnictwo i ùowiectwo, na któr¹ wydatki stanowiùy 46,7%
 oœwiata i wychowanie, na któr¹ wydatki stanowiùy 14,9%
zrealizowanych wydatków bud¿etowych,
 pomoc spoùeczna, na któr¹ wydatki stanowiùy 11,3%
zrealizowanych wydatków,
 administracja publiczna, na któr¹ wydatki stanowiùy 9,9%
zrealizowanych wydatków,
 gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska, na któr¹ wydatki
stanowiùy 3,9% zrealizowanych wydatków,
 gospodarka mieszkaniowa, na któr¹ wydatki stanowiùy 3,2%
zrealizowanych wydatków,
 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na któr¹ wydatki
stanowiùy 2,2% zrealizowanych wydatków,
 transport i ù¹cznoœã, na które wydatki stanowiùy 2,1%
zrealizowanych wydatków,
 kultura fizyczna, na któr¹ wydatki stanowiùy 1,7% zrealizowanych
wydatków,
 edukacyjna opieka wychowawcza, na któr¹ wydatki stanowiùy
1,5% zrealizowanych wydatków,
Porównuj¹c wykonanie wydatków wedùug najwa¿niejszych dziaùów
bud¿etu za lata 2010 i 2011 nale¿y stwierdziã, ¿e w 2011 roku nast¹più bardzo
du¿y wzrost wydatków w dziale rolnictwo i ùowiectwo w zwi¹zku z
prowadzeniem w tym dziale du¿ej inwestycji pn :Budowa oczyszczalni œcieków
w Marciszowie i kanalizacji sanitarnej dla wsi gminnych”. W dalszym ci¹gu
najwy¿sze pozycje wydatków w bud¿ecie gminy Marciszów stanowi¹ wydatki
zwi¹zane z oœwiat¹ i wychowaniem , pomoc¹ spoùeczn¹ oraz administracj¹
publiczn¹. W pozostaùych dziaùach wydatki w du¿ej mierze uzale¿nione s¹ od
prowadzonych w danym roku inwestycji.

Wydatki wedùug najwa¿niejszych dziaùów bud¿etu w 2010 roku (w %)
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•ródùo: Opracowano na podstawie sprawozdañ z wykonania bud¿etu.

Wydatki wedùug najwa¿niejszych dziaùów bud¿etu w 2011 roku (w %)
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•ródùo: Opracowano na podstawie sprawozdañ z wykonania bud¿etu.

Szczegóùowe dane na temat wykonania wydatków bud¿etowych za 2010 rok przedstawiono
w zaù¹czniku nr 4 i 5.

Struktura wydatków gminy w 2010 roku

35,6%

64,4%

Wydatki bie¿¹ce

Wydatki maj¹tkowe

Struktura wydatków gminy w 2011 roku
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Struktura wydatków wedùug przeznaczenia w 2011 roku (w %)

•ródùo: Opracowano na podstawie sprawozdañ.
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Reasumuj¹c wykonanie bud¿etu za 2011 rok po stronie dochodów zostaù
wykonany w 101,8% , a wydatki wykonano w 96,8% do zaùo¿onych planów.
Zaùo¿ony w bud¿ecie gminy plan deficytu w wysokoœci – 2.696.724,79 zù zostaù
zrealizowany w kwocie – 1.523.879,38 zù.

GOSPODARKA POZABUDÝETOWA
W ramach gospodarki pozabud¿etowej w 2011 roku funkcjonowaùy:
2. Rachunek dochodów wùasnych:
 Szkoùy podstawowej
 Gimnazjum
Rachunek dochodów wùasnych przy szkole podstawowej i gimnazjum
– dochody w 2011 roku stanowiùy darowizny na rzecz szkoùy i œwietlicy w
wysokoœci – 7.344,00 zù.
Úrodki wydatkowano w ramach zajêã œwietlicowych na: zakup artykuùów
papierniczych, pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek oraz na zakup
laptopa i projektora do zajêã dydaktycznych, jak równie¿ na zakup audycji
umuzykalniaj¹cych dla dzieci i mùodzie¿y.
Ogóùem w 2011 roku w ramach rachunku dochodów wùasnych wydatkowano
kwotê – 7.344,00 zù
Szczegóùowe dane zawiera zaù¹cznik nr 6 do sprawozdania.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Marciszów
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wg stanu na dzieñ 31 grudnia 2011 r.
Gmina Marciszów jest wùaœcicielem nieruchomoœci stanowi¹cych
wùasnoœã wynikaj¹c¹ z decyzji komunalizacyjnych i zapisów w ksiêgach
wieczystych, skomunalizowanych w roku 1991 przez Wojewodê
Jeleniogórskiego. Komunalizacja mienia nastêpowaùa z mocy prawa.
W nastêpnych latach dokonywano komunalizacji na wniosek Rady Gminy
w Marciszowie w trybie art. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach
samorz¹dowych lub na podstawie postêpowania wszczêtego z urzêdu przez
Wojewodê Dolnoœl¹skiego.
Czêœã nieruchomoœci nabyto w drodze darowizny, kupna oraz w zamian za
zalegùoœci podatkowe.
Wszystkie nieruchomoœci gminne s¹ ujawnione w ksiêgach wieczystych
prowadzonych przez V Wydziaù Ksi¹g Wieczystych S¹du Rejonowego w
Kamiennej Górze.
Na dzieñ 01 stycznia 2011 r. gmina byùa wùaœcicielem nieruchomoœci o ogólnej
pow. 366,65 ha.
Wartoœciowe zestawienie mienia gminnego na dzieñ 01.01.2011 rok
. Grunty gminy- dziaùki o pow. 240,54 ha
2. Drogi ogóùem: 126,11 ha
w tym:
a) Ciechanowice
b) Domanów
c) Marciszów
d) Nagórnik
e) Pastewnik
f)Pustelnik
g) Sêdzisùaw
h) Úwidnik
i) Wieœciszowice
3. Grunty gminy wraz z budynkami, w
tym:
a) Budynki mieszkalne i u¿ytkowe
przeznaczone na sprzeda¿
4. Infrastruktura techniczna, w tym:
a) Oczyszczalnia i kanalizacja
b) Wodoci¹g
5. Grunty Skarbu Pañstwa w u¿ytkowaniu

1.996.865,37
5.005.708,84
753.779,50
189.138,73
1.466.753,82
22.049,00
523.857,41
389.280,48
532.476,15
621.320,40
498.053,35
13.419.502,09
5.916.872,88
9.943.858,87
1.831.128,00
1.750.273,50
-

wieczystym gminy pow.8869m.kw.

Razem: 366,65 ha

30.365.935,17 zù
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W trakcie roku sprawozdawczego w zasób mienia gminnego przejêto grunty
o ù¹cznej powierzchni 0,0971 ha, w tym:
- nieodpùatnie z mocy prawa grunt (droga) ze Skarbu Pañstwa o pow. 0,01 ha poùo¿ony w Ciechanowicach
- w drodze kupna grunt niezabudowany o pow. 0,0871 ha poùo¿ony w
Sêdzisùawiu z przeznaczeniem pod plac zabaw.
W wyniku sprzeda¿y ubyùa powierzchnia 2,7476 ha.
W 2011 roku sprzedano:
- dziaùki niezabudowane o ù¹cznej powierzchni – 2,3918 ha
- dziaùki zabudowane o powierzchni – 0,3558 ha.
Wedùug stanu na dzieñ 1.01.2011 roku gmina byùa u¿ytkownikiem
wieczystym gruntów Skarbu Pañstwa o pow. 8371m2, za które uiszczaùa opùatê
za u¿ytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.
Gmina jest w posiadaniu budynków mieszkalnych i u¿ytecznoœci
publicznej w iloœci 23 szt.
1

Budynek administracyjny Urzêdu Gminy w Marciszowie,

1

Budynek -Przedszkole w Marciszowie

1
3
1
7

Budynek -Oœrodek Zdrowia w Marciszowie

Budynki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Marciszowie, Úwidniku, Pastewniku
Budynek Szkoùy Podstawowej i Gimnazjum w Marciszowie

Budynki mieszkalne w tym 2 w Sêdzisùawiu, 1 w Pastewniku, 4 w Marciszowie

8

Budynki Úwietlice wiejskie w Ciechanowicach, w Pastewniku, w Domanowie, w
Pustelniku, Nagórniku, Sêdzisùawiu, Wieœciszowicach, Úwidniku,

1

Dom Kultury w Marciszowie

W skùad nieruchomoœci gminnych wchodz¹: grunty rolne, oddane w
u¿ytkowanie wieczyste, grunty pod drogami, pod zabudowê mieszkaniow¹,
przemysùow¹, cmentarze, tereny zielone, boiska, lasy, pozostaùe (tereny ró¿ne,
wody stoj¹ce, kopalniane, nieu¿ytki i inne).

Na dzieñ 31 grudnia 2011 r. powierzchnia gruntów stanowi¹cych wùasnoœã gminy
Marciszów wynosiùa: 370,57 ha
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L.p. Nazwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Grunty gminy ogóùem, w tym:
U¿ytki rolne
Grunty oddane w u¿ytkowanie
wieczyste
Grunty pod skomunalizowanymi
drogami
Grunty mieszkaniowe zabudowane
Grunty pod cmentarzami
Tereny przemysùowe
Tereny zielone, rekreacyjne, boiska
Lasy
Pozostaùe tereny (ró¿ne, wody stoj¹ce,
kopalniane, zurbanizowane
niezabudowane, zabudowane, nieu¿ytki
i inne)
U¿ytki kopalniane oddane w
u¿ytkowanie wieczyste

Rok
2010
366,65 ha
124,50 ha
3,95 ha

Rok
2011
370,57 ha
120,00 ha
3,83 ha

126,11 ha

138,00 ha

3,00 ha
5,20 ha
27,00 ha
10,20 ha
3,00 ha

3,00 ha
5,20 ha
27,00 ha
10,20 ha
3,00 ha

63,69 ha

43,17 ha

-----

17,17 ha

Wyjaœnienie dotycz¹ce ró¿nic w powierzchniach gruntów wykazanych w
poszczególnych wierszach tabeli:
1. Ró¿nica w powierzchni ogólnej gruntów gminnych wchodz¹cych w skùad
mienia gminy wykazana w roku 2010 i 2011 wynikùa z powodu bùêdu
rachunkowego.
2. Zmiany powierzchni pod drogami i u¿ytkami rolnymi wykazanymi w roku
2010 i 2011 spowodowana zostaùa zmian¹ klasyfikacji niektórych dziaùek.
3. W wierszu dotycz¹cym gruntów kopalnianych w u¿ytkowaniu wieczystym
wykazano: w 2011 r. pow. 17,17 ha, która w 2010 r. byùa ujêta w pozostaùych
gruntach.
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Wartoœciowe zestawienie mienia gminnego na dzieñ 31.12.2011 rok
1. Grunty gminy – dziaùki o pow. 227,5834 ha

2.100.951,08
5.696.351,82
804.793,15
189.138,73
1.858.936,20
22.049,00
523.857,41
398.280,48
779.825,97
621.334,40
498.136,48
13.233.571,64

2. Drogi ogóùem pow. 142,9876 ha w tym:
a) Ciechanowice 25,7165 ha
b) Domanów 7,46 ha
c) Marciszów 30,3567 ha
d) Nagórnik 8,4523 ha
e) Pastewnik 19,0221 ha
f) Pustelnik 6,9458 ha
g) Sêdzisùaw 12,0482 ha
h) Úwidnik 17,266 ha
i) Wieœciszowice 15,72 ha
3. Grunty gminy wraz z budynkami, w
tym:
a) budynki mieszkalne i u¿ytkowe
przeznaczone na sprzeda¿
4. Infrastruktura techniczna, w tym:
a) oczyszczalnia i kanalizacja
b) wodoci¹g
5. Grunty Skarbu Pañstwa w u¿ytkowaniu
wieczystym gminy o pow. 0,9477 ha

4.384.261,69
21.002.190,42
12.832.652,18
1.750.273,50
-

Razem: 371,00 ha

42.033.064,96 zù

Sporz¹dzona tabela przedstawia wartoœã mienia gminnego.
Wartoœã wykazana jest wedùug kart inwentaryzacyjnych do komunalizacji, a
wiêc mocno zani¿ona. Mienia gminnego nie wycenia siê na bie¿¹co ze wzglêdu
na koszty. Nieruchomoœci wycenia siê przed przyst¹pieniem do sprzeda¿y
zlecaj¹c to biegùemu, który szacuje nieruchomoœã wedùug cen rynkowych.
Dochody uzyskane w 2011 roku z tytuùu prawa wùasnoœci i innych
praw maj¹tkowych ogóùem wynosiùy – 379.386,54 zù w tym:
 z tytuùu u¿ytkowania wieczystego wyniosùy – 13.024,27 zù,
 z tytuùu czynszu dzier¿awnego za najem, dzier¿awê – 54.375,92 zù,
 z tytuùu sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanych i niezabudowanych
wyniosùy – 311.986,35 zù.
W 2011 r. Gmina przejêùa na podstawie Decyzji Wojewody Dolnoœl¹skiego
nieodpùatnie dziaùkê poùo¿on¹ w Ciechanowicach o wartoœci 300,00 zù (droga)
oraz odpùatnie w drodze kupna dziaùkê niezabudowan¹ poùo¿on¹ w Sêdzisùawiu o
wartoœci 26.000,00 zù.
Gmina posiada udziaùy pieniê¿ne w:
 Towarzystwie Budownictwa Spoùecznego Spóùka z o.o. w Kamiennej
Górze w wysokoœci – 624.211,06 zù,
 Przedsiêbiorstwie Gospodarki Komunalnej „Sanikom”” sp. z o.o. w
Lubawce w wysokoœci – 188.000,00 zù.
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Zaù¹cznik nr 1 do sprawozdania

Dane ogólne o zbiorczym wykonaniu bud¿etu za 2011 rok w zù
L.p.

I
1.

2.

3.

Wyszczególnienie

Plan
bud¿etowy wg
uchwaù

Wykonanie

Skutki
obni¿enia
stawek
podatków

Dochody ogóùem

21.702.058,67 22.099.303,97 101.522,06

Dochody bie¿¹ce

13.687.622,67 14.086.887,57

Dochody z podatków i opùat
- podatek rolny
- podatek od nieruchomoœci
- podatek leœny
- podatek od œrodków transportowych
- podatek od dziaùalnoœci gospodarczej
opodatkowanej w formie karty
- podatek od spadków i darowizn
-podatek od czynnoœci cywilno-prawn
- opùata targowa
- opùata skarbowa
- opùata eksploatacyjna
Udziaùy w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa
w tym:
-wpùywy z podatku od osób fizycznych
- wpùywy z podatku od osób prawnych
Dochody bie¿¹ce z maj¹tku gminy

1.715.500,00
58.000,00
1.515.000,00
40.000,00
35.000,00

2.110.387,13
71.128,40
1.808.757,93
45.399,00
42.180,20

2.000,00
53.000,00
12.000,00
500,00
1.300.871,00

2.267,00
128.198,00
320,00
11.913,00
223,60
1.324.873,81

1.283.871,00
17.000,00
54.321,00

1.305.760,00
19.113,81
67.380,34
1

Skutki decyzji wydanych
przez organ podatkowy na
Skutki
podstawie ustawy –
udzielonych Ordynacja Podatkowa
ulg i
Umorzenie
Rozùo¿enie na
zwolnieñ
zalegùoœci
raty,
podatkowych odroczenie
terminu
pùatnoœci

6.006,72

50.485,70

667,00

101.522,06

6.006,72

667,00

79.248,52

6.006,72

49.080,70
225,06
48.101,64

22.273,54

667,00

4.

5.
6.

7.
8.
A

B

C

D

- wpùywy z dzier¿awy
- wieczyste u¿ytkowanie
Pozostaùe dochody
- wpùywy z usùug
- ró¿ne dochody i rozliczenia z lat
ubiegùych
- wpùywy z tytuùu zwrotów
wypùaconych œwiadczeñ
alimentacyjnych
- dochody j.s.t. zwi¹zane z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹d.
- odsetki
Wpùywy za zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych
Subwencja ogóùem
- cz. oœwiatowa
- cz. wyrównawcza
- cz. równowa¿¹ca
Wpùywy i wydatki zwi¹zane z
gromadzeniem œrodków z opùat i kar
za korzystanie ze œrodowiska
Dotacje na zadania bie¿¹ce
Dotacje na zadania z zakresu
administracji rz¹dowej zlecone gminie
- zadania bie¿¹ce
Dotacje otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ gmin
- zadania bie¿¹ce
Dotacje celowe otrzymane od
samorz¹du województwa na realizacje
zadañ na podstawie porozumieñ
- zadania bie¿¹ce
Dotacje rozwojowe
- zadania bie¿¹ce

41.321,00
13.000,00
2.318.428,00
151.000,00

54.375,92
13.004,42
2.434.358,67
173.456,25

2.084.178,00

2.152.662,76

0,00

3.200,98

8.000,00
75.250,00

11.488,14
93.550,54

57.262,00
5.225.387,00
3.005.963,00
2.066.447,00
152.977,00

57.262,08
5.225.387,00
3.005.963,00
2.066.447,00
152.977,00

119.505,00

119.764,39

2.849.189,67

2.701.175,45

1.749.349,83

1.697.308,81

994.952,00

899.053,30

25.982,27

25.907,77

78.905,57

78.905,57
2

1.405,00

1.405,00

9.

1.
2.
A

B

3.

Úrodki na dofinansowanie zadañ
pozyskane z innych êródeù
- zadania bie¿¹ce – ogóùem
w tym z UE

Dochody maj¹tkowe

Dochody ze sprzeda¿y maj¹tku
Dotacje na zadania inwestycyjne
Dotacje otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ gmin na
- zadania inwestycyjne
Dotacje celowe otrzymane od
samorz¹du województwa na realizacje
zadañ na podstawie porozumieñ
- zadania inwestycyjne
Úrodki na dofinansowanie zadañ
pozyskane z innych êródeù na:
- zadania inwestycyjne UE

II Wydatki ogóùem
1.

Wydatki bie¿¹ce
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynag.
- wydatki na obsùugê dùugu i porêczeñ
- dotacje dla jednostek nienale¿¹cych
do sektora finansów publicznych
- œwiadczenia na rzecz osób fizyczn.
- wydatki na programy finansowane z
udziaùem œrodków UE
- wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
statutowych jednostki
w tym:
- na realizacjê zadañ okreœlonych w
programie rozwi¹zywania problemów
alkoholowych i narkomanii

47.159,00

46.298,70

38.379,00

38.378,70

314.000,00
259.626,00

311.986,35
259.621,10

207.142,00

207.142,10

52.484,00

52.479,00

7.440.810,00

7.440.808,95

8.014.436,00 8.012.416,40

24.398.783,46 23.623.183,35
11.672.579,91

11.210.872,60

5.186.131,78
271.789,00

5.178.592,89
198.538,55

71.600,00
2.785.505,92

67.899,38
2.623.633,89

150.525,65

150.009,99

3.207.027,56

2.992.197,90

61.732,00

53.961,61
3

2.

Wydatki maj¹tkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne na programy
finansowane z udziaùem œrodków UE
- pozostaùe inwestycje i zakupy
inwestycyjne
- dotacja celowa dla sektora finansów
publicznych
- wydatki na zakup i objêcie akcji

12.726.203,55

12.412.310,75

10.973.683,00

10.971.057,18

1.517.520,55
200.000,00

1.306.253,57
100.000,00

35.000,00

35.000,00

III

Wynik finansowy

-2.696.724,79

-1.523.879,38

IV

Finansowanie

2.696.724,79

1.696.769,10

1.

Przychody ogóùem
w tym:
- kredyty i po¿yczki
- kredyty na realizacjê projektów z
udziaùem œrodków UE
- inne êródùa (nadwy¿ka bud¿etowa za
2010 r.)

4.851.908,79

4.851.908,79

3.000.000,00
1.000.000,00

3.000,000,00
1.000.000,00

851.908,79

851.908,79

2.155.184,00

3.155.139,69

2.155.184,00

2.155.139,69

1.412.284,00

1.412.283,85

0,00

1.000.000,00

2.

Rozchody ogóùem
z tego:
- spùaty kredytów i po¿yczek
w tym:
na realizacjê projektów z udziaùem
œrodków UE
- na inne cele (lokata terminowa)

4

Zaù¹cznik nr 2 do sprawozdania

Wykonanie dochodów bud¿etowych wg dziaùów za 2011 rok w zù

Dz
010
600
700
710
750
751

752
754
756

758
801
852
854
900
921
926

Plan
31.12.2011

Wyszczególnienie

6.824.445,10
ROLNICTWO I £OWIECTWO
300.000,00
TRANSPORT I £¥CZNOÚÃ
448.821,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
9.000,00
DZIA£ALNOÚÃ US£UGOWA
2.223.560,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZÆDY NACZELNYCH ORGANÓ
W£ADZY PAÑSTWOWEJ
17.414,00
KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ S¥DOWNICTWA
200,00
OBRONA NARODOWA
1.000,00
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOÝAR.
DOCHODY OD OS. PRAWNYCH
OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH
3.117.452,00
JEDNOSTEK NIE POSIADAJ¥C
OSOBOWOÚCI PRAWNEJ
5.250.089,00
RÓÝNE ROZLICZENIA
324.724,00
OÚWIATA I WYCHOWANIE
2.312.255,57
POMOC SPO£ECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA
150.842,00
WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA
174.857,00
I OCHRONA ÚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
389.736,00
NARODOWEGO
157.663,00
KULTURA FIZYCZNA
OGÓ£EM DOCHODY
21.702.058,67

1

Wykonanie
6.824.372,52
300.000,00
461.497,56
7.900,00
2.289.473,30

% wykon.
planu
31.12.2011
100,0
100,0
102,8
87,8
103,0

17.414,00

100,0

200,00
1.000,00

100,0
100,0

3.556.013,83

114,1

5.250.089,25
329.303,26
2.266.186,12

100,0
101,4
98,0

55.651,40

36,9

188.313,44

107,7

394.227,30
157.662,00
22.099.303,97

101,2
100,0
101,8

Zaù¹cznik nr 3 do sprawozdania

Wykonanie dochodów bud¿etowych wg rozdziaùów za 2011 rok w zù
Dz. Rozdziaù
010
01008
01010

600
700
710
750

751

01042
01095
60078
70005
71035
75011
75023
75056
75095

75101

752
754
756

75108
75212

75414

75615

75616

Plan
31.12.2011

% wyk
Wykonanie
planu w
2011r.
6.824.445,10
6.824.372,51
100,0
17.457,27
17.384,77
96,2
6.620.547,00
6.620.546,91
100,0

Wyszczególnienie

Rolnictwo i ùowiectwo
Melioracje wodne
Infrastruktura wodoci¹gowa i
sanitacyjna wsi
Wyù¹czenie z produkcji gruntów rolnych
38.016,00
Pozostaùa dziaùalnoœã
142.424,83
Transport i ù¹cznoœã
300.000,00
Usuwanie skutków klêsk ¿ywioùowych
300.000,00
Gospodarka mieszkaniowa
448.821,00
Gosp. gruntami i nieruchom.
448.821,00
Dziaùalnoœã usùugowa
9.000,00
Cmentarze
9.000,00
Administracja publiczna
2.223.560,00
Urzêdy wojewódzkie
59.307,00
Urzêdy gmin
2.112.750,00
Spis powszechny i inne
24.204,00
Pozostaùa dziaùalnoœã
27.299,00
Urzêdy naczelnych organów
wùadzy pañstwowej, kontroli
17.414,00
ochrony prawa oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów
wùadzy pañstwowej, kontroli i
783,00
ochrony prawa
Wybory do Sejmu i Senatu
16.631,00
Obrona narodowa
200,00
Pozostaùe wydatki obronne
200,0
Bezpieczeñstwo publiczne
1.000,00
i ochrona przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
1.000,00
Dochody od osób prawnych od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
3.117.452,00
posiadaj¹cych osobowoœci prawnej
oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem
Wpùywy z podatku rolnego, leœnego
od czynnoœci cywilno-prawnych
1.285.000,00
podatków i opùat lokalnych od
os. prawnych i in. jedn. organ
Wpùywy z podatku rolnego, leœnego
podatku od spadków i darowizn
od czynnoœci cywilnoprawnych
423.000,00
oraz podatków i opùat lokal od os. fizycznych
2

38.016,00
142.424,83
300.000,00
300.000,00
461.497,56
461.497,56
7.900,00
7.900,00
2.289.473,30
59.316,30
2.178.654,24
24.204,00
27.298,76

100,0
100,0
100,0
100,0
102,8
102,3
87,8
87,8
103,0
100,0
108,7
100,0
100,0

17.414,00

100,0

783,00

100,0

16.631,00
200,00
200,00
1.000,00

100,0
100,0
100,0
100,0

1.000,00

100,0

3.556.013,83

114,1

1.478.833,69

115,1

632.473,39

149,5

75618
75619
75621
758

801

852

75801
75807
75814
75831
80104
80110
80195
85212

85213

85214

854
900

85216
85219
85295
85415

90015
90019

921

90095

92105
92109
926
92695

Wpùywy z innych opùat na
69.762,00
podstawie ustaw
Wpùywy z ró¿nych rozliczeñ
38.819,00
Udziaùy gmin w podatkach
1.300.871,00
bud¿etu pañstwa
Ró¿ne rozliczenia
5.250.089,00
Cz. subwencji oœwiatowej
3.005.963,00
Cz. subwencji wyrównawcza
2.066.447,00
Ró¿ne rozliczenia finansowe
24.702,00
Cz. subwencji równowa¿¹cej
152.977,00
Oœwiata i wychowanie
324.724,00
Przedszkola
309.944,00
Gimnazja
6.000,00
Pozostaùa dziaùalnoœã
8.780,00
Pomoc spoùeczna
2.312.255,57
Úwiadczenia rodzinne, œwiadczenia z fun a
alimentacyjnego oraz skù. na ubezpiecz.
1.495.000,00
emerytalne i rentowe z ubezp. spoùeczn.
Skù. na ubezp. zdrowotne opùacone
za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia
z pomocy spoùecznej, niektóre œwiadczenia
12.150,00
rodzinne oraz za os. uczestnicz¹ce w zajêciach
w centru. inter. spoùecznej
Zasiùki i pomoc w naturze oraz skùadki
444.000,00
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zasiùki staùe
57.600,00
Oœrodki pomocy spoùecznej
176.105,57
Pozostaùa dziaùalnoœã
127.400,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
150.842,00
Pomoc materialna dla uczniów
150.842,00
Gospodarka komunalna i
174.857,00
Ochrona œrodowiska
Oœwietlenie ulic, placów i dróg
2.359,00
Wpùywy i wydatki zwi¹zane z gromadzeniem
œrodków z opùat i kar za korzystanie ze
119.505,00
œrodowiska
Pozostaùa dziaùalnoœã
52.993,00
Kultura i ochrona dziedzictwa
389.736,00
narodowego
Pozostaùe zadania w zakresie kultury
11.080,00
378.656,00
Domy i oœrodki kultury,
œwietlice i kluby
Kultura fizyczna
157.663,00
Pozostaùa dziaùalnoœã
157.663,00
DOCHODY OGÓ£EM
21.702.058,67

3

69.398,68

108,8

50.434,26
1.324.873,81

129,9
101,9

5.250.089,25
3.005.963,00
2.066.447,00
24.702,25
152.977,00
329.303,26
315.227,26
6.156,00
7.920,00
2.266.186,12

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
101,4
101,7
102,6
90,2
98,0

1.449.878,40

97,0

11.910,40

98,0

443.291,75

99,8

57.600,00
176.105,57
127.400,00
55.651,40
55.651,40
188.313,44

100,0
100,0
100,0
36,9
39,8
107,7

2.359,95

100,0

119.764,39

100,2

66.189,10
394.227,30

124,9
101,2

11.079,94
383.147,36

100,0
101,2

157.662,00
157.662,00
22.099.303,97

100,0
100,0
101,8

Zaù¹cznik nr 4 do sprawozdania

Wykonanie wydatków bud¿etowych wg dziaùów za 2011 rok w zù

Dz
010
600
630
700
710
750
751
752
754
756

757
801
851
852
854
900
921
926

Plan
31.12.2011

Wyszczególnienie
ROLNICTWO I £OWIECTWO
TRANSPORT I £¥CZNOÚÃ
TURYSTYKA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIA£ALNOÚÃ US£UGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZÆDY NACZELNYCH ORGANÓW
W£ADZY PAÑSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ S¥DOWNI.
OBRONA NARODOWA
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOÝAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD.
OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWI¥ZANE Z ICH POBOREM
OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO
OÚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPO£ECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ÚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA
OGÓ£EM WYDATKI
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Wykonanie

% wyk.
planu
31.12.11

11.166.771,65
635.875,00
10.000,00
803.865,24
91.400,00
2.370.369,00

11.020.809,78
499.967,90
5.360,76
753.486,84
83.150,60
2.333.846,43

98,7
78,6
53,6
93,7
91,0
98,5

17.414,00

17.414,00

100,0

200,00
166.000,00

200,00
148.529,82

100,0
89,5

42.000,00

34.837,12

83,0

271.789,00
3.540.436,00
161.762,00
2.713.747,57
454.842,00

198.538,55
3.525.475,49
153.961,61
2.657.106,01
352.392,19

73,1
99,6
95,2
97,9
77,5

1.009.890,00

912.402,64

90,4

536.422,00

524.371,07

97,8

406.000,00
24.398.783,46

401.332,54
23.623.183,35

98,9
96,8

Zaù¹cznik nr 5 do sprawozdania

Wykonanie wydatków bud¿etowych wg rozdziaùów za 2011 rok w zù
Dz. Rozdziaù
010
01008
01010
01030
01042
600

01095
60014
60016
60078

630

60095
63003

700
70005
710
71004
71014

750

71035
71095
75011
75011
75022
75023
75056
75075

751

75095

Wyszczególnienie
Rolnictwo i ùowiectwo
Melioracje wodne
Infrastruktura wodoci¹gowa i
sanitacyjna wsi
Izby rolnicze
Wyù¹czenie z produkcji gruntów
rolnych
Pozostaùa dziaùalnoœã
Transport i ù¹cznoœã
Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne gminne
Usuwanie skutków klêsk
¿ywioùowych
Pozostaùa dziaùalnoœã
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomoœciami
Dziaùalnoœã usùugowa
Plany zagospodarowania
przestrzennego
Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
Cmentarze
Pozostaùa dziaùalnoœã
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie /zad. zlecone/
Urzêdy wojewódzkie /zad. wùasne/
Rady gmin
Urzêdy gmin
Spis powszechny i inne
Promocja jednostek samorz¹du
terytorialnego
Pozostaùa dziaùalnoœã
Urzêdy naczelnych organów
wùadzy pañstwowej kontroli i
ochrony prawa oraz s¹downictwa
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Plan
31.12.2011 r.

Wykonanie

11.166.771,65
21.822,27
10.839.583,55

11.020.809,78
21.730,96
10.693.807,95

1.500,00
155.441,00

1.424,42
155.421,62

94,9
100,0

148.424,83
635.875,00
100.000,00
87.875,00
390.000,00

148.424,83
499.967,90
0,00
78.289,49
365.060,63

100,0
78,6
89,1
93,6

58.000,00
10.000,00
10.000,00

56.617,78
5.360,76
5.360,76

97,6
53,6
53,6

803.865,24
803.865,24

753.486,84
753.486,84

93,7
93,7

91.400,00
32.400,00

83.150,60
32.208,00

91,0
99,4

41.600,00

37.684,70

90,6

12.000,00
5.400,00
2.370.369,00
59.307,00
52.893,00
110.760,00
2.046.640,00
24.204,00
12.000,00

7.891,89
5.366,01
2.333.846,43
59.307,00
52.553,31
106.348,59
2.020.514,03
24.204,00
10.011,09

65,8
100,0
98,5
100,0
99,4
96,0
98,7
100,0
83,4

64.565,00
17.414,00

60.908,41
17.414,00

94,3
100,0

% wyk
planu w
2011 r.

98,7
99,6
98,7

75101
752
754

756

757

75108
75212

75412
75414
75421

75647
75702
75704

801
80101
80103
80104
80110
80113
80146
851

852

80195
85111
85153
85154
85202
85212

85213

85214

85215

Urzêdy naczelnych organów wùadzy
pañstwowej i kontroli
Wybory do Sejmu i Senatu
Obrona narodowa
Pozostaùe wydatki obronne
Bezpieczeñstwo publiczne i
ochrona przeciwpo¿arowa
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Obrona cywilna
Zarz¹dzanie kryzysowe
Dochody od osób prawnych od os.
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadaj¹cych osob. prawnej
oraz wydatki zwi¹zane z ich
poborem
Pobór podatków i opùat
Obsùuga dùugu publicznego
Obsùuga kredytów i po¿yczek
Rozliczenia z tytuùu porêczeñ i
gwarancji udzielonych przez j.s.t.
Oœwiata i wychowanie
Szkoùy podstawowe
Oddziaùy przedszkolne w szkoùach
podstawowych
Przedszkola
Gimnazja
Dowo¿enie uczniów do szkóù
Doksztaùcanie i doskonalenie
nauczycieli
Pozostaùa dziaùalnoœã
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziaùanie alkoholizmowi
Pomoc spoùeczna
Domy Pomocy Spoùecznej
Úwiadczenia rodzinne, œwiadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz
skùadki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia spoùeczn.
Skù. na ubezp. zdrowotne opùacane
za os. pobieraj¹ce niektóre œwiadcz.
z pomocy spoùecznej, niektóre œwiad.
rodzinne oraz za os. uczestnicz¹ce w
zajêciach w centrum integracji
spoùecznej z pomocy spoùecznej
Zasiùki i pomoc w naturze oraz
skùadki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
Dodatki mieszkaniowe
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783,00

783,00

100,0

16.631,00
200,00
200,00
166.000,00

16.631,00
200,00
200,00
148.529,82

100,0
100,0
100,0
89,5

150.000,00
2.000,00
14.000,00

139.392,38
1.955,70
7.181,74

92,9
100,0
51,3

42.000,00

34.837,12

83,0

42.000,00
271.789,00
230.000,00
41.789,00

34.837,12
198.538,55
198.538,55
0,00

83,0
73,1
86,3
0,0

3.540.436,00
1.588.848,00
174.683,00

3.525.475,49
1.555.848,99
174.677,33

99,6
100,0
100,0

229.377,00
1.220.038,00
258.000,00
19.017,00

225.689,84
1.220.041,01
249.144,66
19.017,69

98,4
100,0
96,6
100,0

50.473,00
161.762,00
100.000,00
7.002,00
54.760,00
2.713.747,57
75.760,00

48.055,97
153.961,61
100.000,00
3.380,00
50.581,61
2.657.106,01
75.713,02

95,2
95,2
100,0
48,3
92,4
98,0
99,9

1.487.000,00

1.435.198,58

96,5

13.370,00

13.104,25

98,0

515.301,08

514.592,83

99,9

44.400,00

41.095,31

92,6

854
900

85216
85219
85228
85295
85401
85415

90002
90003
90004

921

90015
90095

92105
92109

926

92116
92195
92605
92695

Zasiùki staùe
Oœrodki pomocy spoùecznej
Usùugi opiekuñcze
Pozostaùa dziaùalnoœã
Edukacyjna opieka wychowawcza
Úwietlice szkolne
Pomoc materialna dla uczniów
Gospodarka komunalna i ochrona
œrodowiska
Gospodarka odpadami
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
Oœwietlenie ulic, placów i dróg
Pozostaùa dziaùalnoœã
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozostaùe zadania w zakresie kultury
Domy i oœrodki kultury œwietlice i
kluby
Biblioteki
Pozostaùa dziaùalnoœã
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Pozostaùa dziaùalnoœã
WYDATKI OGÓ£EM
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72.040,00
291.433,57
500,00
213.942,92
454.842,00
284.000,00
170.842,00
1.009.890,00

72.039,99
291.423,91
0,00
213.938,12
352.392,19
283.999,19
68.393,00
912.402,64

100,0
100,0
0,0
100,0
77,5
100,0
40,0
90,4

25.000,00
166.603,00
12.300,00

22.898,82
160.304,95
12.114,97

91,6
96,2
98,5

426.359,00
379.628,00
536.422,00

411.484,77
305.599,13
524.371,07

96,5
80,5
97,8

14.963,00
370.759,00

14.962,16
359.799,09

100,0
97,0

122.200,00
28.500,00
406.000,00
4.950,00
401.050,00
24.398.783,46

121.216,77
28.392,94
401.332,54
1.702,04
399.630,50
23.623.183,35

99,2
99,6
98,9
34,4
99,7
96,8

Dane uzupeùniaj¹ce

Zobowi¹zania gminy wg tytuùów dùu¿nych
Wyszczególnienie
I. Zobowi¹zania wg
tytuùów
dùu¿nych
1/ Kredyty i po¿yczki
2/ Wymagalne
zobowi¹zania
- z tytuùu dostaw towarów
i usùug

Kwota
zadùu¿enia
8.179.121,08

Z tego zadùu¿enie krajowe
w tym:
Ogóùem
krótkoterminowe dùugoterminowe
8.179.121,08
1.000.000,00
7.179.121,08

8.179.121,08
-

8.179.121,08
-

1.000.000,00
-

7.179.121,08
-

-

-

-

-

Nale¿noœci gminy wg tytuùów
Wyszczególnienie
Nale¿noœci wg tytuùów
z tego:
Gotówka i depozyty
w tym:
- depozyty na ¿¹danie
- depozyty terminowe
Wymagalne nale¿noœci
w tym:
- z tytuùu dostaw towarów
i usùug
- pozostaùe nale¿noœci
wymagalne
Pozostaùe nale¿noœci
w tym:
- z tytuùu dostaw towarów i
usùug
- z tytuùu podatków i skùadek na
ubezpieczenie spoùeczne
- z tytuùu innych ni¿ wymienione
powy¿ej

Kwota nale¿noœci
ogóùem
2.711.861,23

Z tego od dùu¿ników
krajowych
2.711.861,23

1.380.896,04

1.380.896,04

380.896,04
1.000.000,00
1.247.819,20

380.896,04
1.000.000,00
1.247.819,20

218.168,72

218.168,72

1.029.850,48

1.029.850,48

83.145,99

83.145,99

34.658,50

34.658,50

43.955,78

43.955,78

4.531,71

4.531,71

8

Zaù¹cznik nr 6 do sprawozdania

Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów gminy w roku 2011

Wyszczególnienie
Dz. 801 – Oœwiata i
wychowanie
Rozdziaù 80101
Rozdziaù 80110

Plan
Wykonanie
przychodów dochodów
7.344,00

7.344,00

7.344,00

7.344,00

Stan
œrodków
na koniec
roku
0,00

4.844,00
2.500,00

4.844,00
2.500,00

4.844,00
2.500,00

4.844,00
2.500,00

0,00
0,00

-1-

Plan
wydatków

Wykonanie
wydatków

