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Informacja 

z wykonania budżetu gminy 

za  2010 r. 

   

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XL/257/09 z dnia 16 grudnia  2009 r. wynosił: 

 

- dochody - 28.612.050,00 

- wydatki - 39.478.532,94 

 

Uchwalony budżet wykazuje deficyt w kwocie 10.866.482,94 zł., oraz rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytu 

w kwocie 985.018,00 zł. 

Na koniec roku budżetowego 2010 plan dochodów zwiększył się o kwotę 4.225.939,38 zł. (z kwoty 

28.612.050,00 do kwoty 32.837.989,38 ), natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 294.525,15 zł  (tj. z 

kwoty 39.478.532,94 do kwoty 39.773.058,09 ) oraz został zmniejszony deficyt budżetu gminy o kwotę 

3.931.414,23 zł. (tj. z kwoty 10.866.482,94 do kwoty 6.935.068,71 ) 

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi 32.837.989,38, a plan wydatków wynosi 39.773.058,09  

planowany deficyt budżetu gminy wynosi 6.935.068,71 , planowane spłaty rat kredytów i pożyczek 

985.018,00. 

Wykonanie budżetu gminy na koniec 2010 r.  wykazuje deficyt budżetu w kwocie 4.958.561,36 

 

Plan i realizację budżetu gminy przedstawiają niżej podane załączniki: 

 

 

1/  Dochody 

a/ plan  32.837.989,38  wykonanie 31.384.084,71  w tym: 

- dochody bieżące: 

Plan  26.726.137,27  wykonanie 26.587.714,76 

- dochody majątkowe     

Plan    6.111.852,11  wykonanie   4.796.369,95  załącznik nr 1 

2/ Wydatki 

a/ plan  39.773.058,09  wykonanie 36.342.646,07   w tym: 

- wydatki bieżące 

Plan  24.834.795,80  wykonanie 23.636.619,19 

- wydatki majątkowe  

Plan  14.938.262,29  wykonanie 12.706.026,88   załącznik nr 2 

 

3/ Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

a/ plan dotacji  5.159.857,26  wykonanie 5.156.848,81 

b/ plan wydatków   5.159.857,26  wykonanie 5.156.848,81  załącznik nr 3 

 

4/ Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek 

i kredytu 

a/  plan przychodów 7.490.068,71  wykonanie 6.267.559,73  

b/  plan rozchodów    985.018,00  wykonanie    985.018,00  załącznik nr 4 

 

5/ Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego 

a/ plan przychodów 1.047.600,00  wykonanie 1.065.283,95 

b/ plan wydatków 1.043.950,00  wykonanie 1.028.727,71  załącznik nr 5 
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6/ Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

a/ plan dochodów 105.720,00  wykonanie   105.768,29 

b/ plan wydatków 105.720,00  wykonanie     88.742,60 

 

7/ Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na zadania zlecone i na podstawie porozumień z  

    jednostkami samorządu terytorialnego 

 

a/ plan   3.126.911,58  wykonanie  3.109.632,78  załącznik nr 6 

 

10/ Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi 

 

a/ plan   34.677.334,96  wykonanie  12.945.649,15  załącznik nr 7 

 

 

9/ Plan i wydatki w ramach funduszu sołeckiego 

 

a/ plan   243.293,85  wykonanie  216.235,61  załącznik nr 8 
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Załącznik Nr 1 

 

 

DOCHODY 

Dział Wyszczególnienie Plan      Wykonanie % wyk. 

010 Rolnictwo i łowiectwo 106.272,00 106.270,83 100,00% 

 

Dochody bieżące w tym: 106.272,00 106.270,83   

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 
106.272,00 106.270,83   

600 Transport i łączność 17.000,00 17.949,00 105,58% 

 Dochody bieżące w tym: 17.000,00 17.949,00   

 
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na 

realizację zadań bieżących j.s.f.p. (FOGR) 
17.000,00 17.000,00   

 - wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego) 0,00 134,00   

 - wpływy z różnych dochodów 0,00 815,00  

700 Gospodarka mieszkaniowa 169.087,00 228.061,88 134,88% 

  Dochody bieżące w tym: 119.087,00 139.567,38   

 
-wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości 
1.450,00 1.030,20   

 

- dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze 

117.637,00 138.514,09   

 - odsetki 0,00 23,09   

 Dochody majątkowe: 50.000,00 88.494,50   

 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50.000,00 88.494,50   

720 Informatyka 189.182,00 0,00 0,00% 

 Dochody majątkowe, w tym: 189.182,00 0,00  

 - dotacja rozwojowa na wdrożenie systemu PSeAP 189.182,00 0,00  

 
- w tym na realizację programów ze środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ufp 
189.182,00 0,00  

750 Administracja publiczna  124.718,02 127.026,83 101,85% 

 Dochody bieżące w tym: 124.718,02 127.026,83   

 

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych 

gminie 

84.425,00 84.425,00   

 - wpływy z różnych opłat 50,00 3.141,56   

 
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu 

państwa 
700,00 0,00   

 

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego 
985,00 984,80   
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- dotacja na spis powszechny 

30.203,00 30.120,45  

 

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 

nadmiernej wysokości 
8.355,02 8.355,02   

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 103.327,26 102.316,83 99,02% 

 

 

Dochody bieżące w tym: 103.327,26 102.316,83   

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych 

gminie 

103.327,26 102.316,83   

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
770.598,99 300.197,85 38,96% 

 

Dochody bieżące, w tym: 72.000,00 72.000,00   

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych 

72.000,00 72.000,00   

 Dochody majątkowe, w tym: 698.598,99 228.197,85  

 
- w tym na realizację programów ze środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ufp 
698.598,99 228.197,85  

756 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
2.829.404,00 2.811.513,53 99,37% 

 Dochody bieżące w tym: 2.829.404,00 2.811.513,53   

 
- podatek od działalności gospodarczej osób 

fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (035) 
4.700,00 4.480,13 95,32% 

 - podatek od nieruchomości (031) 679.998,00 719.151,12 105,76% 

 - podatek rolny (032) 196.787,00 162.379,34 82,52% 

 - podatek leśny (033) 82.315,00 70.717,44 85,91% 

 - podatek od środków transportowych (034) 33.774,00 53.454,95 158,27% 

 - podatek od spadków i darowizn (036) 7.000,00 8.252,00 117,89% 

 - wpływy z opłaty targowej (043) 58.021,00 50.210,48 86,54% 

 - podatek od czynności cywilnoprawnych (050) 44.176,00 45.439,00 102,86% 

 - odsetki (091) 0,00 4.380,63  

 - wpływy z opłaty skarbowej (041) 23.800,00 23.907,00 100,45% 

 
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu 105.720,00 105.768,29 100,05% 

 - wpływy z innych opłat lokalnych (049) 1.000,00 0,00 0,00% 

 
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 

(001)    
1.585.413,00 1.551.938,00 97,89% 

 
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 

(002) 
6.700,00 11.435,15 170,67% 

758 Różne rozliczenia 16.134.140,00 16.112.923,74 99,87% 
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 Dochody bieżące w tym: 16.134.140,00 16.112.923,74   

 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t (75801) 8.468.880,00 8.468.880,00 100,00% 

 
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t. 

(75807) 
6.905.778,00 6.905.778,00 100,00% 

 
- część równoważąca subwencji ogólnej dlaj.s.t. 

(75831) 
734.392,00 734.392,00 100,00% 

 - odsetki od środków na rachunku bankowym 25.090,00 3.873,74 15,44%  

801 Oświata i wychowanie 1.005.677,09 909.687,28 90,46% 

 Dochody bieżące w tym: 1.005.677,09 909.687,28   

 
- dochody z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli 

(075) 
16.900,00 13.908,49 82,30%  

 - wpływy z tytułu wynajmu autobusu szkolnego 12.000,00 13.444,00 112,03% 

 

- wpływy z rożnych dochodów – odszkodowania z 

ubezpieczenia 13.256,01, nagroda w konkursie 

2.000,00 

15.256,01 15.256,01 100,00% 

 - dotacja celowa – program Radosna Szkoła 10.946,00 10.946,00 100,00% 

 - wpłaty na dożywianie (80148) 556.725,00 482.004,90 86,58% 

 - wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu 12.000,00 0,00 0,00%  

 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (koszt kształcenia 

młodocianych) 

97.101,89 97.101,89 100,00% 

 - otrzymane darowizny (096) 0,00 326,00   

 
- dotacja rozwojowa na realizację programów ze 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ufp 
284.748,19 276.699,99 97,17% 

851 
Ochrona zdrowia 

20.000,00 20.000,00 
100,00%

  

 Dochody bieżące, w tym: 20.000,00 20.000,00   

 
- środki na realizację własnych inwestycji gmin 

pozyskane z innych źródeł 
20.000,00 20.000,00   

852 Pomoc społeczna 5.706.257,95 5.662.302,03 99,23% 

 Dochody bieżące w tym: 5.706.257,95 5.662.302,03   

 

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację    

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   

zleconych gminie 

4.834.645,00 4.832.730,90   

 -  odsetki od zwróconej dotacji, pobranych świadczeń 25.511,00 13.552,03   

 
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i 

zaliczki alimentacyjnej 11.900,00 14.407,82   

 

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 
66.702,00 36.956,87   

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 564.000,00 562.887,94   

 

- wpływy za usługi opiekuńcze 
5.500,00 8.321,80   

- dotacja rozwojowa na realizację programów ze 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ufp 197.999,95 193.444,67   
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854 Edukacyjna opieka wychowawcza 407.853,95 404.233,99 99,11% 

 Dochody bieżące w tym: 407.853,95 404.233,99   

 

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 360.840,00 358.061,40  

- dotacja rozwojowa na realizację programów ze 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ufp 47.013,95 46.172,59   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.760.303,43 4.425.523,23 92,97% 

 Dochody bieżące w tym: 57.400,00 78.923,32   

 
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 

fizycznych 
0,00 500,00   

 - wpłaty na FOŚ 14.400,00 24.404,80   

 - pozostałe odsetki 0,00 9,94   

 - wpływy z usług 0,00 10.308,38   

 

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na 

realizację zadań bieżących jst 
22.000,00 22.000,00   

- wpływy z różnych opłat 21.000,00 21.700,20  

Dochody majątkowe w tym: 4.702.903,43 4.346.599,91   

- w tym na realizację programów ze środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ufp 
4.702.903,43 4.346.599,91   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 361.090,00 23.000,00 6,37% 

 

Dochody bieżące, w tym: 23.000,00 23.000,00  

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 
23.000,00 23.000,00  

Dochody majątkowe w tym: 338.090,00 0,00   

- w tym na realizację programów ze środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ufp 338.090,00 0,00   

926 Kultura fizyczna i sport 133.077,69 133.077,69 100,00% 

 

Dochody majątkowe, w tym: 133.077,69 133.077,69  

- w tym na realizację programów ze środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ufp 
133.077,69 133.077,69  

                RAZEM: 32.837.989,38 31.384.084,71 95,57% 

 

 

 

 

Planowane dochody na 2010 rok wynoszą 32.837.989,38 a wykonanie wynosi 31.384.084,71 co stanowi 

95,57% i  w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: 

 

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 100% 

Plan - 106.272,00  wykonanie - 106.270,83 100% 

 

Wykonane dochody w dziale to: dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 106.270,83 

 

Dział 600 Transport i łączność  



 7 

Plan - 17.000,00  wykonanie - 17.949,00 105,58% 

 

Dochody uzyskane w tym dziale to opłata za zajęcie pasa drogowego 134,00, odszkodowanie za uszkodzoną 

wiatę 815,00, dotacja na drogę „Czerwony Most” 17.000,00 

 

Dział 700    Gospodarka mieszkaniowa 

Plan - 169.087,00  wykonanie - 228.061,88 134,88% 

 

Dochody w tym dziale to opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości  1.030,20,  , czynsze z tytułu 

wynajmu mieszkań i lokali użytkowych 138.514,09, sprzedaż działek: w Groblach dla Kolano Aneta 16.723,00, 

w Groblach Dziurdź 41.460,00, sprzedaż działki leśnej Sobieszek 29.190,00,  sprzedaż drewna opałowego 

1.121,50, odsetki i koszty upomnień 23,09 

 

Dział 720 Informatyka 

Plan - 189.182,00  wykonanie - 0,00  0,00% 

 

Dochody nie zostały wykonane ze względu na przesunięcie się realizacji Projektu PSEAP w czasie na 2011 i 

kolejne lata. 

 

Dział 750      Administracja publiczna 

Plan - 124.718,02  wykonanie - 127.026,83 101,85% 

 

Dochody zrealizowane w w/w dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej 84.425,00,  wynagrodzenie płatnika  181,56, sprzedaż złomu ZS Stary Nart 

2.960,00, zwrot za najem sali J. Centrum 8.355,02, dotacja na zwrot kosztów dojazdu poborowych 984,80, 

dotacja na spis rolny z GUS 30.120,45 

 

 

Dział 751       Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

                       oraz sądownictwa. 

Plan - 103.327,26  wykonanie - 102.316,83 99,02% 

 

Dochody zrealizowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru 

wyborców 1.569,64, dotacja na wybory Prezydenckie 46.404,26, dotacja na wybory samorządowe 54.342,93 

  

 

Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Plan - 770.598,99  wykonanie - 300.197,85 38,96% 

 

Dochody w tym dziale to dotacja na pokrycie części kosztów akcji przeciwpowodziowej w kwocie 72.000,00, 

dotacja z RPO Województwa Podkarpackiego na projekt pn „Wsparcie OSP Jeżowe”  228.197,85 

 

 

Dział 756         Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek     

                        nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

                        poborem. 

Plan - 2.829.404,00  wykonanie - 2.811.513,53  99,37% 

 

 

Zrealizowane dochody w w/w dziale to: 
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- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  - 1.551.938,00 

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych  -      11.435,15 

- podatek od nieruchomości      -    719.151,12 

- podatek rolny       -    162.379,34 

- podatek leśny       -      70.717,44 

- podatek od środków transportowych    -      53.454,95 

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych   

   opłacany w formie karty podatkowej    -        4.480,13 

- podatek od spadków i darowizn     -        8.252,00 

- wpływy z opłaty skarbowej      -      23.907,00 

- wpływy z opłaty targowej      -      50.210,48 

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu -    105.768,29 

- podatek od czynności cywilnoprawnych    -      45.439,00 

- odsetki i koszty upomnienia     -        4.380,63 

 

Dział 758    Różne rozliczenia 

Plan - 16.134.140,00  wykonanie -   16.112.923,74 99,87%   

 

Zrealizowane dochody w wyżej wymienionym dziale to część oświatowa subwencji ogólnej 8.468.880,00, 

część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.905.778,00, część równoważąca subwencji ogólnej 734.392,00  

odsetki od środków na rachunku bankowym 3.873,74 

 

 

Dział 801   Oświata i wychowanie 

Plan - 1.005.677,09  wykonanie - 909.687,28 90,46% 
                          

Dochody zrealizowane w tym dziale to dochody z wynajmu mieszkań dla nauczycieli 13.908,49, wpływy z 

tytułu wynajmu autobusu szkolnego 13.444,00 , odszkodowanie z ubezpieczenia 13.256,01, nagroda w 

konkursie 2.000,00, wpłaty na dożywianie dzieci 482.004,90, Projekt POKL „Przedszkole szansą naszych 

maluchów” 276.699,99, darowizna ZS Groble 300,00, darowizna dla ZS Jata 26,00, dotacja na program 

„Radosna Szkoła” 10.946,00, dotacja na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych 97.101,89,  

 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

Plan - 20.000,00  wykonanie - 20.000,00 100,00% 

 

Dotacja od Wojewody na odkomarzanie 20.000,00 

 

Dział 852    Pomoc społeczna 

Plan - 5.706.257,95  wykonanie - 5.662.302,03 99,23% 

 

 

Wykonane dochody w w/w dziale to:                                                                                                       

1/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu   administracji rządowej w 

     w kwocie          4.832.730,90 

 -świadczenia  rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia  

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego     4.564.013,30 

- dotacja na zasiłki powodziowe            96.000,00 

- dotacje celowe z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego        8.517,60 

- dotacje celowe z budżetu państwa dodatki za sprawowanie opieki         4.200,00 



 9 

- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach         160.000,00 

 

 

 

2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących    562.887,94    

    w tym: 

- składki ubezpieczenia zdrowotnego       6.787,67 

- zasiłki i pomoc w naturze       80.000,00 

- dotacja na zasiłki stałe                109.400,27 

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie jednostki OPS           126.700,00 

- zasiłki celowe dla rolników                240.000,00 

 

3/ pozostałe dochody  to kwota               266.683,19 

    w tym: 

    - dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 14.407,82 

    - usługi opiekuńcze          8.321,80 

    - zwrot zasiłków rodzinnych  za lata ubiegłe    36.956,87 

    - odsetki od tych zasiłków       13.552,03 

    - dotacja na realizację projektu PO KL  

      „Czas na aktywność w gminie Jeżowe”              193.444,67 

 

Dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza 

Plan - 407.853,95  wykonanie - 404.233,99 99,11% 

 

Dochody w tym dziale to dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 358.061,40, dotacja PO KL 

„Mała szkoła kuźnią wielkich talentów” 46.172,59 

. 

Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Plan - 4.760.303,43  wykonanie - 4.425.523,23 92,97% 

 

Dochody w w/w dziale to zwrot  poniesionych kosztów  w WOZ Jeżowe 10.308,38, odszkodowanie za piec OZ 

Jeżowe 21.000,00, za złomowanie samochodu OSP Zalesie 700,20, wpływ środków w ramach FOŚ 24.404,80, 

wpłata mandatu karnego 500,00, odsetki i koszty upomnienia 9,94, dotacja na kotłownię w Starym Narcie 

22.000,00, dofinansowanie budowy kanalizacji Jata, Sójkowa, Cholewiana Góra z RPO 4.346.599,91 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Plan - 361.090,00  wykonanie - 23.000,00 6,37% 

 

Dochody wykonane w w/w dziale to dotacja na organizację dożynek powiatowych w kwocie 23.000,00 

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 

Plan - 133.077,69  wykonanie - 133.077,69 100% 

 

Dochody wykonane w tym dziale to dotacja z RPO na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu klubu 

sportowego LZS Sójkowa, w miejscowości Sójkowa, gmina Jeżowe” 133.077,69 

 

 

Rada Gminy nie podjęła uchwały o utworzeniu rachunku dochodów  własnych w jednostkach budżetowych. 

Na koniec 2010 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 482.647,67 w tym wymagalne 452.066,88, 

nadpłaty wynoszą 3.408,81.  
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Należności wymagalne to: 

- Podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej -   19.800,99 

- podatek od nieruchomości       -   76.496,71 

- podatek rolny       -   49.218,57 

- podatek leśny       -     2.149,96 

- podatek od środków transportowych    -   51.520,00 

- zaliczko alimentacyjne i fundusz aliment.    -           252.880,65 
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Załącznik Nr 2 

 

Wydatki 

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 

010 

  

  

  

  

 Rolnictwo i łowiectwo 152.208,00 146.762,23 96,42% 

01010 
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 

wsi 
25.000,00 23.787,35 95,15% 

 b) wydatki majątkowe 25.000,00 23.787,35  

01030 Izby rolnicze 3.936,00 3.700,65 94,02% 

 a) wydatki bieżące 3.936,00 3.700,65   

01095 Pozostała działalność 123.272,00 119.274,23 96,76% 

 a) wydatki bieżące 123.272,00 119.274,23   

600  Transport i łączność 2.010.085,68 1.882.310,57 93,64% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 16.000,00 16.000,00 100,00% 

 a) wydatki bieżące 16.000,00 16.000,00   

60014  Drogi publiczne powiatowe 1.211.882,58 1.210.889,24 99,92% 

 b/ wydatki majątkowe 1.211.882,58 1.210.889,24   

 
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na 

inwestycje realizowane na podstawie porozumień 

między j.s.t 
1.211.882,58 1.210.889,24   

60016 Drogi publiczne gminne 532.384,00 449.838,07 84,50% 

 a) wydatki bieżące 466.384,00 431.416,07   

 b) wydatki majątkowe 66.000,00 18.422,00   

60017 Drogi wewnętrzne 249.819,10 205.583,26 82,29% 

 a/ wydatki bieżące 42.227,10 33.792,15   

 b) wydatki majątkowe 207.592,00 171.791,11   

630   Turystyka 17.500,00 17.500,00 100,00% 

  

  
63095 Pozostała działalność 17.500,00 17.500,00 100,00% 

 a/ wydatki bieżące 17.500,00 17.500,00   

700  Gospodarka mieszkaniowa 236.200,00 173.411,16 73,42% 

  

  

  

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 236.200,00 173.411,16 73,42% 

 a) wydatki bieżące 109.000,00 68.862,26   

 b) wydatki majątkowe 127.200,00 104.548,90   

710  Działalność usługowa 15.000,00 12.493,57 83,29% 

  

  
71035 Cmentarze 15 000,00 12.493,57 83,29% 

 a) wydatki bieżące 15 000,00 12.493,57   

720  Informatyka 240.722,00 0,00 0,00% 

  

  
72095 Pozostała działalność 240.722,00 0,00 0,00% 

 a) wydatki bieżące 13.420,00 0,00  

 b/ wydatki majątkowe 227.302,00 0,00   

 

 

- w tym na realizację programów ze 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 

3 ufp 

227.302,00 0,00  

750  Administracja publiczna 2.504.231,80 2.423.721,21 96,79% 

  75011 Urzędy wojewódzkie 280.475,00 276.563,26 98,61% 
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 a) wydatki bieżące, w tym: 280.475,00 276.563,26   

 
- wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
276 283,00 272.371,26  98,58% 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

75022 Rady gmin 174.500,00 166.609,52 95,48% 

 a) wydatki bieżące 174.500,00 166.609,52   

75023 Urzędy gmin 1.839.225,00 1.794.231,47 97,55% 

 a) wydatki bieżące, w tym: 1.839.225,00 1.794.231,47   

 
- wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
1.479.025,00 1.455.409,04  98,40% 

75045 Kwalifikacja wojskowa 985,00 984,80 99,98% 

 a) wydatki bieżące 985,00 984,80   

75056 Spis powszechny i inne 30.203,00 30.120,45 99,73% 

 a) wydatki bieżące 30.203,00 30.120,45  

 
- wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
7.184,48 7.101,93 98,85% 

75075 
Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 
14.000,00 7.753,47 55,38% 

 a) wydatki bieżące 14.000,00 7.753,47   

75095 Pozostała działalność 164.843,80 147.458,24 89,45% 

 a) wydatki bieżące, w tym: 164.843,80 147.458,24   

 
- wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
128 892,00 113.691,83 88,21%  

751 

 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

103.327,26 102.316,83 99,02% 

  
  
  
  
  

75101 
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.570,00 1.569,64 99,98% 

 a) wydatki bieżące, w tym: 1.570,00 1.569,64   

 
- wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
1 002,00 1.001,64 99,96%  

75107 Wybory Prezydenta RP 46.404,26 46.404,26 100,00%  

 a) wydatki bieżące, w tym: 46.404,26 46.404,26   

 
- wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
5.256,26 5.256,26 100,00%  

75109 
Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmiku województwa, wybory wójta 
55.353,00 54.342,93 98,18% 

 a) wydatki bieżące, w tym: 55.353,00 54.342,93  

 
- wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
8.600,00 8.599,97 100,00% 

754 
 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
1.351.085,09 1.261.895,37 93,40% 

  
  
  
  
  
  

75412 Ochotnicze straże pożarne 1.206.772,09 1.133.114,04 93,90% 

 a) wydatki bieżące, w tym: 323.436,00 295.069,61   

 
wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
93 883,00 79.729,63  84,92% 

 b/ wydatki majątkowe 883.336,09 838.044,43   
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- w tym na realizację programów ze 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 

3 ufp 

821.881,16 809.203,16  

75421 Zarządzanie kryzysowe 21.000,00 7.175,58 34,17% 

 a/ wydatki bieżące 21.000,00 7.175,58   

  
  

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 123.313,00 121.605,75 98,62% 

 a/ wydatki bieżące 122.313,00 120.605,75   

 b/ wydatki majątkowe 1.000,00 1.000,00 100,00% 

756 

 

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

38.750,00 35.582,27 91,83% 

  
  
  

75647 
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 

należności budżetowych 38.750,00 35.582,27 91,83% 

 a) wydatki bieżące, w tym: 38.750,00 35.582,27   

 
- wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
28.250,00 26.300,73 93,10%  

757  Obsługa długu publicznego 389.177,00 221.449,08 56,90% 

  

  

  

75702 

Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 

389.177,00 221.449,08 56,90% 

 
a) wydatki bieżące, w tym: 389.177,00 221.449,08   

- wydatki na obsługę długu j.s.t. 389.177,00 221.449,08   

758  Różne rozliczenia 48.488,47 0,00 0,00% 

  

  
75818 Rezerwy ogólne i celowe 48.488,47 0,00 0,00% 

 
a/ wydatki bieżące w tym; 48.488,47 0,00   

- rezerwa ogólna 48.488,47 0,00   

801  Oświata i wychowanie 12.583.187,09 11.703.872,36 93,01% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

80101 Szkoły podstawowe 7.057.625,01 6.554.027,76 92,86% 

 a) wydatki bieżące, w tym: 6.172.625,01 5.983.306,97   

 
- wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
4.908.393,00 4.780.512,46  97,39% 

 b) wydatki majątkowe 885.000,00 570.720,79  64,49% 

80103 
Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 
538.948,00 520.786,24 96,63% 

 a) wydatki bieżące, w tym: 538.948,00 520.786,24   

 
- wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
473.932,00 456.112,15 96,24%  

80104 Przedszkola 199.259,00 141.850,31 71,19% 

 a/ wydatki bieżące w tym 199.259,00 141.850,31   

     - wynagrodzenia i pochodne od wyn. 66.447,00 13.645,39 20,54%  

80110 Gimnazja 2.865.784,00 2.806.392,22 97,93% 

 a) wydatki bieżące, w tym: 2.865.784,00 2.806.392,22   

 
- wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
2.367.458,00 2.325.277,79 98,22%  



 14 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 219.972,00 213.505,97 97,06% 

 a) wydatki bieżące, w tym: 219.972,00 213.505,97   

 
- wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
86.635,00 86.623,49 99,99%  

80114 
Zespoły obsługi ekonomiczno – 

administracyjnej szkół 
178.855,00 177.507,64 99,25% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 a) wydatki bieżące, w tym: 178.855,00 177.507,64   

 
- wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
157.055,00 157.030,42 99,98%  

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24.119,00 10.921,54 45,28% 

 a) wydatki bieżące 24.119,00 10.921,54   

80148 Stołówki szkolne 1.069.377,00 909.910,21 85,09% 

 a/ wydatki bieżące w tym: 1.069.377,00 909.910,21   

 
- wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
489.052,00 380.129,15 77,73%  

80195 Pozostała działalność 429.248,08 368.970,47 85,96% 

 a) wydatki bieżące 429.248,08 368.970,47   

 
- wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
276.804,58 219.834,76  79,42% 

 

 

- w tym na realizację programów ze 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 

3 ufp 

284.748,19 226.023,65  

851  Ochrona zdrowia 130.720,00 113.742,60 87,01% 

  

  

  

  

  

  

  

85153 Zwalczanie narkomanii 5.100,00 335,93 6,59% 

 a) wydatki bieżące 5.100,00 335,93   

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100.620,00 88.406,67 87,86% 

 a) wydatki bieżące, w tym: 100.620,00 88.406,67   

 
- wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
5.120,00 5.059,06 98,81%  

85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 25.000,00 25.000,00 100,00% 

 a) wydatki bieżące 20 000,00 0,00   

852  Pomoc społeczna 6.242.938,95 6.184.633,73 99,07% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

85202 Domy pomocy społecznej 67.300,00 66.375,82 98,63% 

 a) wydatki bieżące 67.300,00 66.375,82   

85212 

Świadczenia rodzinne, zaliczka 

alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

4.657.813,00 4.614.522,20 99,07% 

 a) wydatki bieżące, w tym: 4.657.813,00 4.614.522,20   

 
- wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
74.074,68 73.714,66 99,51%  

85213 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz 

niektóre świadczenia rodzinne 

16.145,00 15.305,27 94,80% 

 a) wydatki bieżące 16.145,00 15.305,27   
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85214 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 119.270,95 118.780,00 99,59% 

 a) wydatki bieżące 119.270,95 118.780,00   

85215 Dodatki mieszkaniowe 40.735,00 40.735,00 100,00% 

 a) wydatki bieżące 40.735,00 40.735,00   

85216 Zasiłki stałe 110.000,00 109.400,27 99,45% 

 a) wydatki bieżące 110.000,00 109.400,27   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

85219 Ośrodki pomocy społecznej 512.888,00 504.106,79 98,29% 

 a) wydatki bieżące: 512.888,00 504.106,79   

 
- w tym wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
363.720,95 359.918,84  98,95% 

 

- w tym na realizację programów ze 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 

3 ufp 

197.999,95 193.444,74  

85228 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
47.932,00 47.881,40 99,89% 

 a) wydatki bieżące, w tym: 47.932,00 47.881,40   

 
- wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
44.452,00 44.402,30  99,89% 

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 96.000,00 96.000,00 100,00% 

 a) wydatki bieżące 96.000,00 96.000,00   

85295 Pozostała działalność 574.855,00 571.526,98 99,42% 

 a) wydatki bieżące w tym 344 100,00 238 376,30   

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 753.642,80 730.115,21 96,88% 

  

  

  

  

  

85401 Świetlice szkolne 263.319,00 249.883,52 94,90% 

 a) wydatki bieżące, w tym: 263.319,00 249.883,52   

 
- wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
229.809,00 216.413,62 94,17%  

85415 Pomoc materialna dla uczniów 443.309,85 438.826,75 98,99% 

 a) wydatki bieżące 443.309,85 438.826,75   

85495 Pozostała działalność 47.013,95 41.404,94 88,07% 

 a) wydatki bieżące,: 47.013,95 41.404,94  

 

 

- w tym na realizację programów ze 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 

3 ufp 

47.013,95 41.404,94  

 
 

- w tym wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
17.690,00 15.359,76 86,83% 

900 
 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
10.743.793,43 9.520.788,67 88,62% 

  

  

  

  

  

  

  

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8.164.750,00 7.716.722,24 94,51%% 

 a) wydatki bieżące, w tym: 262.300,00 262.300,00   

 - dotacja przedmiotowa 262.300,00 262.300,00   

 b) wydatki majątkowe 7.902.450,00 7.454.422,24  94,33% 

 

- w tym na realizację programów ze 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 

3 ufp 

6.315.971,97 6.311.901,54  
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90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 409.668,35 366.978,41 89,58% 

 a) wydatki bieżące 320.000,00 298.947,73  93,42% 

 b) wydatki majątkowe 89.668,35 68.030,68  75,87% 

90095 Pozostała działalność 2.169.375,08 1.437.088,02 66,24% 

 a) wydatki bieżące, w tym: 253.280,65 216.606,43   

 
- wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
48.503,00 43.094,96  88,85 

 b) wydatki majątkowe 1.916.094,43 1.220.481,59 63,70%  

 

 

- w tym na realizację programów ze 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 

3 ufp 

882.007,53 808.807,53  

921 
 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
1.675.007,53 1.380.313,54 82,41% 

  

  

  

  

  

  

  

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.428.232,53 1.144.224,00 80,11% 

 a) wydatki bieżące 435.988,68 426.370,73   

 - dotacja podmiotowa 384.756,93 379.156,93   

 b/ wydatki majątkowe 992.243,85 717.853,27  72,35% 

 

- w tym na realizację programów ze 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 

3 ufp 

425.787,38 402.167,20  

92116 Biblioteki 246.775,00 236.089,54 95,67% 

 a) wydatki bieżące 246.775,00 236.089,54   

 - dotacja podmiotowa 246.775,00 236.089,54   

926  Kultura fizyczna i sport 536.992,99 431.737,67 80,40% 

  

  

  

  

  

  

92601 Obiekty sportowe 391.592,99 294.275,28 75,15% 

 b) wydatki majątkowe 391.592,99 294.275,28   

 

- w tym na realizację programów ze 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 

3 ufp 

190.110,99 190.110,99  

92605 
Zadania w zakresie kultury fizycznej i 

sportu 
145.400,00 137.462,39 94,54% 

 a) wydatki bieżące, w tym: 133.500,00 125.702,39   

 - dotacja celowa 83.000,00 83.000,00   

 b) wydatki majątkowe 11.900,00 11.760,00   

RAZEM: 39.773.058,09 36.342.646,07 91,38% 

 

 

 

 

 

 

 

Plan wydatków budżetu gminy Jeżowe na 2010 rok wynosi 39.773.058,09, a wykonanie  36.342.646,07 co 

stanowi 91,38 % i poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: 
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Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo  

Plan 152.208,00  wykonanie  146.762,23 96,42%  

 

Wykonane wydatki w tym dziale to: odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 3.700,65, opłata 

melioracyjna 2.023,40, materiały biurowe 2.083,74, zwrot akcyzy 104.187,09, budowa wodociągu Jeżowe-

Kameralne 23.787,35, wykonanie koncepcji rowów Jeżowe Kameralne 10.980,00 

 

 

Dział 600 Transport i łączność 

Plan 2.010.085,68  wykonanie 1.882.310,57 93,64%  

 

Wydatki poniesione w w/w dziale to: paliwo do miniciągnika na odśnieżanie chodników 131,62, łopaty do 

śniegu 29,60, mieszanka solno-piaskowa 6.397,68, kosze uliczne na śmieci 6.420,86, drobne materiały 

remontowe 978,91, prace ziemne przy drodze Kameralne-Kowale 3.390,00, masa asfaltowa na drobne remonty 

1.562,82, dotacja dla powiatu na budowę drogi Jeżowe-Wola Raniżowska 258.791,66, dotacja dla powiatu na 

remont drogi w Zalesiu 152.097,58, dotacja dla powiatu na drogę Sójkowa-Pogorzałka-Dudziki 800.000,00, 

paliwo do kosiarek 661,69, materiały na remont przystanków 272,93, części do traktora 168,00, kruszywo 

drogowe na: plac Sójkowa 1.027,90, dojazd do piaskowni w Podgórzu 4.033,03, drogi w Jeżowem Centrum 

6.793,07, drogi Nowy Nart, Stary Nart, Cholewiana Góra 11.786,73, utwardzenie parkingu w Cholewianej 

Górze 21.960,00, droga Jeżowe Zagościniec 4.621,48, parking koło kościoła J. Kameralne 1.850,37, usługa 

koparko-ładowarką Groble 2.300,00, rozplantowanie gruzu na drodze obok stadionu Sparty 22.600,00, 

wykonanie operatu na budowę chodnika w Groblach 5.200,00, rachunek za odśnieżanie 47.649,45, koszenie 

poboczy 11.344,82, mapa J. Podgórze 28,00, rury na przepusty 66.714,67, remont drogi i przepustów J. 

Centrum 10.492,00, kosztorys na drogę "Na czerwony most" 1.500,00, wykonanie dokumentacji na chodnik 

Groble 16.000,00, zakup znaków drogowych 692,96, wykonanie rowu odwadniającego Jeżowe Zanawsie 

8.540,00, wykonanie projektu drogi w Groblach 8.000,00, transport kruszywa drogowego 26.384,30, wypisy z 

rejestru gruntów oraz mapy do celów projektowych na drogi gminne 12.639,45, montaż szyb w przystanku 

oraz betonowanie znaków 1.019,96, budowa zjazdów szkody powodziowe 4.178,77, zagospodarowanie terenu 

Gór Kościelnych 5.000,00, rów odwadniający Jeżowe Kameralne 1.024,00, podatek od nieruchomości za drogi 

gminne 85.384,00, projekty dróg: Groble-Poręby 4.392,00, Sibigi 5.124,00, droga Plebańska 3.050,00, 

Krzywdy Grabno 5.856,00, kruszywo na drogi transportu rolnego 19.911,15, modernizacja drogi Na Czerwony 

Most 130.273,97, przebudowa drogi rolniczej Jeżowe Zaborczyny 40.017,14, budowa przepustów na terenie 

gminy Jeżowe 9.000,00, środki nie wygasające 45.018,00 

 

Dział 630 Turystyka 

Plan 17.500,00  wykonanie 17.500,00 100,00% 

Wydatki wykonane w tym dziale stanowią zagospodarowanie Gór Kościelnych na cele turystyczne, tj. mapy 

do celów projektowych 3.125,60, przywóz kruszywa na utwardzenie parkingu 1.101,60, wykonanie 

wyposażenia z drewna 5.344,61, wykonanie trasy saneczkowej 7.928,19 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Plan 236.200,00  wykonanie 173.411,16 73,42% 

 

Wydatki poniesione w tym dziale to: wykonanie wypisów, wyrysów,  map 1.686,60, założenie ksiąg 

wieczystych 760,00, wykonanie operatów szacunkowych 5.759,96, uzgodnienia dokumentacji, ogłoszenia w 

prasie 1.955,00, dzierżawa działki na przepompownię 405,59, wykonanie dokumentacji pod księgi wieczyste 

20.056,80, zakup działek 12.265,28 (wzdłuż rzeki Jeżowka, „Czerwony most”), wykaz zmian na drogę 427,00, 

wycena działek 2.979,00, wykonanie map do celów projektowych  8.655,90, podział działek Jeżowe i Jata 

3.904,00, wykonanie map pod park w Jeżowem i drogę w Groblach 3.976,41, zakup działek na drogę gminną 
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84.564,36, zakup działki na poszerzenie rowu 4.012,50, zakup działki na przepompownię 3.706,76,   podział 

działek: Jeżowe 3.904,00, J. Kameralne 10.000,00, Jeżowe 4.392,00,  

 

 

Dział 710 Działalność usługowa 

Plan 15.000,00  wykonanie 12.493,57  83,29%  

 

Wydatki zostały poniesione na zakup flagi, kwiatów, zniczy na groby żołnierzy 2.493,96, materiał do 

wykonania ogrodzenia cmentarza N. Nart 9.999,61,  

 

 

Dział 720 Informatyka 

Plan 240.722,00  wykonanie 0,00  

W dziale nie dokonano wydatków ze względu na przedłużające się procedury zamówień publicznych związane 

z realizacją projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. 

 

Dział 750 Administracja publiczna 

Plan 2.504.231,80  wykonanie 2.423.721,21 96,79% 

 

Wydatki poniesione w tym dziale to: wynagrodzenia osobowe pracowników administracji publicznej oraz 

pracowników zadań zleconych 1.369.926,74, dodatkowe wynagrodzenie roczne 97.168,10, składki ZUS i FP 

234.538,47, umowy zlecenia 26.600,00, odpis na ZFŚS 29.047,00, materiały biurowe i środki ochrony 

indywidualnej dla pracowników 9.286,50, środki czystości dla pracowników i ubrania robocze 6.050,34,  

prenumerata  Dz.U, MP, Dziennika Województwa Podkarpackiego, prasa i czasopisma fachowe, książki  

13.820,22, książki korespondencji, druki, koperty 18.286,40,  toner, rolki do faxu 1.554,60, materiały biurowe, 

teczki, segregatory, art. spożywcze 4.246,65, szafa metalowa i sejf 1.571,12, kserokopiarka, 811,30, drukarka 

laserowa 545,00, ramki 325,92, odległościomierz, instrumenty pomiarowe 1.084,90, środki czystości, żarówki, 

drobne narzędzia 4.220,10, farby, panele, materiały remontowe do remontu biur 4.992,25, remont 

kserokopiarek 2.586,40, czajniki, kwiaty, doniczki, maty podłogowe, krzesła, szafa, drabina, wentylator, 

2.322,33, węże choinkowe 2.607,89, lodówka 699,00, energia elektryczna 21.016,55, gaz 28.633,68, kosztorys 

na remont pomieszczeń biurowych 2.000,00, usługa serwisowa, remont pieca gazowego 1.099,64, konserwacja 

ksero i sieci telefonicznej 2.349,80, prace blacharskie na budynku UG 2.453,99, badania lekarskie 

pracowników 720,00, prowizje bankowe 9.113,91, publikacje w prasie 1.159,00, strona BIP i urząd 2.433,90, 

przesyłki listowe 26.050,58, pieczątki, odbitki ksero, wzory pism i umów oprawa herbu i dzienników 2.264,01, 

monitoring 2.287,50, ułożenie paneli podatki i oświata 3.037,35, inne drobne sługi 434,79, obsługa licencyjna 

oprogramowania (księgowość 7.220,14, podatki 5.958,48, ewid. Ludności 5.784,24), reklama w PKT 793,00, 

wykonanie instalacji elektrycznej do awaryjnego zasilania 1.500,00,  odnowienie certyfikatu 158,60, naprawa 

okien 373,20, przeglądy kominiarskie 122,00, opłata za Internet 4.043,27, usługi telefoniczne 23.642,58, 

delegacje krajowe, ryczałty samochodowe 47.132,04, składka członkowska Euroregion 2.861,00, składka LGD 

3.057,53, ubezpieczenie mienia gminy 3.869,00, szkolenia 5.030,00, papier ksero 4.522,72, tusze, tonery 

3.836,00, zasilacze ups, kable, klawiatury, monitory, dysk twardy 2.149,04,  programy komputerowe 1.643,21, 

program Office 706,00, skaner do testowania sieci 450,00, abonament LEX 5.490,00, program środki trwałe 

1.010,00, program do ewidencji dróg i ulic 2.440,00,  monitor, listwa 455,00, dodatki spisowe 22.218,52, 

składki ZUS i FP 3.950,93, umowy cywilnoprawne 3.151,00, materiały biurowe związane ze spisem 800,00, 

album i statuetka promocyjna, tomik wierszy R. Mścisz, leksykon gmin  4.655,22, prezentacja gminy w 

Nowinach  i Sztafecie, abonament gminypolskie 1.268,25, zwrot dotacji PUW 17.734,80, wynagrodzenie prace 

interwencyjne 89.322,64, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.863,85, składki ZUS i FP 19.052,33, badania 

lekarskie 570,00, wieńce i wiązanki 4.770,60, księga kondolencyjna 120,02, książka Cień Katania nad Sanem 

2.000,00, papier, książka 108,44,koperty, plandeka, woda, dyplomy, puchary, kartki 1.505,84, materiały na 

jubileusze małżeńskie 3.642,47,  wniosek PO KL 1.200,00, , koszty dojazdu poborowych 984,80, wydruk 
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kartek świątecznych 169,50, diety rady 162.777,39, art. Spożywcze, szklanki, sztućce 3.107,37, artykuły 

komputerowe 110,00, papier na dyplomy, zaświadczenia 185,88, podpis elektroniczny 289,14, delegacje 

139,74, ogłoszenie w Sztafecie 1.220,00, publikacja w książce Samorząd Podkarpacia 610,00, opłata za 

wniosek 40,00, życzenia świąteczne Sztafeta 366,00, opłata za pobyt gości z Austrii i Ukrainy 1.153,50, 

interpretacja indywidualna 40,00 

 

 

Dział 751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

                  prawa  oraz sądownictwa. 

Plan 103.327,26 wykonanie  102.316,83 99,02% 

 

Poniesione wydatki w w/w dziale to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego 

aktualizację stałego rejestru wyborców 1.001,64, diety komisji wyborczych 60.045,00, obsługa informatyczna, 

aktualizacja spisu wyborców 13.856,23, stoły i krzesła do lokali wyborczych 1.407,00, artykuły informatyczne, 

toner, aparat telefoniczny na wybory 3.101,20, artykuły biurowe na wybory 9.124,80, art. spożywcze na 

wybory, oświetleniowe, filiżanki, zegar, zasłony i firanki do lokali, czajnik  3.447,12, flagi do lokali 

wyborczych 1.444,13, środki czystości 49,70, delegacje 1.391,65, materiały remontowe, farby, lakiery, 

drabina, paliwo, piecyk, gaz, piec węglowy, grzejniki 7.448,36 

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.  

Plan 1.351.085,09 wykonanie  1.261.895,37 93,40% 

  

Wydatki poniesione w w/w dziale to wynagrodzenia osobowe kierowców 53.963,26, dodatkowe 

wynagrodzenie roczne 4.658,01, składki ZUS i FP 10.188,36, diety p.poż. 14.273,75,  środki czystości i 

ochrony indywidualnej dla kierowców 911,42, wynagrodzenie kapelmistrza 10.920,00, nagrody TWP 578,02, 

prenumerata gazety Strażak 504,00, kalendarze strażackie 258,64, ramki na dyplomy, wapno 192,80 

środki wydatkowane na poszczególne jednostki straży pożarnych: 

 

- OSP Cholewiana Góra 5.645,80 

zakup paliwa 1.958,42, mat. remontowe, naprawa drzwi garażowych 3.070,50, czapka, mundur, sznury galowe 

291,88, przegląd przewodów kominowych 122,00, przegląd samochodu STAR 203,00,  

 

- OSP Groble   27.157,73  
zakup paliwa 3.863,17, opłata za dowód rejestracyjny 175,00, zakup opon 880,00, materiały gospodarcze 

66,00, zakup części i materiałów do malowania samochodu 2.361,23, zakup węży 149,73, mapy do celów 

projektowych Groble 768,60, malowanie i oklejanie samochodu 3.866,00, przegląd przewodów kominowych 

122,00, przegląd techniczny i wymian dowodu rej. 266,00, projekt budowy remizy OSP oraz uzgodnienia do 

projektu 14.640,00 

 

- OSP Jata   8.961,28  
zakup paliwa 4.771,61, materiały remontowe 124,70, kuchnia gazowa (f. sołecki) 990,00, przegląd techniczny, 

wymiana opon 222,00, płyn hamulcowy 101,34, opłata i przegląd Ford Jata 278,00, części samochodowe, 

akumulator 885,00, buty, czapki, mundury, sznury galowe 1.046,66, materiały remontowe 419,97, przegląd 

przewodów kominowych 122,00 

  

- OSP Jeżowe   19.160,57 
zakup paliwa 9.133,62, materiały remontowe 252,01, regulator ciśnienia do samochodu Jelcz 874,02, stół 

tenisowy z wyposażeniem 880,44, opłata za badania techniczne i wymianę dowodu 278,00, naprawa opony 

85,40, materiały na ogrodzenie basenu popż. 910,37, rozruszniki 210,05, zmiana opon, wymiana rozrusznika 
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Jeżowe 269,00, części do Lublina 651,06, mundury strażackie 2.874,10, flet przezroczysty, stroiki 2.335,00, 

rejestracja samochodu 180,50, przegląd przewodów kominowych 122,00, remont gaśnicy, wymiana kół 

105,00,  

 

 

- OSP Krzywdy  10.908,19 

zakup paliwa 3.517,97, materiały do pomalowania samochodu 1.000,01, wymiana oleju 290,00, zakup popmy 

pływającej i radiotelefonu 3.598,60, zakup butów, czapek, i mundurów 1.101,05, zakup opon zimowych z 

wymianą 1.400,56,  

 

 

- OSP Nowy Nart  29.953,35  

zakup paliwa 4.859,24, materiały do remontu chłodni w ramach f. sołeckiego  5.966,30, art. remontowe 79,80, 

naprawa samochodu 1.014,00, części samochodowe 123,99, maszt oświetleniowy oraz części garderoby 

1.164,11, zmiana opon 60,00, materiały do remontu remizy OSP 3.748,46, zakup kruszywa do utwardzenia 

placu 5.000,00, zakup butów 572,64, zakup węży 149,73, krzesła 3.840,07, grzejniki 2.800,01, przegląd 

techniczny, wymiana oleju 403,00, przegląd przewodów kominowych 122,00, wymiana kół 50,00 

 

- OSP Stary Nart  1.754,60  
materiały remontowe 194,60, paliwo 897,30, łopaty i szpadel 89,30, akumulator, farby, klemy 325,40, tablica 

100,00, przegląd techniczny samochodu 148,00,  

 

- OSP Zalesie   3.784,99      
zakup paliwa 2.162,74, napis na samochód 170,80, akumulator 291,00, materiały remontowe 153,90, czapki, 

mundury 735,55, przegląd techniczny samochodu 149,00, przegląd przewodów kominowych 122,00,  

 

 

energia elektryczna, gaz i woda 34.789,61 , projekt adaptacji OSP Stary Nart 1.500,00, dokumentacja 

projektowa na remont OSP Jata 7.747,00, remont budynku OSP Jata 10.980,00, instalacja elektryczna w 

budynku OSP Nowy Nart 1.930,00, remont budynku OSP w Cholewianej Górze 18.488,81, badania lekarskie 

250,00, abonamenty telefoniczne i rozmowy 1.057,48, delegacje 196,44, ubezpieczenie kierowców, 

samochodów i mienia 5.286,00, prowizje bankowe 7,00, środki czyszczące do instrumentów 333,50, flet 

poprzeczny 2.360,00, malowanie samochodu Krzywdy 1.830,00, delegacja Olejarz 23,00, ubezpieczenie 

mienia 1.364,00, odpis na ZFŚS 2.652,00, szkolenie strażaków 500,00, Remont OSP Jeżowe: wykonanie 

dokumentacji pod remont OSP Jeżowe 4.331,20, projekt wjazdu OSP Jeżowe 1.200,00, mapa z siecią 

hydrantów 6.270,20, roboty budowlane OSP Jeżowe 16.771,53, nadzór inwestorski 268,34, tablica 

informacyjna, zakup szaf 1.485,56, prace budowlane, nadzór inwestorski 68.347,60, dotacja dla OSP na zakup 

samochodu strażackiego 739.370,00,  

Zarządzanie kryzysowe: worki przeciwpowodziowe, narzędzia, art. Żywnościowe, paliwo  5.071,35, druki 

29,28, wyznaczenie współrzędnych dla lądowiska helikoptera ratunkowego 1.000,00, nagrody, dyplomy w 

konkursie nt. zarządzania kryzysowego 371,45, przywóz piasku 280,00, usługa gastronomiczna 123,50, 

szkolenie rozpoznanie chemiczne 300,00,  

Usuwanie skutków powodzi: ekwiwalenty dla uczestników akcji przeciwpowodziowej 50.363,75, worki, art. 

spożywcze, rękawy antypowodziowe 39.129,30, załadunek i transport piasku, usługa gastronomiczna, przewóz 

zboża dla powodzian 31.112,70, dotacja dla powiatu na zakup łodzi ratowniczej 1.000,00 

 

 

Dział 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

                  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 

Plan 38.750,00 wykonanie  35.582,27 91,83% 
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Poniesione wydatki w tym dziale to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za zebrane podatki w 

formie łącznego zobowiązania pieniężnego 20.300,47, składki ZUS, US, 464,36, dostarczenie nakazów 

płatniczych 5.112,00,  prowizje i opłaty bankowe 8.394,81,  opłata komornicza 61,73, biuletyn informacyjny 

825,00, prowizja od opłaty skarbowej 423,90 

 

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego 

Plan 389.177,00 wykonanie  221.449,08 56,90% 

 

Wydatki w w/w dziale to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu w latach poprzednich 221.449,08 

 

 

Dział 758 Różne rozliczenia 

Plan 48.488,4750 wykonanie 0 / rezerwa/ 

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie 

Plan 12.583.187,09  wykonanie 11.703.872,36  93,01% 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 

Plan 6.172.625,01zł., wykonanie 5.983.306,97zł., tj. 96,9%. Wydatki obejmują: wynagrodzenie osobowe 

pracowników 3.764.914,14zł., nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń 235.179,66zł., dodatkowe 

wynagrodzenie roczne 283.471,32zł., składki ZUS i FP 732.127zł., zakup węgla 25.914,04zł., druki, 

czasopisma, przepisy prawne 10.691,16zł., środki czystości 19.198,97zł., materiały biurowe 10.028,14zł., 

odzież ochronna dla pracowników 805,01zł., materiały do remontów, napraw i konserwacji 13.016,52zł., 

sprzęt i wyposażenie 55.789,83zł., pomoce naukowe 35.646,03zł., energia elektryczna, gaz i woda 

372.584,69zł., drobne usługi remontowe 43.615,63zł., badania lekarskie 4.197zł., opłaty pocztowe i prowizje 

bankowe 8.377,34zł., przeglądy urządzeń i budynków 7.769,94zł., opłata abonamentowa 1.120,20zł., wywóz 

ścieków i śmieci 20.138,58zł., dozór techniczny kotłowni 1.432,40zł., opłata za analizę ścieków 866,20zł., 

wykonanie mebli 6.450zł., drobne usługi 3.071,86zł., wykonanie nawierzchni i montaż urządzeń na placu 

zabaw 28.653,76zł., montaż systemu monitorującego 5.999,22zł., rozmowy telefoniczne 9.463,97zł., Internet 

4.522,43zł., podróże służbowe krajowe 5.583,58zł., ubezpieczenie mienia we wszystkich szkołach 12.827zł., 

opłata za emisję 1.292,44zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 242.063zł., szkolenia 

pracowników 180zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero 2.506,47zł., 

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8.809,44zł., zakup placu zabaw szkoła 

Kameralne 5.000,00 

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

Plan 538.948zł., wykonanie 520.786,24zł., tj. 96,6%. Wydatki poniesione w w/w dziale to: nagrody i wydatki 

osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31.370,10zł., wynagrodzenie osobowe pracowników 353.108,47zł., 

dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.613,75zł., składki ZUS i FP 75.389,93zł., zakup wyposażenia 

4.317,96zł., materiały do remontów, napraw i konserwacji 523,05zł., pomoce naukowe 5.827,98zł., odpis na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.635zł. 

 

PRZEDSZKOLA 

Plan 199.259zł., wykonanie 141.850,31zł., tj. 71,2%. Wydatki poniesione w w/w dziale to: nagrody i wydatki 

niezliczone do wynagrodzeń 1.767zł., wynagrodzenie osobowe pracowników 12.029,37zł., składki ZUS i FP 

1.616,02zł., materiały do remontów, napraw i konserwacji 919,06zł., zabawki 3.462,60zł., utworzenie plac 
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zabaw 102.194,48zł., wykonanie odwodnienia 14.720,42zł., zakup rozmowy telefoniczne 626,36zł., odpis na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.515zł. 
 

GIMNAZJA 

Plan wydatków w kwocie 2.865.784zł., wykonano na kwotę 2.806.392,22zł. tj.97,9%. Wydatki poniesiono na 

następujące zadania: nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń 131.770,73zł., wynagrodzenia osobowe 

pracowników 1.838.830,32zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 130.188,95zł., składki ZUS i FP 

356.258,52zł., materiały biurowe 3.328,95zł., środki czystości 7.230,43zł., czasopisma i druki 2.099,55zł., 

drobne materiały remontowe 7.590,07zł., wyposażenie 13.135,42zł., śniegołapy i kratki 7.490,10zł., pomoce 

naukowe 9.553,20zł., energia elektryczna, gaz i woda 130.714,16zł., badania lekarskie 815zł., opłaty pocztowe 

i prowizje bankowe 1.380,65zł., opłata abonamentowa 336,55zł., monitoring 1.429,84zł., ścieki i śmieci 

5.330,64zł., przeglądy i dozór techniczny kotłowni 1.673,09zł., konserwacja dźwigu, 3.285,89zł., drobne 

usługi 1.909,30zł., montaż śniegołapów i kratek na kominach 8.344,80zł., rozmowy telefoniczne 1.919,03zł., 

Internet 860,40zł., podróże służbowe krajowe 1.487,75zł., ubezpieczenie mienia i sprzętu 7.157zł., odpis na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 128.490zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 

i urządzeń ksero 1.420,32zł., zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.361,56zł., 
 

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 

Plan budżetowy w kwocie 219.972zł., zrealizowano na kwotę 213.505,97zł., tj. 97,1%. Realizacja wydatków 

kształtuje się następująco: wynagrodzenie osobowe pracowników 70.000,22zł., dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 3.287,64zł., składki ZUS i FP 13.335,63zł., zakup paliwa 57.664,19zł., części zamienne do autobusu 

10.509,93zł., środki czystości 140,13zł., drobne naprawy autobusu 4.399,20zł., badania lekarskie 10zł., zakup 

biletów miesięcznych dla uczniów 26.724,36zł., dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 

17.468,60zł., przeglądy i badania techniczne autobusów 1.858,17zł., prowizje i opłaty bankowe 807,90zł., 

podróże służbowe krajowe 300,00zł., ubezpieczenie autobusu i opłaty drogowe 5.000,00zł., fundusz świadczeń 

socjalnych 2000,00zł. 
 

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 

Plan 178.855zł., wykonanie 177.507,64zł., tj. 99,2%, z tego wynagrodzenie osobowe pracowników 

124.712,58zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.397,42zł., składki ZUS i FP 23.920,42zł., materiały 

biurowe 3.020,79zł., czasopisma i druki 1.647,30zł., drobne usługi remontowe 610,00zł., badania lekarskie 

90zł., opłaty pocztowe i prowizje bankowe 785,11zł., rozmowy telefoniczne 183,28zł., podróże służbowe 

krajowe 357,13zł., fundusz świadczeń socjalnych 3.000,00zł., szkolenia pracowników 990,00zł., zakup 

materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero 493,61zł., zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym programów i licencji 9.300zł.. 
 

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  

Plan 24.119zł., wykonanie 10.921,54zł., tj. 45,3%. Wydatki poniesiono na szkolenia i kursy dla nauczycieli 

10.593,90zł., podróże służbowe krajowe 327,64zł. 
 

STOŁÓWKI SZKOLNE 

Plan 1.069.377zł., wykonanie 909.910,21zł., tj. 85,1%, z tego wynagrodzenie osobowe pracowników 

305.154,60zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.333,71zł., składki ZUS i FP 55.640,84zł., zakup: środków 

czystości 4.153,05zł., druki 354,26zł., zakup żywności 509.773,75zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 15.500zł., 
 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

Plan 429.248,08zł., wykonanie 368.970,47zł., tj. 86,0%.  

W wydatkowanej kwocie mieści się f-sz socjalny emerytów kwota 38.657zł., zakup nagród na gminne 

konkursy przedmiotowe 2.282,39zł., wynagrodzenie wraz z pochodnymi gminnego koordynatora sportu 
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2.679,87zł., kształcenie pracowników młodocianych 96.901,89zł., opłata ekspertów za udział w komisji 200zł., 

bilety wstępu na wycieczce w ramach nagrody „Czysty Las” 2.000,00zł. podróże służbowe krajowe 

225,67zł.,projekt POKL „Przedszkole szansą dla naszych maluchów”, z czego wynagrodzenia z pochodnymi 

to kwota 217.154,89zł.. materiały biurowe 1.963,65zł., zakup produktów do organizacji dni otwartych 

496,10zł., wyposażenie 1.443,98zł., pomoce naukowe 4.069,88zł., druk ankiet ewaluacyjnych i plakatów 

595,15zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero 300zł.,  

INWESTYCJE OŚWIATOWE 

Opracowanie inwentaryzacji budynku SP Jeżowe Centrum 19.520,00, opracowanie projektu koncepcji 

budynku SP J. Centrum oraz wykonanie map i projektu modernizacji 44.613,00,  rozbudowa SP w Zalesiu 

122.111,14, rozbudowa SP w J. Podgórze 230.476,65, środki niewygasające na rozbudowę SP w Jeżowem 

Podgórzu 154.000,00 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

Plan 130.720,00 wykonanie 113.742,60 87,01% 

 

Wydatki poniesione w w/w dziale to: wykonanie lodowiska J. Podgórze 855,85, zakup 100 szt.  książki 

Wrzeciono 500,00, kuchnia gazowa dla UKS Sójkowa 1.062,00, artykuły szkolne na zajęcia dla dzieci (Groble 

347,96, J. Centrum 699,66), paliwo dla Policji 2.995,83, zapłata za wyżywienie Bakalarczyk 2.313,50, 

dofinansowanie balu studniówkowego 520,00, bilety do kina (J. Centrum 400,00, Groble 658,00), warsztaty 

terapeutyczne 220,00, kurs udzielania pierwszej pomocy 500,00, wpisowe UKS Groble 100,00, przewóz dzieci 

do MONAR Stalowa Wola 335,93, wynagrodzenie i ZUS GKRPA 5.059,06, artykuły sportowe UKS Promyk  

540,96, sprzęt sportowy UKS Centrum 1.715,00, puchary, słodycze 462,47, naszywki dla drużyny harcerskiej 

475,13, program "Zachowaj trzeźwy umysł" 1.220,00, przewóz wycieczki z parafii Nowy Nart w Bieszczady 

1.560,06, przejazd wycieczki młodzieży z parafii Jeżowe na Litwę 4.815,00, delegacje 83.58, szkolenia 

900,00, słupki aluminiowe na boisko Nowy Nart 1.053,00, zakup karpia do zalewu Kowale 1.000,00, karuzela 

Kowale 4.000,00, krzesła J. Kameralne 2.140,00, sprzęt sportowy UKS Cholewiana Góra 458,16, dyplomy, 

puchary 534,76, zakup nagród N. Nart 545,40, stół hokejowy, urządzenie kołyszące Sibigi 3.772,35, szafki 

Zagosciniec 1.400,00, słodycze na mikołajki 3.839,40, zestaw do zabawy Stary Nart 1.000,00, termosy, garnki 

Jeżowanie 1.582,34, książka, kozaki Jeżowianie, art. Żywieniowe 1.010,96, krzesła Nowy Nart 3.840,07, 

lodówka Sójkowa 1.836,01, dmuchawiec 3.300,01, książki, zabawki słodycze na zabawę choinkową 1.548,46, 

materiały papiernicze Spójrz inaczej 490,90, artykuły spożywcze, książki, zabawki dzień dziecka 1.273,58, 

usługi przewozu: wycieczka Oświęcim 500,00, Jaskinia Raj 1.258,32, Bieszczady 1.000,00, przewóz na próby 

kapeli 1.000,00, Jeżowe-Sromotne 1.386,70, Groble-Kraków 1.600,00, Jeżowe-Skarżysko 861,56, Jeżowe-

Kazimierz Dolny 320,00, Jeżowe-Warszawa 1.424,17, trener UKS Sparta 2.000,00, ochrona Turniej Firm 

439,20, wynajem kabin 235,40, wyjazd na spotkanie terapeutyczne 679,20, próby kapeli 1.000,00, 

dofinansowanie wypoczynku: Jeżowe i Groble 7.050,00, Jeżowe 1.500,00, bilety, szkolenia, druk gazetki, 

koszty transportu, opłaty 2.082,66, wodzirej na zabawie choinkowej 450,00, organizacja prób kapeli 990,00. 

Dezynsekcja przestrzenna komarów w związku z powodzią 25.000,00 

 

Dział 852 Pomoc społeczna 

Plan 6.242.938,95  wykonanie 6.184.633,73 99,07% 

 
Poniesione wydatki w w/w dziale to opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 66.375,82 zł.; 

świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe za świadczeniobiorców 4.464.495,48 zł; środki czystości, odzież ochronna, materiały piśmienne dla 

pracowników 10.008,35 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników OPS i opiekunek 295.170,61 zł; dodatkowe 

wynagrodzenie roczne w kwocie 22.650,30 zł; składki ZUS i FP 53.827,41 zł; materiały biurowe, papier i 

druki 11.390,87 zł; usługa informatyczna 900,00 zł; prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku 

bankowego i wydanie kluczy do i@Bank 9.761,29 zł; rozmowy telefoniczne i abonamenty 2.841,41 zł; 

delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 8.857,90 zł; szkolenia pracowników 940,00 zł; odpisy na ZFŚS 
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9.432,00 zł; zakup akcesoriów, licencji komputerowych i tonerów 4.403,08 zł; badania lekarskie pracowników 

30,00 zł; ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych 419,00 zł; 

ubezpieczenia zdrowotne 15.305,27 zł; wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki 4.200,00 zł; 

zasiłki i pomoc w naturze 511.926,82 zł; dodatki mieszkaniowe 40.735,00 zł; dożywianie dzieci i paliwa do 

samochodów dowożących obiady do szkół 320.627,96 zł; prace społecznie użyteczne 81.393,60 zł; udział w 

kosztach realizacji programu PEAD (Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym) 4.987,92 zł; 

zwrot zasiłków 36.956,87 zł; odsetki 13.552,03 zł. 

 

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU SYSTEMOWEGO OPS „Czas na aktywność w 

Gminie Jeżowe” 

 

Wynagrodzenie pracowników realizujących projekt systemowy OPS 71.325,02 zł; dodatkowe wynagrodzenie 

roczne w kwocie 2.150,88 zł; składki ZUS i FP 13.411,58 zł.; składki ubezpieczenia zdrowotnego 

świadczeniobiorców 1.718,28 zł; wynagrodzenia poniesione od umów zleceń na potrzeby realizacji projektu 

systemowego OPS 19.500,00 zł; zakup artykułów spożywczych dla uczestników kursów 7.128,65 zł.; zakup 

szafy do przechowywania dokumentów dot. realizowanego projektu 896,00 zł;  zakup materiałów biurowych 

1.875,68 zł.; opłaty za zorganizowane szkolenia i kursy 60.435,00 zł; druk materiałów promocyjnych: 

plakatów i naklejek 493,01 zł; prowizje bankowe i usługa cateringowa 12.066,74 zł; usługi telefoniczne 429,23 

zł; delegacje służbowe związane z realizacją projektu systemowego 616,82 zł; odpis na ZFŚS 1.047,84 zł; 

zakup programu antywirusowego 350,01 zł 

 

 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

Plan 753.642,80  wykonanie 730.115,21 96,88% 

 

ŚWIETLICE SZKOLNE 

Plan 263.319zł., wykonanie 249.883,52zł., tj. 94,9%. Z tego nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń 

18.378,90zł., wynagrodzenie osobowe pracowników 172.924,21zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 

9.539,90zł., składki ZUS i FP 33.949,51zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.091zł. 

 

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 

Plan 443.309,85zł., wykonanie 438.826,75zł., tj. 99,0%.  

Wydatki te to: pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych kwota 351.530zł., 

zasiłki powodziowe dla uczniów na cele edukacyjne 35.000,00zł., zakup podręczników „Wyprawka szkolna” 

kwota 52.296,75zł.. 

 

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

Plan 47.013,95zł., wykonanie 41.404,94zł., tj. 88,1%. W wydatkowanej kwocie mieści się projekt POKL 

„Mała szkoła kuźnią wielkich talentów”, z czego wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 15.359,76zł., zakup 

materiałów biurowych 857,35zł., zakup wyposażenia 3.299zł., zakup książek i pomocy naukowych 

20.226,59zł., opłaty związane z wyjazdami do teatru (autobus, bilety) 1.462,24zł., zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero 200zł. 

 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Plan 10.743.793,43  wykonanie 9.520.788,67 88,62% 
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Wykonane wydatki w w/w dziale to przekazana dotacja przedmiotowa na pokrycie różnicy cen za 1 m3  

ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 262.300,00, budowa kanalizacji Groble-Sibigi-Zalesie 

23.452,53, budowa kanalizacji Jata, Sójkowa-Cholewiana Góra 7.370.768,71, mapy do celów projektowych 

Nart 24.400,00, dotacja celowa dla ZGK na zakup samochodu 15.000,00, energia elektryczna oświetlenie 

uliczne 238.577,07, konserwacja oświetlenia ulicznego 60.370,66, budowa oświetlenia ulicznego: Jeżowe 

Błądki, Zagrody, Sójkowa stadion 7.552.56, Groble, Sibigi 7.500,16, Krzywdy 20.357,80, Jeżowe Kameralne 

12.620,16, środki ochrony indywidualnej 127,36, wynagrodzenie osobowe  11.580,20, dodatkowe 

wynagrodzenie roczne 1.148,69,  podatek, składki ZUS I FP  4.143,07, dochody z opłaty targowej 24.220,00, 

dozór mienia 1.200,00, środki czystości 2.409,39, paliwo 1.871,12, materiały na remonty (Stary Nart 4.938,89, 

J. Kameralne  23.333,61, SP Stary Nart 1.155,00, OZ Jeżowe 883,36, , ), artykuły do świetlicy Zagościniec 

171,40, narzędzia, , części zamienne, materiały, żyłki, zszywacze, trzonki 968,60, karuzela Bładki 3.000,00, 

zjeżdżalnia, karuzela  Sibigi 4.697,00, bile 25,00,  zakup wykaszarki 2.462,00, naprawa kotła co OZ Jeżowe 

200,01, węgiel: Krzywdy 332,50, Sibigi 784,40, Zalesie 268,40, łopaty, narzędzia, drobne materiały 859,10, 

energia elektryczna, gaz i woda w obiektach mienia gminnego 22.757,35, remonty pomieszczeń mienia 

gminnego: 2 mieszkania w Starym Narcie 2.025,00, usuniecie awarii OZ Jeżowe 750,00, ułożenie płytek DN 

Stary Nart 2.950,00, montaż automatyki kotłowej OZ Jeżowe 3.060,59, remont OSP Stary Nart 10.032,78, 

remont świetlicy w Zalesiu 1.950,00, wymiana urządzeń w kotłowni OZ Jeżowe 17.218,71, remont byłej 

szkoły Stary Nart 1.600,00, nadzór inwestorski 590,16, materiały na remont klatki schodowej Agronomówka 

150,60, naprawa wieży 250,00, przegląd pieca OZ Jeżowe 555,58, materiały budowlane na remont mieszkań 

Stary Nart 1.247,58, projekty decyzji 13.668,26, dozór techniczny 225,60, opróżnianie koszy siatkowych 

8.879,95, wywóz śmieci 180,00, przeglądy kominiarskie 1.769,00, ksero dokumentów 31,95, opłaty 

telefoniczne 510,97, odpis na ZFŚS 758,00, projekty termoizolacji: SP J. Centrum 5.000,00,  świetlica Błądki 

6.344,00, OSP Jeżowe 7.320,00, OSP Cholewiana Góra 8.540,00, audyty energetyczne na termoizolację 

obiektów z terenu gminy 18.300,00, modernizacja kotłowni ZS Stary Nart 172.589,95, badania lekarskie 

30,00, prace rozbiórkowe i wyrównanie terenu Jata 9.540,40, nadzór 913,80, koszenie mienia 2.822,19, wypis 

z rejestru gruntów, uzgodnienie dokumentacji, kopie map, 1.053,25, uśpienie 2 psów, usunięcie gniazda 

472,00, serwis kotła 244,00, projekt parku w Jeżowem 15.003,56, instalacja elektryczna w szkole Kameralne 

1.200,00, wykonanie ławek i stołów drewnianych Podgórze 1.806,05, podatek leśny 777,00, termoizolacja 

obiektów użyteczności publicznej w gminie Jeżowe 1.003.190,64, środki niewygasające 40.801,00 

 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Plan 1.675.007,53  wykonanie 1.380.313,54 82,41%  

 

W dziale tym wydatki to przekazane dotacje podmiotowe na utrzymanie ośrodka kultury w kwocie 399.720,93,  

zakup kompletu mebli, butli gazowej, firanek, okapu, naczyń, materiałów remontowych w Sójkowej (f. 

sołecki) 7.942,46, materiały na wieniec dożynkowy 500,00, zakup lodówki i stołu hokejowego Zagościniec 

4.884,00, materiały na remont świetlicy Sójkowa 1.947,27, zadaszenie świetlicy w Pogorzałce 1.300,00, 

remont świetlicy Zalesie 11.280,95, remont świetlicy Stary Nart 10.478,12, remont świetlicy Pogorzałka 

7.000,00, występ artystyczny Sibigi 1.265,00, remont stołu bilardowego Zagościniec 616,00, budowa świetlicy 

w Krzywdach 532.952,20, dotacja na utrzymanie bibliotek 215.525,54, dotacja na remont GCK 182.827,07, 

opracowanie kosztorysów na świetlicę Kameralne 2.074,00 

 

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 

Plan 536.992,99  wykonanie 431.737,67 80,40% 

 

Wydatki poniesione w tym dziale: dotacje dla klubów sportowych 83.000,00 (KS Sparta Jeżowe 41.000,00, KS 

Czarni Sójkowa 30.000,00, UKS Centrum Jeżowe 12.000,00), dokumentacja na boisko ORLIK J. Podgórze 

26.408,20, kosztorysy LZS Sójkowa 427,00, energia elektryczna, gaz i woda na obiektach sportowych 



 26 

10.571,26, wywóz śmieci 322,02,  usługi telefoniczne 512,40, budowa boiska Sójkowa 194.436,26, budowa 

boiska ORLIK Jata, roboty dodatkowe, wykonanie drenażu 59.032,86, inwentaryzacja geodezyjna Orlik Jata 

1.952,00, wykonanie hydrantu na boisku Jata 5.610,35, nadzór inwestorski boisko Jata 5.135,61, zakup 

wyposażenia Orlik Jata 5.000,00, środki czystości, paliwo 387,76, materiały na remont trybun i szatni Sparta 

1.131,80, łaty na ławki, części do kosiarki Groble 374,81, zakup wiat stadionowych Sparta Jeżowe 11.760,00, 

wyłożenie kostką wiat Sparta Jeżowe 1.273,00, materiały remontowe KS Sparta Jeżowe 317,89, zakup toalet 

Krzywdy 2.682,78, remont bramy Groble 660,00, koszenie trawy Krzywdy 300,00, remont boiska Groble 

20.191,67, naprawa kabla Sparta Jeżowe 250,00,  

 

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina  nie posiada zobowiązań wymagalnych. 
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Załącznik nr 3 

 

 

 

Dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych gminie, oraz wydatki na ich realizację 

 

 

 

 

Dochody 

Dział                   Wyszczególnienie                        

Plan 

     

Wykonanie 

       % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 106.272,00 106.270,83 100,00% 

  Dotacja celowa z budżetu państwa na 

realizację zadań zleconych 106.272,00 106.270,83   

750 Administracja publiczna 115.613,00 115.530,25 99,93% 

  Dotacja celowa z budżetu państwa na 

realizację zadań zleconych 115.613,00 115.530,25   

751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 
103.327,26 102.316,83 99,02% 

  Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień 

1.570,00 1.569,64   

  Dotacja celowa z budżetu państwa na 

realizację zadań zleconych 101.757,26 100.747,19   

852 Pomoc społeczna 4.834.645,00 4.832.730,90 99,96% 

  Dotacja celowa z budżetu państwa na 

realizację zadań zleconych 4.834.645,00 4.832.730,90   

                               RAZEM: 5.159.857,26 5.156.848,81 99,94% 

 

 

 

Wydatki 

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

010   Rolnictwo i łowiectwo 106.272,00 106.270,83 100,00% 

  01095 Pozostała działalność 106.272,00 106.270,83   

    a/ wydatki bieżące 106.272,00 106.270,83   

750   Administracja publiczna 115.613,00 115.530,25 50,58% 

  75011 Urzędy wojewódzkie 84.425,00 84.425,00 100,00%  

    a/ wydatki bieżące w tym: 84.425,00 84.425,00   

    - wynagrodzenia i pochodne od wyn. 84.425,00 84.425,00   

  75045 Komisje poborowe 985,00 984,80 99,98%  
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    a/ wydatki bieżące 985,00 984,80   

 75056 Spis powszechny i inne 30.203,00 30.120,45 99,73% 

  a/ wydatki bieżące 30.203,00 30.120,45  

751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

103.327,26 102.316,83 99,02% 

  75101 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
1 570,00 1.569,64   

    a/ wydatki bieżące w tym: 1 570,00 1.569,64   

    - wynagrodzenia i pochodne od wynagr, 1 002,00 1.001,64   

  75107 Wybory Prezydenta RP 46.404,26 46.404,26 100,00%  

    a/ wydatki bieżące w tym: 46.404,26 46.404,26   

    - wynagrodzenia i pochodne od wynagr, 5.256,26 5.256,26   

 75109 Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku 

województwa, wybory wójta 
55.353,00 54.342,93 98,18% 

  a/ wydatki bieżące w tym: 55.353,00 54.342,93  

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagr, 8.600,00 8.599,97  

852   Pomoc społeczna 4.834.645,00 4.832.730,90 99,96% 

  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 

alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

4.565.600,00 4.564.013,30 99,97%  

    a/ wydatki bieżące w tym: 4.565.600,00 4.564.013,30   

    - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 74.074,68 73.714,66   

  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej 

8.845,00 8.517,60 100,00% 

    a/ wydatki bieżące 8.845,00 8.517,60   

  85219 Ośrodki pomocy społecznej 4.200,00 4.200,00 100,00%  

    a/ wydatki bieżące 4.200,00 4.200,00   

  85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 96.000,00 96.000,00 100,00%  

    a/ wydatki bieżące 96.000,00 96.000,00   

 85295 Pozostała działalność 160.000,00 160.000,00 100,00% 

  a/ wydatki bieżące 160.000,00 160.000,00  

                      RAZEM: 5.159.857,26 5.156.848,81 99,94% 
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Załącznik Nr 4 

 

 

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu , oraz rozchody związane ze spłatą 

rat pożyczek i kredytów 

 

 

 

Przychody 

 

 

   §                   Wyszczególnienie              Plan       Wykonanie 

952 Przychody: 

- kredyty i pożyczki 

-  inne rozliczenia krajowe 

7.490.068,71 

6.935.068,71 

555.000,00 

6.267.559,73 

5.712.559,73 

555 000,00 

    RAZEM: 7.490.068,71 6.267.559,73 

 

 

 

Rozchody 

 

 

   §                 Wyszczególnienie                 Plan         Wykonanie 

992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i 

kredytów 

985.018,00 985.018,00 

 

 

Przychody 555 000,00  to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek za lata. 

 

Zrealizowane rozchody to: 

- spłata zaciągniętych kredytów    -     586 640,00 

- splata pożyczek                        -     398 378,00 
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Załącznik Nr 5 

 

 

 

 

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego 

na 2010 rok. 

 

 

 

 

 

Fundusz 

obrotowy 

na 

początek 

roku 

        Przychody   W tym dotacja        Wydatki Fundusz 

obrotowy 

na koniec 

roku 

 

     Plan 

 

Wykonanie 

 

     Plan 

 

Wykonanie 

 

     Plan 

 

Wykonanie 

60.303,55 1.047.600,00 1.065.283,95 277.300,00 260.141,00 1.043.950,00 1.028.727,71 96.859,79 

 

 

PRZYCHODY:: 

- usługi wodociągowe      489.180,46 

- usługi kanalizacyjne                                279.537,18 

- pozostała działalność       32.591,48 

- dotacja przedmiotowa do ceny ścieków     260.141,00 (netto) 

- odsetki od nieterminowych wpłat                    3.833,83 

 

KOSZTY: 
 

Na plan 1.043.950,00 zł  poniesione koszty to kwota 1.028.727,71 zł tj. 98,54% 

  

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników  

Plan 426.000 zł   Wykonanie 424.564,33 zł 

w tym odprawa rentowa : 

  

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne tj.13-stka za 2009 rok 

Plan 31.400zł   Wykonanie 30.872,59 zł 

 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  

§ 4120 składki na fundusz pracy 

Plan 80.550 zł   Wykonanie 78.162,17 zł 

 

Są to  pochodne od wynagrodzeń 

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  

Plan 115.000 zł    Wykonanie 114.019,76 zł 

 

Z tego § zakupiono materiały na działalność podstawową wodociągów, remonty, naprawy i konserwację  

kwotę 13.826,49 zł, wodę mineralną zakupioną dla mieszkańców gminy w czasie nieprzydatności wody z 

wodociągu 11.373,50 zł 
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 Materiały na działalność oczyszczalni i urządzeń kanalizacyjnych 11.447,16 zł, z tego za worki do 

odwodnienia osadu  zapłacono 1.127,00 zł, 6 szt noży do pomp S-50 oraz jeden wirnik 5660,00 zł 

 

Za materiały na działalność usługową : 

-  wykonanie hydrantu przy szkole w Jacie - 1.884,11 zł, wykonanie sieci wodociągowej Ø90 w Jeżowem – 

Kameralne – 9.032,45 zł 

  

- za  druki, materiały biurowe wydatkowano 3336,41 zł, prenumeratę Gazety Podatkowej , Ubezpieczenia i 

Prawo Pracy  608,87 zł, krzesło obrotowe 138,53 zł, aktualizację programu komputerowego „WODA” wersja 

6.31  - 4.000,00 zł  

 

Materiały i  części do remontu ciągnika, koparki, samochodu i naczepy asenizacyjnej 9.978,76zł, paliwa, oleje, 

smary 13.057,40 zł 

 

 Zakup kosy STIHL do wykaszania traw 2.213,12 zł, 2 zestawów komputerowych 111 ADM – 3.122,96zł 

 

Zakup samochodu ciężarowego Marcedes-Benz 240 GD rok produkcji 1987 na Oczyszczalnię Ścieków 

30.000,00 zł 

 

§4260 Zakup energii 

Plan 219.000 zł   Wykonanie 214.735,76zł 

 

Z kwoty 214.735,76 zł wydatkowano na usługi wodociągowe 81.569,27 zł i na usługi kanalizacyjne 

133.166,49zł. 

 

 

§ 4270 Zakup usług remontowych  

Plan 26.000,00 zł   Wykonanie 24.094,63 zł 

 

 

  Poniesione wydatki w tym §:  

 na wodociągu: regeneracja sprężarki powietrza 650,00 zł , montaż sygnalizatora poziomu cieczy 116S 

– 1405,00 zł, naprawa samochodu VOLSWAGEN – 1.392,73 zł 

 na oczyszczalni: remont 11 szt pomp ściekowych Amarex i 6 szt Aqua-Jet -18.766,49 zł , czyszczenie 

kanalizacji sanitarnej Wuko Stalowa Wola – 1.590,52 zł, naprawa koła do naczepy asenizacyjnej 28.69 

zł, naprawa studzienki kanalizacyjnej na placu targowym przez Firmę SANITEX – 261,20 zł 

  

§ 4300 zakup usług pozostałych 

Plan: 48.000 zł     Wykonanie: 46.976,12 zł 

 

Poniesione wydatki w tym paragrafie to prowizja BS od dokonanych wypłat 1.474,19 zł, służba BHP w 

Zakładzie 7.902,00 zł opłata za abonamenty i rozmowy telefoniczne 1.254,58 zł, pobór i analizę wody 

10.718,79 zł,  analizy ścieków7.827,50 zł,opracowanie operatu wodno-prawnego dla gminnej oczyszczalni 

ścieków w Jeżowem 9.850,00 zł, inwentaryzacja sieci wodociągowej Jeżowe-Zaborczyny 1.900,00 zł , 

monitoring 13 szt przepompowni ścieków 3.042,00 zł ( od IV 2010 r) ,  dozór techniczny zbiorników 

ciśnieniowych 599,40 zł , opracowanie badań wód podziemnych i biogazów na gminnym wysypisku śmieci 

1.680,00 zł za udział w szkoleniu okresowym bhp dla pracowników kierujących pracownikami 200,00 zł, 

szkolenie dotyczące zmian w podatku VAT- 240,00 zł , badania do książeczek zdrowia – 150,00 zł , prze4gląd 

samochodu WW Transporter – 81,33 zł , przewóz worków do draimatu – 56,33 zł  
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§ 4410 Podróże służbowe krajowe  

Plan 4.000 zł    Wykonanie 2710,63 zł 

 

Są to ryczałty samochodowe   

 

§ 4430  Opłaty i składki  

Plan 80.000 zł    Wykonanie 78.620,52 zł 

 

Poniesione wydatki: opłata pocztowa i bankowa 715,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych  

w pasie drogowym 683,52 zł, ubezpieczenie pojazdów mechanicznych w PZU S.A. 886,00zł, ubezpieczenie 

mienia komunalnego – 1.591,00 zł, opłata za pobór wód podziemnych 23.873,00 zł, odprowadzenie ścieków 

50.872,00  zł,   

 

§ 4440 Odpisy na ZFŚS   

Plan 14,000zł   Wykonanie 13.971 zł 

 

Na rok 2010 dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników zakładu i dwóch emerytów nad którymi zakład 

sprawuje opiekę. 

 

Zobowiązania ZGK z tytułu wykonywanych usług  za 2010r. Wynoszą 39.281,86 zł, są to zobowiązania 

niewymagalne .  

Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r to kwota: 96.859,79 zł 
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Załącznik Nr 6 

 

 

 

 

Realizacja dotacji udzielonych 

z budżetu gminy w  2010r. 

 

 

 

 

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Nazwa zadania Plan Wykonanie 

600 60014 Starostwo Powiatowe w Nisku Przebudowa drogi 

powiatowej  

Zalesie, 

Przebudowa drogi 

powiatowej w 

Cholewianej Góre, 

Przebudowa drogi 

powiatowej 

Jeżowe-Wola 

Raniżowska 

1.211.882,58 1.210.889,24 

754 75412 Ochotnicza Straż Pożarna w 

Jeżowem 

Zakup wozu 

strażackiego 
739.370,00 739.370,00 

754 75478 Starostwo Powiatowe w Nisku Zakup łodzi 

ratowniczej dla 

PSP w Nisku 

1.000,00 1.000,00 

900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Jeżowem-zakład budżetowy 

Zakup samochodu  15.000,00 15.000,00 

900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Jeżowem-zakład budżetowy 

Dopłata do 1 m3 

ścieków 

odprowadzanych 

do urządzeń 

kanalizacyjnych 

262.300,00 262.300,00 

921 92109 Gminne Centrum Kultury w 

Jeżowem 

Rozbudowa 

budynku GCK w 

Jeżowem 

182.827,07 182.827,07 

921 92109 Gminne Centrum Kultury w 

Jeżowem 

Działalność 

bieżąca 
384.756,93 379.156,93 

921 92116 Biblioteki Działalność 

bieżąca 
246.775,00 236.089,54 

926 92605 Klub sportowy Jeżowe Zadania z zakresu 

kultury fizycznej i 

sportu 

41.000,00 41.000,00 

926 92605 Klub sportowy Sójkowa Zadania z zakresu 

kultury fizycznej i 

sportu 

30.000,00 30.000,00 

926 92605 UKS Jeżowe Centrum Zadania z zakresu 

kultury fizycznej i 

sportu 

12.000,00 12.000,00 

              RAZEM:  3.126.911,58 3.109.632,78 
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Dział 600  Transport i łączność 

Plan 1.211.882,58 wykonanie 1.210.889,24 

 

W ramach działu przekazano dotacje Starostwu Powiatowemu w kwocie 1.210.889,24:  258.791,66 zł na 

budowę drogi powiatowej Jeżowe-Wola Raniżowska, 152.097,58 na budowę drogi powiatowej w Zalesiu, 

800.000,00 na budowę drogi powiatowej Sójkowa-Pogorzałka-Dudziki 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Plan 740.370,00 wykonanie 740.370,00 

 

Wydatki poniesione w dziale to dotacja celowa dla OSP Jeżowe na zakup samochodu strażackiego w kwocie 

739.370,00, oraz dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nisku na zakup łodzi ratowniczej w kwocie 1.000,00 

 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Plan 277.300,00 wykonanie 277.300,00 

 

Dotacja została przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata do 1 m3 ścieków 

wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 262.300,00 oraz dotacja dla ZGK na zakup 

samochodu 15.000,00 

 

 

Dział 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Plan 814.359,00 wykonanie 798.073,54 

 

Przekazane dotacje podmiotowe przeznaczone są na bieżące utrzymanie ośrodka kultury i bibliotek 

działających na terenie gminy. 

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazano dotację w kwocie 379.156,93, a na utrzymanie bibliotek w kwocie 

236.089,54. 

Na rozbudowę budynku GCK przekazano dotację w kwocie 182.827,07 

 

 

Dział 926  Kultura fizyczna i sport 

Plan 83.000,00 wykonanie 83.000,00 

 

Dotacje zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami na zadana z zakresu kultury fizycznej i sportu 

dla : 

- UKS Jeżowe Centrum          12.000,00 

- Sparta Jeżowe                       41.000,00 

- Czarni Sójkowa                    30.000,00 

  

Zadania do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu to: 

- organizacja rozgrywek drużyn w piłce nożnej i ręcznej z terenu całej gminy 

- zorganizowanie gminnej imprezy sportowo-plenerowej z okazji „ Dnia sportu” 

- podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży 

- organizacja rozgrywek szachowych 
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Załącznik Nr 7 

 

Plan i wydatki gminy na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych 
 

 

I .    Nazwa programu -  Poprawa bazy lokalowej na terenie gminy 

  

Lp. Dział Rozdz.           Nazwa zadania inwestycyjnego      Plan  Wykonanie 

1. 801 80101 Rozbudowa budynku SP w Jeżowem Centrum 2.100.000,00 64.133,00 

2. 801 80101 Rozbudowa SP Jeżowe-Podgórze III etap 650.000,00 468.651,87 

3. 900 90095 Termoizolacja obiektów użyteczności publicznej 

na terenie gminy Jeżowe 

1.694.000,00 1.053.794,48 

4. 900 90095 Budowa świetlicy w Krzywdach 700.000,00 532.952,00 

5. 900 90095 Budowa Centrum Targowo-Handlowego w 

Jeżowem 

1.271.040,00 0,00 

      RAZEM 6.415.040,00 2.119.531,35 

 

 

II.  Nazwa programu – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie 

  

Lp. Dział Rozdz.       Nazwa zadania inwestycyjnego       Plan    wykonanie 

1. 900 90001 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

w gminie Jeżowe 

15.969.750,00 10.245.440,81 

2. 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Groble, Sibigi, Zalesie 

8.420.000,00 190.487,61 

   RAZEM: 24.389.750,00 10.435.928,42 

 

 

III. Nazwa programu  -  Poprawa warunków turystyczno-sportowych 

 

Lp. Dział Rozdz.        Nazwa zadania inwestycyjnego       Plan wykonanie 

1. 630 63095 Zagospodarowanie zbiornika wodnego na cele 

turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Jeżowe 

Kowale 

1.056.780,00 0,00 

2. 926 92601 Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego w 

Jeżowem 

958.778,00 160.162,92 

3. 926 92601 Zagospodarowanie terenu Klubu Sportowego 

LZS Sójkowa 

755.630,96 211.604,46 

   RAZEM: 2.771.188,96 371.767,38 

 

 

IV.  Nazwa programu – Informatyzacja 

 

Lp. Dział Rozdz.        Nazwa zadania inwestycyjnego       Plan wykonanie 

1. 720 72095 PSEAP Podkarpacki System e-Administracji 

Publicznej 

90.356,00 0,00 
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V.  Nazwa programu – Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy 

 

Lp. Dział Rozdz.        Nazwa zadania inwestycyjnego       Plan wykonanie 

1. 600 60016 Budowa dróg gminnych na terenie gminy 

Jeżowe 

1.011.000,00 18.422,00 
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Załącznik Nr 8 

 

Plan oraz wykonanie funduszu sołeckiego: 

 

Lp Nazwa 
sołectwa 

Nazwa zadania Plan Wykonanie 

1 Jeżowe 
Centrum 

Zakup kruszywa drogowego 10.000,00 6.793,07 

Wykonanie projektu ścieżki rowerowej 5.000,00 0,00 

Koszenie mienia gminnego 7.550,00 29,53 

RAZEM 22.550,00 6.822,60 

2 Jeżowe 
Podgórze 

Projekt zagospodarowania Gór 
Kościelnych na cele rekreacyjni-
wypoczynkowe 

5.000,00 5.000,00 

Wykonanie tras rowerowych oraz miejsc 
postojowych 

5.000,00 5.000,00 

Oświetlenie miejsc wypoczynku, 
sanitariaty 

12.500,00 12.500,00 

RAZEM 22.500,00 22.500,00 

3 
 

Jeżowe 
Zagościniec 

Zakup kruszywa drogowego 11.000,00 6.471,85 

Koszenie mienia gminnego 3.000,00 588,36 

Remont świetlicy 3.000,00 3.000,00 

Wyposażenie placu zabaw 3.000,00 3.000,00 

Działalność kulturalno-oświatowa 2.500,00 2.500,00 

RAZEM 22.500,00 15.560,21 

4 Jeżowe 
Kameralne 

Zakup kruszywa drogowego 12.000,00 11.538,80 

Projekt placu zabaw przy SP Jeżowe 
Kameralne 

5.000,00 5.000,00 

Koszenie mienia gminnego - pobocza 2.000,00 1.411,30 

Koszenie mienia gminnego - rowy 1.000,00 1.000,00 

Przygotowanie wieńca dożynkowego 500,00 500,00 

RAZEM 20.500,00 19.450,10 

5 Groble Projekt techniczny budowy świetlicy wraz 
z remizą OSP 

15.483,20 15.408,60 

Prace modernizacyjne na ośrodku 
sportowo-rekreacyjnym 

1.000,00 1.000,00 

Montaż lamp oświetlenia ulicznego 3.000,00 3.000,00 

  RAZEM 19.483,20 19.408,60 

6 Sibigi Wykonanie oświetlenia ulicznego 4.000,00 4.000,00 

Organizacja festynu rekreacyjno-
sportowego 

1.265,00 1.265,00 

Urządzenia na plac zabaw 4.724,65 4.697,00 

RAZEM 9.989,65 9.962,00 

7 Krzywdy Utrzymanie boiska sportowego 1.000,00 300,00 

Zakup sanitariatu zewnętrznego 
podwójnego 

2.500,00 2.500,00 

Projekt oświetlenia ulicznego i zakup 
lamp 

12.668,35 12.668,35 

RAZEM 16.168,35 15.468,35 

8 Jata Modernizacja budynku OSP Jata na 18.420,00 18.420,00 
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świetlicę wiejską 

RAZEM 18.420,00 18.420,00 

9 Sójkowa Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 
(stoliki, krzesła itp.) 

6.266,39 6.266,39 

  Prace remontowe przy budynku świetlicy 
(płyta odbojowa, elewacja) 

4.104,91 3.623,34 

  Zakup rur zjazdowych na mostki 6.000,00 5.724,22 

  RAZEM 16.371,30 15.613,95 

10 Zalesie Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu 
(izolacja ścian, wymiana okien) 

11.500,00 11.280,95 

Zakup kruszywa drogowego droga 
Kolisko 

4.848,00 4.848,00 

RAZEM 16.348,00 16.128,95 

11 Cholewiana 
Góra 

Zakup materiału na remont parkingi w 
Cholewianej Górze 

22.000,00 21.960,00 

RAZEM 22.000,00 21.960,00 

12 Pogorzałka Prace modernizacyjne świetlicy wiejskiej 
(wykonanie zadaszenia, płytki) 

8.095,45 8.095,45 

RAZEM 8.095,45 8.095,45 

13 Nowy Nart Zakup szaf chłodniczych do OSP 6.000,00 5.966,30 

Zakup tłucznia na utwardzenie placu 
OSP 

5.000,00 5.000,00 

Zakup kruszywa drogowego 4.379,10 4.379,10 

RAZEM 15.379,10 15.345,40 

14 Stary Nart Remont świetlicy 10.000,00 10.000,00 

Projekt budowlany garażu 2.988,80 1.500,00 

RAZEM 12.988,80 11.500,00 

RAZEM 243.293,85 216.235,61 
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Załącznik Nr 9 

 

 

Wykaz jednostek i zakładów budżetowych gminy. 

 

1. Zespół Szkół w Jeżowem Centrum; Jeżowe 135, 37 - 430 Jeżowe,   

(015) 879 43 09 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeżowem Podgórzu; Jeżowe 416, 37 - 430 Jeżowe, (015) 879 43 22 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeżowem Kameralne; Jeżowe 813, 37 - 430 Jeżowe, (015) 8794338 

4. Zespół Szkół w Groblach; Groble 35, 37 - 430 Jeżowe, (015) 8794146 

5. Zespół Szkół w Jacie; Jata 95, 37 - 430 Jeżowe, www.pspjata.w.interia.pl, 

e-mail: pspjata@interia.pl, (015) 8796217 

6. Zespół Szkół w Cholewianej Górze; Cholewiana Góra, ul. Młynarze 23,  

37 - 430 Jeżowe,  (015)8795102 

7. Zespół Szkół w Starym Narcie; Stary Nart 57b, 37 - 430 Jeżowe,  

(015) 87951 14 

8. Publiczne Gimnazjum w Jeżowem; Jeżowe 580A, 37 - 430 Jeżowe,  

(015) 8794327 

9. Zespół Obsługi Szkół w Jeżowem, Jeżowe 135, 37 - 430 Jeżowe,  

(015) 8794706 

10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem, 37 – 430 Jeżowe 136A 15 8794304 

11. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem, 37 – 430 Jeżowe 136A,  

(15) 8794304 

http://www.pspjata.w.interia.pl/
mailto:pspjata@interia.pl

