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Budżet Gminy Strzelce Wielkie na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXII/138/16 Rady 

Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2016 roku: 

1. Dochody    18 316 209,95 zł, 

w tym: 

a) dochody  bieżące    18 145 609,95 zł, 

b)  majątkowe               170 600,00 zł.  

 

2. Wydatki     17 792 353,95 zł,  

w tym: 

a) wydatki bieżące   17 331 505,70 zł, 

b) wydatki majątkowe         460 848,25 zł. 

 

W budżecie zaplanowano nadwyżkę w kwocie 523 856,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę 

pożyczek i wykup obligacji. 

W okresie sprawozdawczym, na podstawie otrzymywanych decyzji Wojewody Łódzkiego, 

zawartych umów, budżet uległ zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy                                   

i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu 2017 roku został zwiększony 

o 1 067 558,08 zł, a plan wydatków o kwotę 1 395 464,73 zł. 

 

Po dokonanych zmianach budżet na rok 2017 wyniósł: 

 Wg Uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach wg 

uchwał 

Wykonanie          

w 2017 r. 

% wykonania   
(kol. 4*100)/kol.3 

1 2 3 4 5 

Dochody 18 316 209,95 19 383 768,03 18 809 306,77   97,04 

Wydatki 17 792 353,95 19 187 818,68 18 324 830,34 95,50 

Nadwyżka/Deficyt 523 856,00 195 949,35 484 476,43   X 

Przychody 

ogółem 
0,00 327 906,65 1 259 688,00 289,38 

Rozchody ogółem 523 856,00 523 856,00 523 856,00 X 
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Wykonanie dochodów w ujęciu ogólnym na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się 

następująco: 

Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach wg 

uchwał 

Wykonanie 

31/12/2017 r. 

% 

wykonania 

1 2 3 4 

Dochody ogółem 19 383 768,03 18 809 306,77 97,04 

1. Dochody własne:  
w tym: 

  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej 

 
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych 
 
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zleconych ustawami (§2360) 

6 041 978,14 

5 000,00 

 

2 270 851,00 

 

28 407,75 

5 531 896,61 

13 227,30 

 

2 322 391,00 

 

6 218,71 

91,56 

264,55 

 

102,27 

 

21,89 

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących (§2030) 

604 405,57 599 227,82 99,14 

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami (§2010) 

2 022 359,81 2 013 552,89 99,56 

4. Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 

lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego (§205) 

1 081 621,45 1 059 659,97 97,97 

5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

zlecone gminom (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym), związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 

państwa w wychowywaniu dzieci (§2060) 

3 027 890,00 3 024 406,42 99,88 

6. Część wyrównawcza subwencji dla gmin 2 829 500,00 2 829 500,00 100,00 

7. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 43 466,00 43 466,00 100,00 

8. Część  oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

 3 611 861,00 3 611 861,00 100,00 

9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych (§2460) 

21 883,00 21 883,00 100,00 



 

 

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu  Gminy Strzelce Wielkie za 2017   -    Strona 3 

 

  

10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących (§2710) 

4 000,00 4 000,00 100,00 

 

11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych (§6300) 

30 000,00 30 000,00 100,00 

12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin (związków gmin) (§6330) 

39 853,06 39 853,06 100,00 

13. Dotacje celowe otrzymane z samorządu 

województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego 

(§6630) 

24 950,00 0,00 0,00 

 

 

34%

37%

29%
Dochody własne

Subwencje

Dotacje oraz środki
pozyskane
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Dochody własne w podziale na podatki i opłaty na koniec roku budżetowego przedstawia 

poniższy wykres: 

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jst (opłata za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych)
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego
Wpływy z różnych opłat

 

 

Dochody w poszczególnych działach ukształtowały się następująco: 

Dział Określenie Plan Wykonanie % 

1 2 3 4 5 

010 Rolnictwo i łowiectwo 242 092,81 241 676,20 99,83 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 

740 320,00 580 884,78 78,46 

600 Transport i łączność 24 950,00 1 909,38 7,65 

700 Gospodarka mieszkaniowa 220 248,50 104 218,99 47,32 
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750 Administracja publiczna 62 414,15 61 906,44 99,19 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

6 823,00 6 823,00 100,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

21 500,00 21 500,00 100,00 

756 

Dochody od osób prawnych, osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

4 035 576,00 3 911 791,15 96,93 

758 Różne rozliczenia 6 552 522,83 6 552 522,83 100,00 

801 Oświata i wychowanie 1 563 918,67 1 524 437,85 97,48 

851 Ochrona zdrowia 70 500,00 70 692,26 100,27 

852 Pomoc społeczna 357 307,00 352 706,34 98,71 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 80 023,00 80 023,00 100,00 

855 Rodzina 4 681 326,80 4 647 013,15 99,27 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

717 545,27 643 815,16 89,72 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

6 700,00 6 862,24 102,42 

926 Kultura fizyczna 0,00 524,00  

Ogółem 19 383 768,03 18 809 306,77 97,04 

w tym: 

Dochody bieżące 19 118 364,97 18 683 824,82 97,73 

Dochody majątkowe 265 403,06 125 481,95 47,28 

 

 

Część opisowa do strony dochodowej budżetu Gminy za rok 2017 

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

Plan – 242 092,81 zł. 

Wykonanie – 241 676,20 zł, co stanowi 99,83% planu. 

Rozdział 01095 – Pozostała działalność  

§0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
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jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

Plan – 1 600,00 zł. 

Wykonanie – 1 183,39 zł, co stanowi 73,96%. 

Zadania zlecone 

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami  

Plan – 240 492,81 zł. 

Wykonanie – 240 492,81 zł,  co stanowi  100%. 

Dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  

wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów obsługi. 

 

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę 

Plan – 740 320,00 zł. 

Wykonanie – 580 884,78 zł , co stanowi 78,46% planu. 

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 

§0830 – Wpływy z usług 

Plan – 730 000,00 zł. 

Wykonanie – 568 599,76 zł , co stanowi 77,89%. 

Dochody pozyskane w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży wody przez hydrofornię 

w Dębowcu Małym dla mieszkańców indywidualnych Gminy, jednostek gospodarczych 

mających siedzibę na terenie gminy oraz ze sprzedaży wody dla Gminy Nowa Brzeźnica 

i Gminy Sulmierzyce. Dochody planowane w tym paragrafie były na podstawie zgłoszonego 

zapotrzebowania przez zaopatrywane Gminy sąsiednie, z uwagi na mniejsze potrzeby 

mieszkańców nie osiągnięto zaplanowanych wpływów na rok 2017. W roku 2018 

zaplanowano niższe wpływy z usług dostarczania wody. 

§0920 – Pozostałe odsetki 

Plan – 6 000,00 zł. 

Wykonanie – 7 965,02 zł , co stanowi  132,75%. 

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę. 
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§0970 – Wpływy z różnych dochodów 

Plan – 4 320,00 zł. 

Wykonanie – 4 320,00 zł, co stanowi 100%. 

Wpływy ze sprzedaży uszkodzonego transformatora zasilającego hydrofornię. 

 

 DZIAŁ 600 – Transport i łączność 

Plan – 24 950,00 zł. 

Wykonanie – 1 909,38 zł , co stanowi 7,65% planu. 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 

§0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 

Plan – 0,00 zł. 

Wykonanie – 1 909,38 zł. 

Dochody z tytułu otrzymanej kary za nieterminowe wykonanie robót drogowych. 

§6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

Plan – 24 950,00 zł. 

Wykonanie – 0,00 zł. 

Dochody w tym paragrafie to planowana dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 

w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w miejscowości Wola Jankowska. Dochody wpłynęły w styczniu 2018 roku. 

 

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Plan – 220 248,50 zł. 

Wykonanie – 104 218,99 zł , co stanowi  47,32%. 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

§0750  –  Dochody  z  najmu  i  dzierżawy  składników  majątkowych  Skarbu  

Państwa,   jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 
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Plan – 37 648,50 zł. 

Wykonanie – 37 559,65 zł , co stanowi  99,76%. 

§0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

Plan – 600,00 zł. 

Wykonanie – 600,00 zł, co stanowi 100%. 

§0830 – Wpływy z usług 

Plan – 12 000,00 zł. 

Wykonanie – 10 865,88 zł , co stanowi 90,55%. 

§0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  

Plan – 170 000,00 zł. 

Wykonanie – 55 208,89 zł, co stanowi  32,37%. 

§0920 – Pozostałe odsetki 

Plan – 0,00 zł. 

Wykonanie – 164,57. 

Dochody w tym rozdziale stanowią czynsze od lokali mieszkalnych i użytkowych  

pobierane na podstawie zawartych umów, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, 

odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty komunalne Poczty Polskiej oraz dochody z tytułu 

ogrzewania Banku Spółdzielczego.   

Kwota dochodów ze sprzedaży składników majątkowych nie została osiągnięta 

w 100%, pomimo wystawienia nieruchomości w ciągu roku na sprzedaż. W roku 2018 

został wystawiony na sprzedaż majątek gminy o wartości 78 000,00 zł. Plan dochodów na 

rok 2018 został pomniejszony w stosunku do roku 2017 i w trakcie roku będzie 

monitorowany. 

  

DZIAŁ  750 – Administracja publiczna 

Plan – 62 414,15 zł. 

Wykonanie – 61 906,44 zł, co stanowi  99,19%. 

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 

Zadania zlecone 

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
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gmin) ustawami  

Plan – 58 800,00 zł. 

Wykonanie – 58 800,00 zł, co stanowi 100%. 

Dochody gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie 

działalności USC, dowodów osobistych i prowadzenia ewidencji ludności.  

§2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

Plan – 7,75 zł. 

Wykonanie – 6,20 zł, co stanowi 80% planu. 

Kwota dochodów z tytułu udostępnienia danych uzyskana w roku 2017. 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 

§0830 - Wpływy z usług  

Plan – 2 000,00 zł. 

Wykonanie – 1 218,41 zł co stanowi 60,92%. 

Dochody w tym paragrafie pochodzą z wpłat za usługi ksero. 

§0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 

Plan – 1 106,40 zł. 

Wykonanie – 1 106,40 zł, co stanowi 100%. 

Dochody w tym paragrafie to odszkodowanie za uszkodzoną szafę. 

§0970 – Wpływy z różnych dochodów 

Plan – 500,00 zł. 

Wykonanie – 775,43 zł, co stanowi 155,09 % planu. 

Wpływy w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży opakowań po zużytych tonerach, 

odszkodowanie za instalację elektryczną. 

 

 DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa i sądownictwa 

Plan – 6 823,00 zł. 

Wykonanie – 6 823,00, co stanowi 100%. 
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Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 

Zadania zlecone 

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami  

Plan – 1 936,00 zł. 

Wykonanie – 1 936,00 zł, co stanowi 100%. 

Dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy. 

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe 

i wojewódzkie 

Zadania zlecone 

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami  

Plan – 4 887,00 zł. 

Wykonanie – 4 887,00 zł, co stanowi 100%. 

Dotacja przeznaczona na obsługę uzupełniających wyborów do rady gminy. 

 

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

Plan – 21 500,00 zł. 

Wykonanie – 21 500,00 zł , co stanowi 100%. 

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 

Zadania zlecone 

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami  

Plan – 1 500,00 zł. 

Wykonanie – 1 500,00 zł, co stanowi 100%. 
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Rozdział 75495 – Pozostała działalność  

§0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 

Plan – 20 000,00 zł. 

Wykonanie – 20 000,00 zł, co stanowi 100%. 

Darowizna otrzymana od Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) z przeznaczeniem na 

przebudowę więźby dachowej na budynku OSP w Woli Wiewieckiej. 

 

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  

Plan – 4 035 576,00 zł. 

Wykonanie – 3  911 791,15 zł , co stanowi 96,93%. 

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych  i innych jednostek 

organizacyjnych 

§0310 - Podatek od nieruchomości 

Plan – 803 449,00 zł. 

Wykonanie – 585 621,37 zł, co stanowi 72,89%. 

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób prawnych, prowadzących działalność na 

terenie Gminy Strzelce Wielkie. Po wprowadzeniu ustawy o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych, podatnik nie złożył deklaracji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i dochody szacowano na podstawie wstępnych wartości nieruchomości. W 2018 roku 

podatnik złożył prawidłową deklarację. 

§0320 – Podatek rolny  

Plan – 20 714,00 zł. 

Wykonanie – 21 686,00 zł , co stanowi 104,69%. 

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób prawnych, prowadzących działalność rolniczą 

na gruntach położonych na terenie Gminy Strzelce Wielkie. 

§0330 – Podatek leśny 

Plan – 19 120,00 zł. 

Wykonanie – 18 498,00 zł , co stanowi 96,75%. 

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób prawnych, prowadzących działalność na 
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terenie Gminy Strzelce Wielkie (Nadleśnictwo Radomsko). 

§0340 – Podatek od środków transportowych  

Plan – 6 146,00 zł. 

Wykonanie – 6 884,00 zł , co stanowi 112,01%. 

Dochody w tym paragrafie pochodzą z wpłat osób fizycznych, którzy posiadają środki 

transportowe. 

§0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Plan – 3 500,00 zł. 

Wykonanie –  3 023,00 zł, co stanowi 86,37%. 

Dochody w tym paragrafie pochodzą z podatku od czynności cywilnoprawnych, 

pozyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.  

§0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień 

Plan – 0,00 zł. 

Wykonanie – 11,60 zł. 

Dochody w tym paragrafie stanowią koszty upomnienia. 

§0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

Plan – 0,00 zł. 

Wykonanie – 5 604,29 zł. 

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 

darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób 

fizycznych 

§0310 – Podatek od nieruchomości 

Plan – 374 698,00 zł. 

Wykonanie – 369 391,51 zł , co stanowi 98,58%. 

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych, posiadających nieruchomości na 

terenie Gminy Strzelce Wielkie. 

§0320 – Podatek rolny 

Plan – 342 433,00 zł. 

Wykonanie – 344 993,50 zł , co stanowi 100,75%. 
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Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych, posiadających gospodarstwa 

rolne. 

§0330 – Podatek leśny  

Plan – 3 992,00 zł. 

Wykonanie – 4 020,16 zł, co stanowi 100,71%. 

Podatek leśny od osób fizycznych. 

§0340– Podatek od środków transportowych 

Plan – 81 582,00 zł. 

Wykonanie – 79 340,88 zł , co stanowi 97,25%. 

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych. 

§0360 – Podatek od spadków i darowizn 

Plan – 14 000,00 zł. 

Wykonanie – 8 650,02 zł, co stanowi 61,79%. 

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe. 

§0430 – Wpływy z opłaty targowej 

Plan – 4 000,00 zł. 

Wykonanie – 5 511,00 zł, co stanowi 137,78%. 

Dochody w tym paragrafie pochodzą z opłaty targowej. 

§0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Plan – 45 000,00 zł. 

Wykonanie -  81 056,00 zł , co stanowi 180,12%. 

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe. 

§0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień 

Plan – 1 500,00 zł. 

Wykonanie – 2 721,96 zł, co stanowi 181,46% planu dochodów. 

Dochody w tym paragrafie to koszty upomnienia. 

§0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
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Plan – 2 000,00 zł. 

Wykonanie -  2 495,84 zł, co stanowi 124,79%. 

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

§0410 – Wpływy z opłaty skarbowej 

Plan – 14 000,00 zł. 

Wykonanie – 14 223,80 zł, co stanowi 101,60%. 

§0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 

Plan – 13 491,00 zł. 

Wykonanie – 14 273,40 zł, co stanowi 105,80%. 

Opłata z tytułu wydobycia piasku ze złoża znajdującego się na terenie Gminy Strzelce 

Wielkie. 

§0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

Plan – 7 100,00 zł. 

Wykonanie – 7 451,94 zł, co stanowi 104,96%. 

Wpływy za zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrysy. 

§0690 – Wpływy z różnych opłat 

Plan – 3  000,00 zł. 

Wykonanie – 591,00 zł, co stanowi 19,70%. 

Wpływy w tym paragrafie stanowią dochody z tytułu wydanych decyzji o warunkach 

zabudowy. 

0920 – Pozostałe odsetki 

Plan – 0,00 zł. 

Wykonanie -  123,58 zł. 

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

§0010  - Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Plan – 2 270 851,00 zł. 

Wykonanie – 2 322 391,00 zł, co stanowi 102,27%. 
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Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób 

fizycznych otrzymywane bezpośrednio z budżetu państwa. 

§0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych 

Plan – 5 000,00 zł. 

Wykonanie – 13 227,30 zł, co stanowi 264,55%. 

Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób 

fizycznych otrzymywane bezpośrednio z urzędów skarbowych. 

 

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia 

Plan – 6 552 522,83 zł. 

Wykonanie – 6 552 522,83 zł, co stanowi 100%. 

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 

§2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 

Plan – 3 611 861,00 zł. 

Wykonanie – 3 611 861,00 zł, co stanowi 100%. 

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 

§2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 

Plan – 2 829 500,00 zł. 

Wykonanie – 2 829 500,00 zł, co stanowi 100%. 

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin 

Plan – 27 842,77 zł. 

Wykonanie – 27 842,77 zł, co stanowi 100%. 

§6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  

Plan – 39 853,06 zł. 

Wykonanie – 39 853,06 zł, co stanowi 100%. 

Dochody w tym rozdziale, to środki otrzymane po złożeniu wniosku o zwrot z budżetu 
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państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2016. 

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

§2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 

Plan – 43 466,00 zł. 

Wykonanie – 43 466,00 zł, co stanowi 100%. 

 

DZIAŁ 801 – Oświata  i wychowanie 

Plan – 1 563 918,67 zł. 

Wykonanie – 1 524 437,85 zł, co stanowi 97,48%. 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 

§0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

Plan – 1 000,00 zł. 

Wykonanie – 0,00 zł. 

Dochody w tym paragrafie pochodzą w wynajmu pomieszczeń szkolnych. Prognozowane 

na podstawie lat poprzednich. 

§0830 – Wpływy z usług 

Plan – 1 000,00 zł. 

Wykonanie – 40,65 zł, co stanowi 4,07%. 

Dochody w tym paragrafie pochodzą z najmu sali gimnastycznej jako zwrot poniesionych 

wydatków na utrzymanie sali. 

§0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  

Plan – 1 103,20 zł. 

Wykonanie – 1 103,20 zł, co stanowi 100%. 

Dochody z tytułu otrzymanego przez Szkołę Podstawową w Zamościu odszkodowania za 

zniszczone ogrodzenie. 

§0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 

Plan – 700,00 zł. 
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Wykonanie – 700,00 zł, co stanowi 100%. 

Dochody z tytułu darowizny otrzymanej przez Szkołę Podstawową w Wiewcu. 

§0970 – Wpływy z różnych dochodów 

Plan – 49,00 zł. 

Wykonanie – 49,00 zł, co stanowi 100%. 

Dochody z tytułu zwrotu środków za zniszczone podręczniki. 

Zadania zlecone 

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami  

Plan – 38 214,00 zł. 

Wykonanie – 38 213,04 zł, co stanowi 100%. 

Dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych w gminie Strzelce 

Wielkie. 

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 

Plan – 59 400,00 zł. 

Wykonanie – 59 400,00 zł, co stanowi  100%. 

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu doposażenia 

szkół w książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i pomoce 

dydaktyczne w ramach rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna 

tablica” oraz na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt zgodny z 

przepisami. 

§2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

Plan – 612 092,30 zł. 

Wykonanie – 612 092,30 zł, co stanowi 100% planu. 

Środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 na realizacje zadania pn. „Z wiedzą przez świat - kompleksowy program 

podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej w Wiewcu” oraz „Cyfrowa Edukacja 
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w Strzelcach Wielkich”. 

§2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

Plan – 58 394,22 zł. 

Wykonanie – 36 432,74 zł, co stanowi 62,39% planu. 

Środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 na realizacje zadania pn. „Z wiedzą przez świat - kompleksowy program 

podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej w Wiewcu” oraz „Cyfrowa Edukacja 

w Strzelcach Wielkich”. 

§6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

Plan – 30 000,00 zł. 

Wykonanie – 30 000,00 zł, co stanowi  100%. 

Dotacje otrzymane z Gminy Rząśnia na dofinansowanie utwardzenia dziedzińca Szkoły 

Podstawowej w Wiewcu. 

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

§0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

Plan – 0,00 zł. 

Wykonanie – 572,00 zł. 

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt 

dzieci w oddziale przedszkolnym. 

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 

Plan – 36 126,00 zł. 

Wykonanie – 36 126,00 zł, co stanowi  100%. 

Pozyskane dochody w tym paragrafie to dotacja otrzymana na realizację zadań własnych 

w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku. 

Rozdział 80104 - Przedszkola 

§0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
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Plan – 6 072,00 zł. 

Wykonanie – 3 442,00 zł, co stanowi 56,69%. 

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt 

dzieci w przedszkolu.  

§0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 

Plan – 114 184,00 zł. 

Wykonanie – 99 924,39 zł, co stanowi 87,51%. 

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za 

wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Strzelcach Wielkich. 

§0830 – Wpływy z usług 

Plan – 64 840,00 zł. 

Wykonanie – 65 599,56 zł , co stanowi 101,17%. 

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z gmin, z których dzieci korzystają 

z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Strzelce Wielkie. 

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 

Plan – 105 702,00 zł. 

Wykonanie – 105 702,00 zł, co stanowi  100,00%. 

Pozyskane dochody w tym paragrafie to dotacja otrzymana na realizację zadań własnych 

w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku. 

§2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

Plan – 91 615,50 zł. 

Wykonanie – 91 615,50 zł, co stanowi 100% planu. 

Środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 na realizacje zadania pn. „Inspirująca Edukacja w Przedszkolu w Strzelcach 

Wielkich w Gminie Strzelce Wielkie”. 

Rozdział 80110 – Gimnazja 

Zadania zlecone 
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§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami  

Plan – 13 300,00 zł. 

Wykonanie – 13 299,57 zł, co stanowi 100%. 

Dotacja na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum. 

§2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

Plan – 294 056,70 zł. 

Wykonanie – 294 056,70 zł, co stanowi 100% planu. 

Środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 na realizacje zadania pn. „Z wiedzą przez świat - kompleksowy program 

podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej w Wiewcu” oraz „Cyfrowa Edukacja 

w Strzelcach Wielkich”. 

§2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

Plan – 25 462,73 zł. 

Wykonanie – 25 462,73 zł, co stanowi 100% planu. 

Środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 na realizacje zadanie pn. „Cyfrowa Edukacja w Strzelcach Wielkich”. 

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 

§0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  

Plan – 9 009,02 zł. 

Wykonanie – 9 009,02 zł, co stanowi 100%. 

Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za likwidację szkody z polisy OC sprawcy. 

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 

szkołach artystycznych 
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Zadania zlecone 

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami  

Plan – 1 598,00 zł. 

Wykonanie – 1 597,45 zł, co stanowi 99,97%. 

Dotacja na zakup podręczników dla uczniów wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy uczących się w szkołach podstawowych. 

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia 

Plan – 70 500,00 zł.  

Wykonanie – 70 692,26 zł, co stanowi 100,27%. 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

§0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Plan – 70 500,00 zł.  

Wykonanie – 70 692,26 zł, co stanowi 100,27%. 

 

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna 

Plan – 357 307,00 zł. 

Wykonanie – 352 706,34 zł, co stanowi 98,71%. 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 

§0690 – Wpływy z różnych opłat 

Plan – 20 400,00 zł. 

Wykonanie – 20 400,00 zł, co stanowi 100%. 

Pozyskane dochody w tym paragrafie to środki przeznaczone na utrzymanie 

podopiecznych w DPS. 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

Zadania zlecone 
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§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami  

Plan – 22 122,00 zł. 

Wykonanie – 21 952,28 zł, co stanowi 99,23%. 

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 

Plan – 9 558,00 zł 

Wykonanie – 9 221,26zł, co stanowi 96,48%. 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe 

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 

Plan – 42 704,00 zł. 

Wykonanie – 42 704,00 zł, co stanowi 100%. 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 

Plan – 107 166,00 zł. 

Wykonanie – 102 458,10 zł, co stanowi 95,61%. 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 

§0970 – Wpływy z różnych dochodów 

Plan – 0,00 zł. 

Wykonanie – 110,70 zł 

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 

Plan – 107 316,00 zł. 

Wykonanie – 107 316,00 zł, co stanowi 100 % 

Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
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§0830 – Wpływy z usług 

Plan – 5 000,00 zł. 

Wykonanie – 5 503,00zł, co stanowi 110,06%. 

Wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług opiekuńczych świadczonych u osób starszych                              

i samotnych. 

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania  

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 

Plan – 23 641,00 zł. 

Wykonanie – 23 641,00 zł, co stanowi 100%. 

Wpływy w tym rozdziale pochodzą z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach. 

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

Zadania zlecone 

§2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami  

Plan – 19 400,00 zł. 

Wykonanie – 19 400,00 zł, co stanowi 100%. 

 

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Plan – 80 023,00 zł. 

Wykonanie – 80 023,00 zł, co stanowi 100%. 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 

Plan – 80 023,00 zł. 

Wykonanie – 80 023,00 zł, co stanowi 100%. 

Wpływy w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie 

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów spełniających kryteria o charakterze socjalnym 

(stypendia). 
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DZIAŁ 855 – Rodzina 

Plan – 4 681 326,80 zł. 

Wykonanie – 4 647 013,15 zł, co stanowi 99,27%. 

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 

§0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

Plan – 0,00 zł. 

Wykonanie – 98,00 zł. 

Zadania zlecone 

§2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 

państwa w wychowywaniu dzieci 

Plan – 3 027 890,00 zł. 

Wykonanie – 3 024 406,42 zł, co stanowi 98,88% planu. 

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego. 

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

§0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

Plan – 0,00 zł. 

Wykonanie – 27,79 zł. 

Zadania zlecone 

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami  

Plan – 1 620 000,00 zł. 

Wykonanie – 1 611 429,18 zł, co stanowi 99,47%. 

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego. 

§2360 – Dochody jednostek samorządy terytorialnego związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
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Plan – 28 400,00 zł. 

Wykonanie – 6 212,51 zł, co stanowi 21,88%. 

Dochody gminy z tytułu wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych, planowane 

proporcjonalnie do planu dochodów budżetu państwa. 

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin) ustawami  

Plan – 110,00 zł. 

Wykonanie – 45,56 zł, co stanowi 41,42%. 

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 

Plan – 4 926,80 zł. 

Wykonanie – 4 793,69 zł, co stanowi 97,30%. 

Dotacja celowa przeznaczona na wynagrodzenie asystenta i koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

 

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Plan – 717 545,27 zł. 

Wykonanie – 643 815,16 zł, co stanowi 89,72%. 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

§0690 – Wpływy z różnych opłat 

Plan – 0,00 zł. 

Wykonanie – 500,00 zł. 

Dochody w tym paragrafie pochodzą z opłat za przyłącze do kanalizacji. 

§0830 – Wpływy z usług 

Plan – 163 000,00 zł. 

Wykonanie – 126 592,17 zł, co stanowi 77,66%. 
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Wpływy za ścieki od osób fizycznych i prawnych w gminie Strzelce Wielkie. 

§0920 – Pozostałe odsetki 

Plan – 0,00 zł. 

Wykonanie – 1 381,62 zł. 

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za ścieki. 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami  

§0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

Plan – 491 000,00 zł. 

Wykonanie – 467 188,96 zł, co stanowi 95,15%. 

Dochody w tym paragrafie dotyczą opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od mieszkańców indywidualnych, prowadzących działalność gospodarczą 

oraz osób prawnych. 

§0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień 

Plan – 2 000,00 zł. 

Wykonanie – 371,20 zł, co stanowi 18,56%. 

Dochody otrzymane z tytułu wystawionych upomnień. 

§0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

Plan – 0,00 zł. 

Wykonanie – 235,65 zł. 

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

§0970 – Wpływy z różnych dochodów 

Plan – 30 000,00 zł. 

Wykonanie – 16 000,00 zł, co stanowi 53,33% planu. 

Dochody z tytułu wpłaty mieszkańców za przygotowanie analizy zaopatrzenia 

w alternatywne źródła energii do wniosków na Odnawialne Źródła Energii. 

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska 

§0690 – Wpływy z różnych opłat 
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Plan – 9 662,27 zł. 

Wykonanie – 9 662,27 zł, co stanowi 100%. 

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

produktowych 

§0400 – Wpływy z opłaty produktowej 

Plan -0,00 zł. 

Wykonanie – 0,29 zł. 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 

§2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

Plan – 21 883,00 zł. 

Wykonanie – 21 883,00 zł, co stanowi 100% planu dochodów. 

Wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi na odbiór płyt azbestowych z terenu Gminy Strzelce Wielkie. 

 

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Plan – 6 700,00 zł. 

Wykonanie – 6 862,24 zł, co stanowi 102,42%. 

Rozdział 92105 – Pozostała działalność 

§0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  

Plan – 2 000,00 zł. 

Wykonanie – 2 000,00 zł, co stanowi 100%. 

Darowizna dla grupy mażoretek „VIVA” od podmiotu prywatnego. 

§0970 – Wpływy z różnych dochodów 

Plan – 700,00 zł. 

Wykonanie – 700,00 zł, co stanowi 100%. 

Nagroda za I miejsce – Złoty Talizman dla zespołu „Jankowskie Wolanki”. 

§2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
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jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

Plan – 4 000,00 zł. 

Wykonanie – 4 000,00 zł, co stanowi 100%. 

Dotacja otrzymana z Gminy Sulmierzyce na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry 

w Wiewcu. 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 

§0970 – Wpływy z różnych dochodów 

Plan – 0,00 zł. 

Wykonanie – 162,24 zł. 

Dochody z tytułu zwrotu środków ze Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. 

 

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna  

Plan – 0,00 zł. 

Wykonanie – 524,00 zł. 

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 

§0920 – Pozostałe odsetki 

Plan – 0,00 zł. 

Wykonanie – 14,00 zł. 

Odsetki od zwróconej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. 

§0970 – Wpływy z różnych dochodów 

Plan – 0,00 zł. 

Wykonanie – 347,00 zł. 

Odszkodowanie za stłuczoną szybę w budynku socjalnym na stadionie. 

§2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

Plan – 0,00 zł. 

Wykonanie – 163,00 zł. 
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Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. 

 

DOCHODY MAJĄTKOWE: 

Plan – 265 403,06 zł. 

Wykonanie – 125 481,95 zł, co stanowi 47,28%. 

Dochody majątkowe pochodzą: 

600,00 – z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 

55 028,89 – ze sprzedaży mienia gminy, 

39 853,06 – zwrot części poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu 

sołeckiego za 2016 rok, 

30 000,00 – środki otrzymane z Gminy Rząśnia na realizację zadania pn. „Utwardzenie 

dziedzińca Szkoły Podstawowej w Wiewcu, 

 

 

Realizację Wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela: 

Dział Określenie Plan Wykonanie  %  

1 2 3 4 5 

010 Rolnictwo i łowiectwo 271 601,81 267 620,07 98,53 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę 
469 893,00 445 112,11 94,73 

600 Transport i łączność 547 188,76 537 199,05 98,17 

700 Gospodarka mieszkaniowa 23 765,33 18 467,50 77,71 

710 Działalność usługowa 6 000,00 4 566,50 76,11 

750 Administracja publiczna 2 631 288,04 2 553 684,93 97,05 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

6 823,00 6 823,00 100,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
195 859,87 174 213,41 88,95 

757 Obsługa długu publicznego 194 000,00 190 137,90 98,01 

758 Różne rozliczenia 151 475,24 0,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 7 121 300,08 6 739 396,98 94,64 
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851 Ochrona zdrowia 70 500,00 63 929,30 90,68 

852 Pomoc społeczna 724 313,18 699 032,89 96,51 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 410 209,00 397 058,17 96,79 

855 Rodzina 4 687 825,22 4 658 202,23 99,37 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
1 245 430,30 1 161 918,56 93,29 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
335 015,38 314 445,33 93,86 

926 Kultura fizyczna 95 330,47 93 022,41 97,58 

Ogółem 19 187 818,68 18 324 830,34 95,50 

w tym:  

wydatki bieżące 18 419 563,29 17 569 711,66 95,39 

wydatki majątkowe 768 255,39 755 118,68 98,29 

Rolnictwo i łowiectwo

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę

Transport i łączność

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność usługowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obsługa długu publicznego

Oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rodzina

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna

Podział wydatków Gminy Strzelce Wielkie w roku 2017 wg działów  
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Część opisowa do strony wydatków budżetu Gminy za rok 2017 

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

Plan – 271 601,81 zł. 

Wykonanie – 267 620,07 zł, co stanowi 98,53%. 

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 

Plan – 8 500,00 zł. 

Wykonanie – 7 302,45 zł, co stanowi 85,91%. 

Odprowadzono składkę do Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.  

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 

Plan – 263 101,81 zł. 

Wykonanie – 260 317,62 zł , co stanowi 98,94%. 

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły: 

- opłaty za psy przekazane do schroniska, szczepienia, przyjęcie padłych zwierząt, usługi 

weterynaryjne,  

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do 

produkcji rolnej. 

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

Plan – 469 893,00 zł. 

Wykonanie – 445 112,11 zł, co stanowi 94,73%. 

Rozdział 40002 –Dostarczanie wody 

Plan – 469 893,00 zł. 

Wykonanie – 445 112,11 zł, co stanowi 94,73%. 

Poniesione wydatki  przeznaczone były na:  

- zakup środków BHP  - 500,00 zł, 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 146 652,81 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 742,98 zł, 

- zakup energii elektrycznej – 125 915,01 zł, 

- opłatę za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie – 41 926,00 zł, 
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 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4 150,00 zł, 

- zakup niezbędnych materiałów budowlanych do remontu sieci  wodociągowej,  Hydroforni                  

w Dębowcu Małym, zakup opału, części hydraulicznych, materiałów budowlanych, części 

zamiennych, wodomierzy, zakup sprężarki, zakup paliwa – 43 883,79 zł, 

- remonty – 2 223,00 zł, 

- usuwanie awarii na sieci wodociągowej i Hydroforni, usługi koparką, dozór techniczny, 

przegląd sprężarki, badanie próbek wody – 41 104,92 zł, 

- podróże służbowe – 207,28 zł, 

- odbiór odpadów komunalnych – 306,00 zł, 

- podatek VAT – 10 948,61 zł, 

- zakup agregatu pompowego – 19 551,71 zł. 

 

DZIAŁ 600 – Transport i łączność 

Plan – 547 188,76 zł. 

Wykonanie – 537 199,05 zł, co stanowi 98,17%, w tym na: 

- zadania bieżące  - 103 840,79 zł, 

- zadania inwestycyjne – 433 358,26 zł. 

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 

Plan – 787,00 zł. 

Wykonanie – 786,80 zł, co stanowi 99,97%. 

Wydatki bieżące za zajęcie pasa drogowego. 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

Plan – 119 596,85 zł. 

Wykonanie – 119 171,85 zł, co stanowi 99,64%. 

Wydatki bieżące za zajęcie pasa drogowego. 

Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na realizację zadania publicznego pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3519E Zamoście – Dębowiec - Wiewiec, na odc. 

Zamoście-Kolonia – Dębowiec Mały, dł. ok. 0,85 km – 115 883,85 zł.  

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 
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Plan – 426 804,91 zł. 

Wykonanie – 417 240,40 zł, co stanowi 97,76% planowanych wydatków, 

w tym Wydatki bieżące w kwocie 99 765,99 zł przeznaczone były na: 

- likwidację powstałych po okresie zimowym dziur i przełomów. Powstałe ubytki 

uzupełniono na drogach gminnych asfaltowych, wykonując ich remont  „patcherem”, 

- remont dróg gruntowych wewnętrznych poprzez likwidację dziur i wyboi zakupionym 

żużlem kotłowym w miejscowości Strzelce Wielkie, Marzęcice, Wistka, Skąpa, Dębowiec 

Mały, Zamoście-Kolonia, Pomiary, Zamoście wraz z pokryciem kosztów transportu, 

- zakup znaków drogowych na drogi gminne i wewnętrzne do miejscowości Dębowiec Mały, 

Strzelce Wielkie, Zamoście, 

- zakup znaków informacyjnych związanych ze zmianą i nadaniem nazw ulic 

w miejscowości Strzelce Wielkie, 

- zakup betonowych koryt ściekowych niezbędnych do odprowadzenia wody deszczowej z 

ulicy Piastowskiej w Strzelcach Wielkich, 

- pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg - odśnieżanie, likwidacja 

śliskości zimowej na drogach gminnych, zakup piasku i soli. 

oraz Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 317 474,41 zł zostały poniesione na 

przebudowę drogi transportu rolnego w Pomiarach, budowę zjazdu z drogi na osiedlu 

w Strzelcach Wielkich, przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 

Wola Jankowska, przebudowę drogi na osiedlu w Strzelcach Wielkich, budowę chodnika 

w Antoninie i Skąpej, budowę parkingu przy drodze gminnej w Strzelcach Wielkich oraz 

zakup pługa do odśnieżania POL-AGRA T217/2. 

 

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Plan – 23 765,33 zł. 

Wykonanie – 18 467,50 zł, co stanowi 77,71%. 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Plan – 14 565,33 zł. 

Wykonanie – 13 120,48 zł , co stanowi 90,08%. 

Poniesione wydatki przeznaczone  były na: 

- opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntów nabytych przez Gminę Strzelce 

Wielkie od Skarbu Państwa,  

- opłaty za operaty szacunkowe, wypisy, opłaty sądowe, wyceny działek, podział działek, 
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ogłoszenia prasowe, tabliczki adresowe, opłaty notarialne, przeglądy.  

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 

Plan – 9 200,00 zł,  

Wykonanie – 5 347,02 zł, co stanowi 58,12%. 

Poniesione wydatki przeznaczone  były na remonty budynków komunalnych, zakup energii, 

przegląd przewodów kominowych. 

 

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa 

Plan – 6 000,00 zł. 

Wykonanie – 4 566,50 zł, co stanowi 76,11%. 

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 

Plan – 6 000,00 zł. 

Wykonanie – 4 566,50 zł, co stanowi 76,11%. 

Poniesione wydatki poniesione były na opłacenie prac planistycznych związanych 

z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. 

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna 

Plan – 2 631 288,04 zł. 

Wykonanie – 2 553 684,93 zł , co stanowi 97,05%. 

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 

Zadania zlecone 

Plan – 58 800,00 zł. 

Wykonanie – 58 800,00 zł, co stanowi 100%, 

 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 58 218,86 zł. 

Pozostała kwota to  wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           

w zakresie działalności USC, dowodów osobistych i prowadzenia ewidencji ludności.  

Rozdział 75022 – Rady gmin 

Plan – 65 000,00 zł. 



 

 

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu  Gminy Strzelce Wielkie za 2017   -    Strona 35 

 

  

Wykonanie – 63 618,55 zł, co stanowi 97,87%. 

Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem i obsługą Rady 

Gminy Strzelce Wielkie. 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 

Plan – 2 411 388,04 zł. 

Wykonanie – 2 335 249,38 zł , co stanowi 96,84%. 

Poniesione wydatki przeznaczone były na:  

- zakup środków BHP, okularów dla pracowników – 4 716,39 zł, 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 701 558,64 zł, w tym wynagrodzenia 

w ramach projektu „Inspirująca Edukacja w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich w Gminie 

Strzelce Wielkie”, „Cyfrowa edukacja w Strzelcach Wielkich” i „Z wiedzą przez świat - 

kompleksowy program podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej w Wiewcu” – 

118 913,49 zł 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 88 637,89 zł, 

- wpłaty na PFRON – 3 637,00 zł, 

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 420,00 zł, 

- zakup niezbędnych materiałów biurowych, mebli, druków, czajników, wentylatora, foteli 

biurowych, sprzętu komputerowego, aparatu telefonicznego, części komputerowych, 

tonerów, opału, grzejników, środków czystości, art. chemicznych i sanitarnych, art. 

spożywczych i wody, publikacji, pieczątek – 85 902,28 zł, 

- zakup materiałów w ramach projektu „Inspirująca Edukacja w Przedszkolu w Strzelcach 

Wielkich w Gminie Strzelce Wielkie”, „Cyfrowa edukacja w Strzelcach Wielkich” i „Z wiedzą 

przez świat - kompleksowy program podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej 

w Wiewcu” – 36 474,52 zł, 

- zakup energii elektrycznej i dostawy wody – 9 700,96 zł, 

- konserwację urządzeń, naprawę maszyn, opłaty serwisowe, remont dachu Urzędu, 

remont podłogi, remont pomieszczeń – 33 907,21 zł, 

- remont pomieszczeń w ramach projektu „Inspirująca Edukacja w Przedszkolu 

w Strzelcach Wielkich w Gminie Strzelce Wielkie”, „Cyfrowa edukacja w Strzelcach 

Wielkich” i „Z wiedzą przez świat - kompleksowy program podniesienia jakości nauczania 

w Szkole Podstawowej w Wiewcu” – 60 000,00 zł, 

- usługi pocztowe, podpis elektroniczny, licencje, wydatki na obsługę prawną, doradztwo, 

obsługę bankową, pełnienie obowiązków ABI, prenumerata czasopism i gazet,  ogłoszenia 

prasowe, opłata za wydane czeki, nadzór na warunkami BHP, opłata roczna Budżet, 

przeglądy techniczne, opłata za BIP i konto e-mail, na  pokrycie kosztów egzekucji, opłaty 
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komornicze – 129 586,77 zł, 

- obsługa prawna projektów, ogłoszenia prasowe oraz usługę konsumpcyjną w ramach 

projektu „Inspirująca Edukacja w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich w Gminie Strzelce 

Wielkie”, „Cyfrowa edukacja w Strzelcach Wielkich” i „Z wiedzą przez świat - kompleksowy 

program podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej w Wiewcu” – 21 008,80 zł, 

- opłaty telefoniczne – 3 890,22 zł, 

- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu dla celów 

służbowych – 28 706,87 zł, 

- różne składki i opłaty (ubezpieczenia) – 30 676,97 zł, 

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36 291,00 zł, 

- odbiór odpadów komunalnych – 1 224,00 zł, 

- szkolenia pracowników – 12 272,10 zł, 

- zakup materiałów do budowy sieci LAN wraz z zabezpieczeniami DATA spełniającej 

normy polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych – 12 999,00 zł oraz zakup 

kserokopiarki – 9 199,99 zł. 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 

Plan – 96 100,00 zł. 

Wykonanie – 96 017,00 zł , co stanowi 99,91%. 

Poniesione wydatki dotyczyły : 

- opłaty składki członkowskiej w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” –

10 000,00 zł, 

- opłata za Internet w ramach utrzymania rezultatu projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w gminie Strzelce Wielkie” – 42 927,00 zł, 

- poniesione wydatki przeznaczone były na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso 

zobowiązania pieniężnego – 43 090,00 zł. 

 

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

Plan – 6 823,00 zł. 

Wykonanie – 6 823,00 zł, co stanowi 100%. 

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 
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Zadania zlecone 

Plan – 1 936,00 zł. 

Wykonanie – 1 936,00 zł, co stanowi 100%. 

W rozdziale tym poniesione wydatki przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację 

stałego rejestru wyborców gminy.  

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 

wojewódzkie 

Zadania zlecone 

Plan – 4 887,00 zł. 

Wykonanie – 4 887,00 zł, co stanowi 100%. 

Poniesione wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na obsługę uzupełniających 

wyborów do rady gminy. 

 

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Plan – 195 859,87 zł. 

Wykonanie – 174 213,41 zł, co stanowi 88,95%. 

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 

Plan – 1 000,00 zł. 

Wykonanie – 1 000,00 zł, co stanowi 100%. 

Wydatkowane środki przeznaczone były na dotację dla Komendy Powiatowej Policji 

w Pajęcznie z przeznaczeniem na zakup samochodu.. 

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 

Plan – 72 024,00 zł. 

Wykonanie – 50 719,02 zł, co stanowi 70,42%. 

Wydatkowane środki przeznaczone były na: 

- dotacje dla OSP Strzelce Wielkie – 2 000,00 zł, 

- diety za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach – 4 492,00 zł 

- wynagrodzenia i pochodne (ryczałt dla kierowców wozów bojowych) – 18 278,88 zł, 

- zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, mundurów i sprzętu 
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przeciwpożarowego, akumulatorów – 14 245,82 zł, 

- opłatę za zużytą energię – 5 876,54 zł,  

- badania lekarskie strażaków – 1 090,00 zł, 

- przeglądy techniczne samochodów strażackich – 3 825,78 zł, 

- ubezpieczenia – 910,00 zł. 

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 

Plan – 1 500,00 zł 

Wykonanie – 1 500,00 zł, co stanowi 100%. 

Wydatkowane środki przeznaczone były na zakup namiotu. 

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 

Plan – 121 335,87 zł. 

Wykonanie – 120 994,39 zł , co stanowi 99,72%. 

Wydatkowane środki przeznaczone były na  nagrody, zakup materiałów budowlanych oraz 

organizację Obchodów Dnia Strażaka w Gminie Strzelce Wielkie. 

Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie pn. „Przebudowa więźby dachowej na budynku 

OSP w Woli Wiewieckiej” – 86 659,79 zł. 

 

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego 

Plan – 194 000,00 zł. 

Wykonanie – 190 137,90 zł , co stanowi 98,01%. 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 

Plan – 194 000,00 zł. 

Wykonanie – 190 137,90 zł , co stanowi 98,01%. 

Poniesione wydatki w tym dziale stanowią prowizje oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek 

oraz wyemitowanych obligacji. 

 

 DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia 

Plan – 151 475,24 zł. 
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Wykonanie – 0,00 zł 

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

Plan – 151 475,24 zł. 

Wykonanie – 0,00 zł. 

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 3 400,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe 

w kwocie 48 100,00 zł oraz rezerwa na utrzymanie rezultatu projektu „Budowa oczyszczalni 

ścieków socjalno-bytowych w miejscowości Strzelce Wielkie” w kwocie  99 975,24 zł w roku 

2017  nie została wykorzystana. 

 

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie 

Plan – 7 121 300,08 zł. 

Wykonanie – 6 739 396,98 zł, co stanowi 94,64%. 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 

Plan – 3 976 356,41 zł. 

Wykonanie – 3 871 421,12 zł , co stanowi 97,36%, w tym: 

-  wydatki bieżące – 3 811 805,93 zł, 

 w tym na zadania zlecone 38 213,04 zł, 

- wydatki majątkowe – 59 615,19 zł. 

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na: 

- naukę pływania - 15 500,00 zł, 

- dodatki  wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, BHP – 171 609,61 zł, 

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 2 577 185,56 zł, 

- wypłata wynagrodzeń w ramach projektów „Cyfrowa edukacja w Strzelcach Wielkich” 

i „Z wiedzą przez świat - kompleksowy program podniesienia jakości nauczania w Szkole 

Podstawowej w Wiewcu” – 42 102,15 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 141 433,85 zł, 

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 147 989,00 zł, 

- w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich: zakup opału, materiałów biurowych, 

środków czystości, druków szkolnych, laptopów, tonerów do drukarki, tablicy korkowej, 

wyposażenie gabinetu higienistki - 52 912,71 zł, 
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- w Szkole Podstawowej w Wiewcu: zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, 

druków szkolnych, materiałów do napraw bieżących,  artykuły remontowe do obróbki 

blacharskiej dachu, płyty meblowe, zakup w ramach 1% kosztów obsługi dotacji celowej, 

rolety, podgrzewacze wody, meble, routery– 26 838,88 zł, 

- w Szkole Podstawowej w Zamościu: zakup opału, materiałów biurowych, środków 

czystości, druków szkolnych, odkurzacza, artykułów remontowych, płot betonowy, 

wyposażenia gabinetu higienistki – 26 267,40 zł; w tym środki z dotacji na zakup 

wyposażenia gabinetów profilaktyki - 6 700,00 zł, 

- w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich: zakup pomocy dydaktycznych – 42 200,01 

zł, w tym zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej, zakup 

publikacji  oraz głośników wraz z uchwytami w ramach „Aktywnej Tablicy”, 

-  w Szkole Podstawowej w Wiewcu: zakup pomocy dydaktycznych – 164 688,80 zł, w tym, 

m.in.: zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i papieru ksero dla uczniów 

w ramach dotacji celowej – 10 088,61 zł; zakup monitorów interaktywnych w ramach 

Projektu "Aktywna Tablica" - 14 000,00; laptopy, tablety, drukarka laserowa, rzutnik 

multimedialny, programy dydaktyczne, aparat fotograficzny, mikroskop z kamerą, teleskop, 

drobniejsze pomoce dydaktyczne (m.in. pompony, origami, gry, cekiny, sztaluga, globusy, 

zestawy preparatów mikroskopowych, atlasy, brystole, kredki, farby, i inne) - 140 562,69 zł 

– w ramach Projektu,  

- w Szkole Podstawowej w Zamościu: zakup pomocy dydaktycznych – 5 157,48 zł tj. zakup 

podręczników, materiałów ćwiczeniowych  w ramach dotacji celowej, zakup tablicy 

interaktywnej z projektorem -17 500,00, w tym 14 000,00 zł z dotacji „Aktywna Tablica”, 

- w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich: przegląd gaśnic, malowanie dachu na Sali 

gimnastycznej, wymiana oświetlenia, wymiana modułu CO2, wymiana rynien, wymiana 

wewnętrznej instalacji elektrycznej – 22 300,66 zł, 

-  w Szkole Podstawowej w Wiewcu: przegląd gaśnic, remont pracowni komputerowej, 

wykonanie instalacji elektrycznej gniazd – 20 525,95 zł,  

- w Szkole Podstawowej w Zamościu: przegląd gaśnic, wymiana pompy CO, artykuły 

murarskie,  wymiana drzwi – 5 304,92 zł, 

- w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich: opłaty bankowe, opłata za nadzór nad 

warunkami BHP, opłaty serwisowe kotłowni, przeglądy okresowe budynku, instalacji 

wentylacyjnych, licencje komputerowe, koszty dostaw opału – 17 391,81 zł, 

-  w Szkole Podstawowej w Wiewcu: wywóz ścieków, opłaty bankowe, przeglądy okresowe 

budynku, nadzór nad warunkami BHP, bilety dla uczniów do Centrum nauki Kopernik, 

koszty dowozu i odwozu uczniów w ramach realizowanego projektu– 7 525,95 zł, 

- w Szkole Podstawowej w Zamościu: opłaty bankowe, przeglądy okresowe budynku, 

przewodów wentylacyjnych, nadzór nad warunkami BHP, instalacja Internetu, udrażnianie 
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i czyszczenie kanalizacji – 5 242,93 zł, 

- opłata za energię i wodę – 106 230,04 zł, 

- profilaktyczne badania lekarskie – 3 340,00 zł, 

- opłata za usługi telekomunikacyjne – 3 146,56 zł, 

- podróże służbowe krajowe – 1 400,79 zł, 

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 889,60 zł,  

- odszkodowanie – 2 000,00 zł, 

- szkolenia – 550,00 zł (kurs dla konserwatora). 

W  ramach projektu „Cyfrowa Edukacja w Strzelcach Wielkich” poniesiono wydatki na: 

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 16 479,19 zł,  

- zakup papieru ksero i tonerów do drukarki w ramach kosztów pośrednich – 4 364,19  zł, 

- zakup pomocy dydaktycznych, w tym komputery, oprogramowania, programy 

komputerowe, mapy, i inne przybory do nauki itp. - 136 815,98 zł, 

- odwóz uczniów biorących udział w projekcie - 13 771,10 zł, 

- zakup środków trwałych tj. wózek ładujący Malow – 6 366,12 zł. 

W ramach projektu "Z wiedzą przez świat - kompleksowy program podniesienia jakości 

nauczania w Szkole Podstawowej w Wiewcu" poniesiono wydatki w kwocie 198 742,36 zł 

na: 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 26 372,96 zł, 

- meble, routery, rolety - 3 359,51 zł, 

- laptopy, tablety, drukarka laserowa, rzutnik multimedialny, programy dydaktyczne, aparat 

fotograficzny, mikroskop z kamerą, teleskop, drobniejsze pomoce dydaktyczne (m.in. 

pompony, origami, gry, cekiny, sztaluga, globusy, zestawy preparatów mikroskopowych, 

atlasy, brystole, kredki, farby, i inne) - 140 562,69 zł, 

- remont pracowni komputerowej - 12 000,00 zł, 

- koszty dowozu i odwozu uczniów na zajęcia, bilety do Centrum Nauki Kopernik - 638,13 

zł, 

-  szafkę z systemem ładowania, klimatyzator - 15 809,07 zł. 

W ramach kosztów pośrednich realizowanego projektu wydatkowano 5 000,00 zł.  
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Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono na:  

W Szkole Podstawowej w Wiewcu poniesione wydatki majątkowe przeznaczone były na: 

- szafkę z systemem ładowania, klimatyzator - 15 809,07 zł, 

- utwardzenie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Wiewcu – 37 440,00 zł. 

W Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich:  

- zakup środków trwałych tj. wózek ładujący Malow – 6 366,12 zł. 

Zadania zlecone 

Wydatki w ramach zadań zleconych poniesione były zgodnie z dotacją celową na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach 

Plan – 147 303,00 zł, 

Wykonanie – 146 564,87 zł, co stanowi 99,50%. 

Poniesione wydatki przeznaczone były na: 

W Szkole Podstawowej w Zamościu: 

- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 4 570,80 zł, 

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 74 907,37 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 348,91 zł, 

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 160,00 zł. 

W Szkole Podstawowej w Wiewcu: 

- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 3 929,44 zł, 

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 50 556,75zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 211,60 zł, 

-odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 880,00 zł. 

Rozdział 80104 - Przedszkola 

Plan – 1 348 617,26 zł, 

Wykonanie – 1 231 760,51 zł , co stanowi 91,34%. 

W Przedszkolu w Woli Wiewieckiej plan wydatków wynosił 241 285,00 zł, natomiast 

wykonanie – 224 410,75 zł, co stanowi 93,01% , w tym wydatki bieżące – 224 410,75 zł. 
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Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na: 

- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 9 184,24 zł, 

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 176 171,30 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 005,76 zł, 

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 346,00 zł, 

- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, półek na kubki, garnka, drukarki 

z tuszami, drabinę, palisadę ogrodową  – 14 538,55 zł, 

- opłaty za energię i wodę – 3 046,09 zł, 

- przegląd gaśnic – 291,51 zł, 

- profilaktyczne badania lekarskie – 160,00 zł, 

- wywóz ścieków, opłaty bankowe, opłata abonamentu RTV, opłata za czynności kontrolne 

stanu budynku, przegląd instalacji wentylacyjnej, przegląd kotła CO – 2 326,11 zł, 

- opłata za usługi telekomunikacyjne – 748,73 zł, 

- wypłatę delegacji - 384,46 zł, 

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 612,00 zł, 

- szkolenia dla kadry pedagogicznej – 596,00 zł.  

W Przedszkolu w Strzelcach Wielkich plan wydatków wyniósł 1 054 872,26 zł, natomiast 

wykonanie – 966 858,22 zł, co stanowi 91,66%, w tym wydatki bieżące – 952 079,22 zł, 

a wydatki majątkowe –14 779,00 zł. 

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na: 

- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, BHP - 27 451,57 zł, 

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 558 278,13 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31 592,09 zł, 

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 26 052,00 zł, 

- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, materiałów do napraw 

bieżących, telefonu i akumulatora, 2 zamrażarek, miksera zelmer, paliwa do kosiarki, 

publikacji, meble, wyposażenie, m.in. biurka, pojemniki, pufy, stoły, szafki - 50 997,81 zł, 

- zakup środków żywności - 108 668,19 zł, 

- pomoce dydaktyczne, zabawki m.in. laptop, radioodtwarzacze, drukarka, garnki, miski, 

wózek do sprzątani, tablice, gry, kredki, papier, przebrania - 132 702,66 zł, 
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- zakup butli z gazem, energii elektrycznej - 2 428,19 zł, 

- przegląd gaśnic, zakup i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych, wymiana oprawy 

oświetlenia - 3 992,36 zł, 

- badania lekarskie - 480,00 zł, 

- przeglądy okresowe budynku i placu zabaw, opłaty bankowe, transportowe – 4 118,00 zł, 

- opłata za usługi telekomunikacyjne - 813,71 zł, 

- podróże służbowe krajowe - 2 209,51 zł, 

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1 224,00 zł, 

- szkolenie dot. ochrony danych osobowych, SIO i rady pedagogicznej - 1 071,00 zł , 

Poniesione wydatki majątkowe przeznaczone były na: 

- integracyjny plac zabaw – 8 979,00 zł i zmywarkę gastronomiczną – 5 800,00 zł. 

W tym wydatki poniesione w ramach projektu "Inspirująca Edukacja w Przedszkolu 

w Strzelcach Wielkich w Gminie Strzelce Wielkie" w kwocie 284 713,05 zł przeznaczone 

zostały na: 

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 93 305,24 zł, 

- meble, wyposażenie, m.in. biurka, pojemniki, pufy, stoły, szafki - 36 404,27 zł , 

- pomoce dydaktyczne, zabawki m.in. laptop, radioodtwarzacze, drukarka, garnki, miski, 

wózek do sprzątani, tablice, gry, kredki, papier, przebrania - 132 702,66 zł, 

- wyżywienie dzieci - 6 651,00 zł , 

- integracyjny plac zabaw - 8 979,00 zł, 

w w/w kwocie z dofinansowania wydatkowano 232 290,80  zł, natomiast z wkładu własnego             

45 751,37 zł. 

W ramach kosztów pośrednich realizowanego projektu wydatkowano 8 070,41 zł. 

Rozdział 80110 - Gimnazja 

Plan – 1 168 087,47 zł. 

Wykonanie – 1 152 023,91 zł, co stanowi 98,62%. 

- wydatki bieżące – 1 145 424,71 zł, 

- wydatki majątkowe – 6 599,20 zł , 

Poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na: 
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- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 47 837,20 zł, 

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 748 192,11 zł,  

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73 738,99 zł, 

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 645,00 zł, 

- zakup pomocy dydaktycznych, podręczników w ramach dotacji –13 167,90 zł, 

- zakup artykułów do drobnych prac naprawczych, materiałów biurowych, papieru ksero, 

tonerów do drukarki publikacji, środków czystości, druków szkolnych, krzeseł i stolików – 

9 455,86 zł, 

- przegląd gaśnic – 312,42 zł, 

- prowizja za obsługę bankową, zapłata za licencję Mantica, przeglądy okresowe budynku, 

instalacji odgromowej, przewodów wentylacyjnych– 4 775,47 zł, 

- opłata za usługi telekomunikacyjne – 519,18 zł, 

- wypłata delegacji i ryczałtu samochodowego – 3 117,45 zł, 

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 782,40 zł. 

W  ramach projektu „Cyfrowa Edukacja w Strzelcach Wielkich” poniesiono wydatki na: 

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 13 626,65 zł,  

- zakup papieru ksero i tonerów do drukarki w ramach kosztów pośrednich - 4 178,93 zł, 

- zakup pomocy dydaktycznych, w tym komputery, oprogramowania, programy 

komputerowe, mapy i inne przybory do nauki itp.-181 584,69 zł, 

- zakup środków trwałych tj. klimatyzator – 6 599,20 zł, 

- odwóz uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych – 4 911,83 zł, 

- zakup papieru ksero i tonerów do drukarki w ramach kosztów pośrednich - 578,63  zł, 

- zakup środków trwałych tj. klimatyzatora – 6 599,20 zł. 

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 

Plan – 305 177,02 zł. 

Wykonanie – 278 229,81 zł, co stanowi 91,17%. 

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na: 

- środki BHP – 349,03 zł, 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 117 850,51 zł, 
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- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 398,25 zł, 

- zakup paliwa, oleju, płynu do chłodni, części zamiennych – 88 890,50 zł, 

- remonty autobusu szkolnego – 39 640,10 zł, 

- badania lekarskie – 400,00 zł, 

- zwrot kosztów dla dojeżdżających uczniów do szkół, badania techniczne                                

– 17 747,91 zł, 

- opłaty telefoniczne – 400,00 zł, 

- podróże służbowe – 1 402,48 zł, 

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 774,00 zł, 

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 377,03 zł. 

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Plan – 154 219,92 zł,  

Wykonanie – 39 605,25 zł , co stanowi 25,68%. 

W Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich poniesione wydatki w tym rozdziale 

przeznaczone były na zakup materiałów szkoleniowych, zakup publikacji – 434,10 zł, 

dofinansowanie kosztów dojazdu na studia podyplomowe dla nauczycieli – 400,00 zł, 

szkolenia – 2 249,00 zł. 

W Szkole Podstawowej w Wiewcu poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były  

na szkolenie "Obowiązki dyrektora szkoły", szkolenie rady pedagogicznej  - 1 100,00zł, 

delegacje na szkolenia - 130,38 zł 

oraz 

w ramach projektu "Z wiedzą przez świat - kompleksowy program podniesienia jakości 

nauczania w Szkole Podstawowej w Wiewcu" w kwocie 23 425,82 zł na opłaty za studia 

podyplomowe: Arteterapia, Informatyka i technika, Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne 

całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia - 10 730,00 zł, dojazdy na w/w studia 

podyplomowe - 12 695,82 zł. 

W Szkole Podstawowej w Zamościu poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były 

szkolenia oraz materiały szkoleniowe - 2 117,06 zł, delegacje - 117,01 zł, dofinansowanie 

dojazdu na studia podyplomowe dla nauczycieli - 200,00 zł. 

W Gimnazjum poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były m.in.  

dofinansowanie kosztów dojazdu na studia podyplomowe dla nauczycieli – 800,00 zł, 

szkolenia  – 1 961,00 zł. 

W Przedszkolu w Strzelcach Wielkich poniesione wydatki bieżące zostały na opłaty za 

studia podyplomowe 2 nauczycielek - 2 425,00 zł oraz dojazdy na studia - 4 245,88 zł. 
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Wydatki poniesione zostały w ramach dofinansowania realizowanego projektu: "Inspirująca 

Edukacja w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich w Gminie Strzelce Wielkie".  

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

Plan – 3 483,00 zł 

Wykonanie - 3 040,74 zł, co stanowi 87,30%  

Poniesione wydatki bieżące zostały na: 

- zakup pomocy dydaktycznych dla ucznia z orzeczeniem niepełnosprawności - 982,01 zł, 

- zajęcia z tyflopedagogiem, dojazdy na zajęcia - 2 058,73 zł, 

(wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach są wykazywane w rozdziale 

80104). 

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 

szkołach artystycznych 

Plan – 9 906,00 zł. 

Wykonanie – 9 850,77 zł, co stanowi 99,44%. 

W Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich poniesione wydatki przeznaczone były na: 

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 777,24 zł,  

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 381,14 zł, 

- zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji celowej- 921,32 zł, 

- zakupy w ramach 1% kosztów obsługi dotacji celowej – 9,20 zł. 

W Szkole Podstawowej w Wiewcu poniesione wydatki przeznaczone były na: 

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 977,06 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1 052,13 zł, 

- wydatek na zakup papieru ksero w ramach 1% kosztów obsługi dotacji celowej - 6,61 zł, 

- zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej – 660,87 zł, 

- zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, terapię pedagogiczną – 5 065,20 zł. 

(wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej 
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organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych są 

wykazywane w rozdziale 80101). 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 

Plan – 8 150,00 zł. 

Wykonanie – 6 900,00 zł, co stanowi 84,66%. 

W/w kwotę wydatkowano na umowę zlecenie dotyczącą awansu nauczycieli w Szkole 

Podstawowej w Wiewcu oraz na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 

Dziecięcy Raj w Strzelcach Wielkich. 

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia 

Plan – 70 500,00 zł. 

Wykonanie – 63 929,30 zł, co stanowi 90,68%. 

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 

Plan – 1 230,00 zł. 

Wykonanie – 1 230,00 zł, co stanowi 100%. 

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów informacyjnych w celu profilaktycznym. 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Plan – 69 270,00 zł. 

Wykonanie – 62 699,30 zł, co stanowi 90,51%. 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przedstawia się następująco: 

- posiedzenia GKRPA – 2 640,00zł, 

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – 13 718,00 zł, 

- zakup materiałów biurowych, poradników, zakup opału, artykułów sportowych, chemiczne, 

zakup biletów na spektakle, nagród na konkursy i zawody, drukarki, artykułów 

spożywczych, wyposażenie świetlicy   – 14 150,77 zł, 

- opłacenie energii elektrycznej w świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej – 1 491,81 

zł, 

- wynagrodzenie terapeuty uzależnień w świetlicy socjoterapeutycznej dla grupy AA, 

wydatki na usługi transportowe, gastronomiczne, udział w imprezie artystycznej, koszty 

usług biegłych sądowych, opłaty sądowe, wpisowe – 30 417,08 zł, 
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- podróże służbowe  – 281,64 zł.  

 

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna 

Plan – 724 313,18 zł. 

Wykonanie – 699 032,89 zł, co stanowi 96,51%. 

W poszczególnych rozdziałach poniesione wydatki przedstawiają się następująco: 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 

Plan – 91 290,60 zł. 

Wykonanie – 88 981,98 zł, co stanowi 97,47%. 

Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z dopłatą do miesięcznego utrzymania                   

3 podopiecznych w DPS w Skrzynnie i Radomsku.  

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Plan – 1 500,00 zł. 

Wykonanie – 0,00 zł. 

Zadania zlecone  

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

Plan – 31 680,00 zł.  

Wykonanie – 31 173,54 zł, co stanowi 98,40%. 

Poniesione wydatki przeznaczone były na opłacanie składki zdrowotnej za 40 osób, które 

otrzymywały zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny 

zasiłek opiekuńczy. 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe 

Plan – 82 704,00 zł. 

Wykonanie -  75 910,97 zł, co stanowi 91,79%, w tym wydatkowane: 

- środki z budżetu Wojewody §2030 – 42 704,00 zł. 

Poniesione wydatki przeznaczone były na wypłatę zasiłków: 

- zasiłki okresowe wypłacono dla 34 rodzin – ilość świadczeń 110, 
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- zasiłki jednorazowe – celowe, pomoc w naturze, zakup opału, zakup podstawowej 

żywności, pobyt w schronisku, wigilia dla podopiecznych, wykładzina dla pogorzelców, 

zakup piasku , usługa transportowa i sprzętowa, odzież, posiłki - 90 rodzin. 

Z zasiłków i pomocy w naturze skorzystało 226 osób. 

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 

Plan – 2 000,00 zł. 

Wykonanie – 1 646,85 zł, co stanowi 82,34%. 

Z pomocy skorzystała 1 rodzina przez okres 11 miesięcy. 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 

Plan – 107 166,00 zł. 

Wykonanie – 102 458,10 zł, co stanowi 95,61%. 

Poniesione wydatki na zasiłki stałe pochodzą z dotacji na zadania zlecone. Zasiłki stałe 

wypłacono 19 osobom – ilość świadczeń 180. 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej  

Plan – 287 651,58 zł. 

Wykonanie – 282 460,66 zł, co stanowi 98,20%, w tym: 

- środki z budżetu Wojewody §2030 – 107 316,00 zł, 

- środki z budżetu gminy – 175 144,66 zł.  

Poniesione wydatki przeznaczone były na: 

- środki BHP – 1 444,14 zł, 

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 225 548,16 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 026,84 zł, 

- zakup druków, materiałów biurowych, zakup materiałów do napraw bieżących, pieczątki, 

sejfu, telefonu, artykułów remontowych – 6 633,83 zł,  

- remont łazienki – 3 000,00 zł, 

- badania okresowe – 110,00 zł,  

- prenumerata Doradca w pomocy społecznej, przegląd klimatyzacji, korespondencja, 

usługi Informatyczne, licencja Kaspersky, transport żywności, porto od wysyłanych 

zasiłków, opłaty bankowe, transport na zajęcia w środowiskowym Domu Samopomocy  

w Krępie, odnowienie podpisu elektronicznego – 12 836,71 zł, 
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- podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 7 316,98 zł, 

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 810,00 zł, 

- szkolenia pracowników – 3 734,00 zł, 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Plan – 56 080,00 zł. 

Wykonanie – 54 732,23 zł, co stanowi 97,60%. 

 W tym rozdziale poniesiono wydatki na: 

- środki BHP, herbata – 125,96 zł, 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48 641,42 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 774,40 zł, 

- zakup rękawic i fartucha – 61,50 zł, 

- ryczałt samochodowy – 1 741,95 zł, 

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 387,00 zł. 

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 

Plan – 44 841,00 zł. 

Wykonanie – 42 268,56 zł, co stanowi 94,26%. 

Poniesione wydatki przeznaczone były na dożywianie uczniów w szkołach, w tym: środki 

z dotacji – 23 641,00 zł; środki z budżetu gminy – 18 628,00 zł. 

Rzeczywista liczba osób objętych programem dożywiania – 39.  

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

Plan – 19 400,00 zł. 

Wykonanie – 19 400,00 zł, co stanowi 100%. 

Poniesione wydatki przeznaczone były na pomoc dla 6 rodzin na budynki mieszkalne 

5 900,00 i budynki gospodarcze 13 500,00 zł. 

 

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Plan – 410 209,00 zł. 

Wykonanie – 397 058,17 zł co stanowi 96,79%. 
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Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 

Plan – 307 186,00 zł. 

Wykonanie – 294 325,35 zł, co stanowi 95,81%. 

Poniesione wydatki na działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych 

przeznaczone były na: 

W Szkole Podstawowej w Zamościu: 

- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 2 124,64 zł, 

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 33 603,89 zł. 

W Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich: 

- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 8 467,89 zł, 

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 86 226,94 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 919,20 zł, 

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 281,00 zł. 

W Szkole Podstawowej w Wiewcu: 

- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 2 947,29 zł, 

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 44 608,41 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 908,64 zł, 

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 990,00 zł.  

W Gimnazjum: 

- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 4 877,40 zł, 

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 89 683,89 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 197,16 zł, 

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 489,00 zł. 

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 

Plan – 103 023,00 zł, 

Wykonanie – 102 732,82 zł, co stanowi 99,72%. 

Poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na : 

- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów – 106 179,00 zł,  
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w tym:  środki z dotacji –  80 023,00 zł, środki z budżetu gminy – 22 709,82 zł, 

Stypendium szkolne: od I-VI - 106; od IX-XII – 78. Liczba uczniów 119, zasiłek szkolny – 3 

uczniów. 

 

DZIAŁ 855 – Rodzina 

Plan – 4 687 825,22 zł. 

Wykonanie – 4 658 202,23 zł, co stanowi 99,37%. 

Zadania zlecone 

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 

Plan – 3 027 890,00 zł.  

Wykonanie – 3 024 406,42 zł, co stanowi 99,88%, w tym: 

- wypłacono 5 984 świadczeń wychowawczych, na kwotę 2 980 697,58 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 254,95 zł, 

- wynagrodzenia i pochodne – 32 235,51 zł,  

- zakup materiałów biurowych, drukarki, niszczarki  – 5 710,78 zł, 

- aktualizacja programu, wysłana korespondencja, licencje na oprogramowanie – 910,05 zł, 

- podróże służbowe – 170,50 zł, 

- szkolenia – 1 128,00 zł. 

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

Plan – 1 620 000,00 zł.  

Wykonanie – 1 611 429,18 zł, co stanowi 99,47% , w tym:  

a) zasiłki rodzinne – 4 586 świadczenia – 549 540,00 zł, 

b) dodatki – 243 261,00 zł, w tym: 

 - z tytułu urodzenia dziecka – 15 000,00 zł, 

 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 39 101,00 zł, 

 - samotnego wychowania dziecka – 28 338,00 zł, 

 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 28 240,00 zł, 
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 - rozpoczęcia roku szkolnego – 28 000,00 zł, 

 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 62 212,00 zł, 

 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 42 370,00 zł, 

c) zasiłki pielęgnacyjne – 153 918,00 zł, 

d) świadczenia pielęgnacyjne – 232 353,00 zł, 

e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Becikowe” – 29 000,00 zł, 

f) świadczenie rodzicielskie – 111 149,00 zł, 

g) fundusz alimentacyjny – 98 180,00 zł, 

h) zasiłek dla opiekuna – 9 252,00 zł, 

i) specjalny zasiłek opiekuńczy – 30 747,00 zł, 

j) świadczenie tzw. zł za zł – 46 078,36 zł 

k) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 

62 481,58 zł, 

l) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących świadczenia rodzinne                     

– 28 671,67 zł, 

m) zakup materiałów biurowych, pieczątki, druków, środków czystości  – 7 134,20 zł, 

n) zakup usług pocztowych do wysyłania decyzji, opłaty port, usługi informatyczne oraz 

licencja na oprogramowanie – 8 082,91 zł, 

o) szkolenia – 1 128,00 zł, 

p) podróże służbowe – 452,46 zł. 

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 

Plan – 110,00 zł. 

Wykonanie – 45,56 zł, co stanowi 41,42%. 

Zadanie zlecone 

- Karta Dużej Rodziny – 45,56 zł 

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 

Plan – 35 225,22 zł. 

Wykonanie – 18 999,77 zł, co stanowi 53,94%. 

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na wspieranie rodzin, zgodnie z ustawą z dnia 
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9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na asystenta 

rodziny, w tym środki wydatkowane z dotacji w kwocie 4 793,69 zł. 

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 

Plan – 3 600,00 zł. 

Wykonanie – 3 321,30 zł, co stanowi 92,26% planu. 

Wydatki poniesione na opłacenie rodziny biologicznej jednego dziecka przebywającego 

w rodzinie zastępczej. 

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 

Plan – 1 000,00 zł.  

Wykonanie – 0,00 zł. 

 

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Plan – 1 245 430,30 zł, 

Wykonanie – 1 161 918,56 zł, co stanowi 93,29%. 

Rozdział 90001 – Gospodarka  ściekowa i ochrona wód 

Plan – 171 465,00 zł, 

Wykonanie – 160 641,63 zł, co stanowi 93,69%. 

Poniesione wydatki przeznaczone były na: 

- środki BHP – 1 336,21,00 zł, 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54 691,30 zł, 

- zakup paliwa, zasilacz, części, środki chemiczne – 12 800,70 zł, 

- opłatę za energię – 64 452,82 zł, 

- remont pompy – 3 665,40 zł, 

- badania lekarskie – 60,00 zł,  

- wykonanie analizy ścieków, wywóz ścieków, odbiór odpadów, udrożnienie kanalizacji, 

operat wodno-prawny, opłata za pakiet transmisyjny  – 19 673,14 zł, 

- opłata za korzystanie ze środowiska, roczna za użytkowanie wieczyste – 1 830,06 zł, 

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 826,00 zł, 
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-  odbiór odpadów komunalnych  – 306,00 zł 

Rozdział 90002 -Gospodarka odpadami 

Plan – 562 143,65 zł, 

Wykonanie – 519 712,80 zł, co stanowi 92,45%. 

W tym rozdziale poniesiono wydatki na: 

- wynagrodzenia i pochodne – 67 386,94 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 674,28 zł, 

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 444 518,73 zł, 

- podróże służbowe – 2 779,69 zł, 

- odpis na ZFŚS – 1 778,00 zł. 

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

Plan – 38 130,00 zł, 

Wykonanie – 29 520,00 zł, co stanowi 77,42%. 

Wydatki poniesione zostały na przygotowanie analizy finansowej i dokumentacji na 

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Strzelce Wielkie. 

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Plan – 241 253,06 zł, 

Wykonanie – 232 754,76 zł, co stanowi 96,48%. 

W tym rozdziale poniesiono wydatki na: 

- zakup art. elektrycznych do oświetlenia ulic – 1 579,49 zł, 

- opłatę za zużycie energii oświetlenia ulicznego –  139 646,71  zł, 

- konserwację i remont oświetlenia ulicznego w gminie Strzelce Wielkie – 74 963,87 zł, 

- przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia na dostawę energii, dzierżawę słupów, 

wymianę żarówek, usuwanie awarii – 5 774,69 zł. 

W trym rozdziale wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia 

ulicznego w miejscowości Zamoście” – 10 790,00 zł. 

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

Plan – 9 662,27 zł, 
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Wykonanie – 6 637,20 zł, co stanowi 68,69%. 

Poniesione wydatki przeznaczone były na zakup kosy spalinowej, odśnieżarki, plandeki, 

nawozów, krzewów, kwiatów i kory drzewnej w ramach działania w zakresie ochrony 

środowiska i pielęgnacji roślin. 

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 

Plan – 222 776,30 zł, 

Wykonanie – 212 652,17 zł, co stanowi 95,46%. 

Poniesione wydatki przeznaczone były na: 

-  zakup ubrań roboczych, środków BHP – 2 781,46 zł, 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac 

interwencyjnych – 92 618,26 zł, 

- zakup art. gospodarczych, elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych, niezbędnych 

materiałów do bieżących remontów, paliwa, części do ciągnika, farb – 27 946,86 zł, 

- remont kosy spalinowej, remont świetlicy w ramach funduszu sołeckiego Woli Wiewieckiej 

– 10 337,01 zł, 

- okresowe badania lekarskie – 840,00 zł, 

- odbiór i transport azbestu, wymiana ogumienia – 29 709,04 zł, 

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 929,00 zł, 

- odbiór odpadów komunalnych – 306,00 zł. 

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację na 

przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego w Dolinie rzeki Pisi w Gminie Strzelce 

Wielkie -10 455,00 zł, zagospodarowanie działki komunalnej w Górkach – 6 999,90 zł, 

zagospodarowanie terenu w Marzęcicach -10 000,00 oraz renowację stawu w Woli 

Jankowskiej  13 729,64 zł. 

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Plan – 335 015,38 zł. 

Wykonanie – 314 445,33 zł, co stanowi 93,86%. 

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 

Plan – 131 450,00 zł. 

Wykonanie – 128 103,92 zł, co stanowi 97,45%. 

Poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63 645,33 zł, w tym przede wszystkim  
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wynagrodzenie kapelmistrza zespołu ludowego Jankowskie Wolanki oraz instruktorki grupy 

Mażoretek , 

- zakup akcesoriów muzycznych, strojów – 9 001,63 zł, 

- naukę gry na instrumentach Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Strzelcach Wielkich (MOD), 

usługi transportowe, noclegi i wyżywienie, akredytacje dla zespołów – 54 476,90 zł, 

- ubezpieczenia OC – 597,22 zł, 

- podróże służbowe - 382,84 zł. 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

Plan – 10 575,00 zł. 

Wykonanie – 7 158,60 zł, co stanowi 67,69%. 

Poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń dla świetliczanek. 

Rozdział 92116 - Biblioteki 

Plan –124 500,00 zł, 

Wykonanie – 119 174,31 zł, co stanowi 95,72%. 

Poniesione wydatki przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury, tj. na 

działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Wielkich i filię w Wiewcu. 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 

Plan – 68 490,38 zł, 

Wykonanie – 60 008,50 zł, co stanowi 87,62%. 

Poniesione wydatki przeznaczone były na: 

- dotację dla Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzelcach Wielkich – 9 000,00 zł,  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 066,83 zł,  

- zakup materiałów biurowych, artykułów gospodarstwa domowego do świetlic, paliwa, 

artykuły gospodarcze, art. na konkurs plastyczny i konkurs wiedzy o bezpieczeństwie 

w ruchu drogowym  – 11 968,57 zł, 

- zakup energii – 2 565,22 zł, 

- remont świetlicy – 422,00 zł,  

-przeglądy gaśnic, kominów, usługi gastronomiczne, wypis z rejestru gruntów – 4 511,88 zł, 

- odbiór odpadów komunalnych – 612,00 zł. 

W tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na budowę placu zabaw w Dębowcu 
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Małym oraz zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię napowietrzną – 29 862,00 zł. 

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna  

Plan – 95 330,47 zł. 

Wykonanie – 93 022,41 zł, co stanowi 97,58%. 

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej  

Plan – 81 000,00 zł. 

Wykonanie – 79 976,27 zł, co stanowi 98,74%. 

Poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na dotacje: dla Ludowego 

Zespołu Sportowego „Rolnik Skąpa” na upowszechnianie kultury fizycznej w sołectwie 

Skąpa – 23 000,00 zł oraz dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Strzelcach 

Wielkich na upowszechnianie kultury fizycznej w sołectwie Strzelce Wielkie – 56 976,27 zł. 

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 

Plan – 14 330,47 zł. 

Wykonanie – 13 046,14 zł, co stanowi 91,04%. 

Poniesione wydatki przeznaczone były na: 

- zakup paliwa, części do kosy – 419,19 zł, 

 - zakup energii – 5 896,07 zł, 

- przegląd gaśnic, okresową kontrolę stanu technicznego boisk sportowych i placów zabaw 

oraz postawienie płotu w Marzęcicach – 2 282,88 zł,  

- ubezpieczenie sportowców – 2 800,00 zł, 

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 448,00 zł. 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE 

Ogółem wykonanie – 755 118,68 zł, w tym: 

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione na zakup agregatu 

pompowego – 19 551,71 zł. 

DZIAŁ 600 – Transport i łączność 

Wydatki majątkowe w tym rozdziale  zostały poniesione na: 

- Pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc dla 
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powiatu pajęczańskiego) – 115 883,85 zł, 

-  Przebudowę drogi transportu rolnego w Pomiarach – 10 660,02 zł, 

- Budowę zjazdu z drogi na osiedlu w Strzelcach Wielkich - 28 000,00 zł, 

- Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Jankowska – 

219 903,29 zł, 

- Przebudowę drogi na osiedlu w Strzelcach Wielkich - 8 500,00 zł, 

- Budowę chodnika w Antoninie - 10 924,10 zł, 

- Budowę chodnika w Skapej – 10 600,00 zł, 

- Budowę parkingu przy drodze gminnej w Strzelcach Wielkich – 20 400,00 zł, 

- Zakup pługa do odśnieżania POL-AGRA T217/2 – 8 487,00 zł. 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna 

- Zaprojektowanie i budowa sieci LAN wraz z zabezpieczeniami DATA spełniającej normy 

polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych – 12  999,00 zł, 

- Zakup kserokopiarki w ramach projektu „Cyfrowa Edukacja w Strzelcach Wielkich” oraz „Z 

wiedzą przez świat - kompleksowy program podniesienia jakości nauczania w Szkole 

Podstawowej w Wiewcu” – 9 199,99 zł. 

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Wydatki majątkowe w tym rozdziale to: 

- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji 

w Pajęcznie – 1 000,00 zł, 

- Przebudowa więźby dachowej na budynku OSP w Woli Wiewieckiej 86 659,79 zł. 

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie 

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na: 

- Utwardzenie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Wiewcu – 37 440,00 zł, 

- Cyfrową Edukację w Strzelcach Wielkich (wózek ładujący Malow, klimatyzator)  – 

12 965,32 zł,  

- Z wiedzą przez świat - kompleksowy program podniesienia jakości nauczania w Szkole 

Podstawowej w Wiewcu (szafka z systemem ładowania, klimatyzator) – 15 809,07 zł, 

- Zakup zmywarki do kuchni w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich – 5 800,00 zł, 

- Inspirującą Edukację w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich w Gminie Strzelce Wielkie – 
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8 979,00 zł. 

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Wydatki majątkowe w tym rozdziale  zostały poniesione na: 

- Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Strzelce Wielkie – 18 450,00 zł, 

- Ochronę powietrza w Gminie Strzelce Wielkie – 8 610,00 zł, 

- Odnawialne źródła energii dla Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich – 2 460,00 zł, 

- Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Zamoście – 10 790,00 zł, 

- Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego w Dolinie rzeki Pisi w Gminie 

Strzelce Wielkie – 10 455,00 zł, 

- Zagospodarowanie działki komunalnej w Górkach – 6 999,90 zł 

- Zagospodarowanie terenu w Marzęcicach – 10 000,00 zł, 

- Renowację stawu w Woli Jankowskiej – 13 729,64 zł. 

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na: 

 - Budowę placu zabaw w Dębowcu Małym – 10  000,00 zł, 

- Zakup urządzeń na plac zabaw w Dębowcu Małym – 10 000,00 zł, 

- Zakup urządzeń do siłowni napowietrznej-fitness w Wiewcu – 9 862,00 zł. 

 

 

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU 

I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2017 

roku wynoszą: 

1. Pożyczka na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości 

Strzelce Wielkie i części miejscowości Zamoście w Gminie Strzelce Wielkie” – 374 

860,00 zł. 

 

2. Emisja obligacji na restrukturyzację zadłużenia – 3 750 000,00 zł 

 

3. Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2014 – 600 000,00 zł. 

 

4. Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w roku 2016 – 1 040 000,00 zł. 

 

5. Zobowiązania wymagalne z tytułu niezapłaconych zobowiązania w GOPS-ie 
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za usługi realizowane przez Dom Pomocy Społecznej – 2 235,49 zł 

 

Ogółem  zobowiązania wynoszą -  5 767 095,49 zł 

II. Poręczenia – 0,00 zł. 

III. Umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 

105 000,00  zł. 

IV. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 

31.12.2017 roku wynosił 1 537 488,76 zł, 

w tym:  

- subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu 2017 roku na miesiąc 

styczeń 2018 roku  w kwocie 304 378,00 zł. 

 

 

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW 

FINANSOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU 

Lp. Rodzaj należności 

Należności 

wymagalne                 

rok 2016 

Należności na dzień        

31.12.2017 r. 

Ogółem 
w tym 

wymagalne 

1. Woda 45 719,71 30 001,65 28 474,01 

2. Czynsze 2 540,56 126,52 126,52 

3. 
Podatek od nieruchomości od 

osób prawnych 
22 825,00 26 972,83 26 972,83 

4. 
Podatek od nieruchomości od 

osób fizycznych 
36 301,54 58 354,33 53 723,26 

5. Podatek rolny od osób prawnych 423,00 496,00 496,00 

6. Podatek rolny od osób fizycznych 23 312,15 22 515,57 22 515,57 

7. 
Podatek leśny od osób 

fizycznych 
137,69 169,13 167,78 

8. 

Podatek od środków 

transportowych od osób 

fizycznych 

2 668,00 1 968,12 1968,12 



 

 

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu  Gminy Strzelce Wielkie za 2017   -    Strona 63 

 

  

9. Podatek od spadków i darowizn 306,60 1 452,60 116,60 

10. 

Podatek od czynności 

cywilnoprawnych osób 

fizycznych 

57,60 77,60 53,60 

11. 

Wpływy z opłat za odbiór 

i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych 

55 817,30 67 521,55 55 539,37 

12. 

§2360 – Dochody jednostek 

samorządy terytorialnego 

związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych 

ustawami 

276 843,31 309 902,81 309 902,81 

13. Ścieki 6 913,30 4 706,58 4 454,33 

14. 
Wpływy z korzystania z 

wychowania przedszkolnego 
0,00 454,00 0,00 

15. 

Wpływy z opłat za korzystanie 

z wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego 

0,00 1 181,22 0,00 

Ogółem 473 865,76 525 900,51 504 510,80 

 

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych wykazano odsetki od 

należności w następujących w działach: 

- DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę 

w §0920 pozostałe naliczone odsetki za zwłokę w kwocie 5 667,03 zł, 

- DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa w §0920 pozostałe naliczone odsetki w kwocie 

0,49 zł. 

- DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w §0910  

naliczone odsetki od należności podatkowych w kwocie 17 795,00 zł, 

- DZIAŁ 900  – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w §0920 pozostałe 

naliczone odsetki za zwłokę w kwocie 244,87 zł, oraz w §0910 – 505,99 zł. 

Ogółem pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2017 roku naliczone odsetki wynoszą – 

24 213,38 zł.  
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Zmiany w planie wydatków  

na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,  dokonane w trakcie roku budżetowego 

 

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XXII/138/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 

28 grudnia 2016 roku: 

W ciągu 2017 roku plan ten uległ zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy 

i Zarządzeniami Wójta Gminy. Po dokonanych zmianach plan wydatków na  realizację 

programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na 

rok 2017 wyniósł: 

 Wg Uchwały 
budżetowej 

Plan po 
zmianach  
wg uchwał 

1 2 3 

Wydatki bieżące – Cyfrowa edukacja w Strzelcach Wielkich 

- zadanie realizowane w latach 2017-2019. 

616 867,50 612 202,18 

Wydatki majątkowe – Cyfrowa edukacja w Strzelcach 

Wielkich 

- zadanie realizowane w latach 2017-2019. 

17 500,00 17 565,32 

 

Wydatki bieżące – Inspirująca edukacja w Przedszkolu 

w  Strzelcach Wielkich w Gminie Strzelce Wielkie.  

- zadanie realizowane w latach 2016-2017 

318 639,65 427 598,28 

Wydatki majątkowe – Inspirująca edukacja w Przedszkolu 

w  Strzelcach Wielkich w Gminie Strzelce Wielkie 

- zadanie realizowane w latach 2016-2017 

8 979,00 8 979,00 

Wydatki bieżące - Z wiedzą przez świat - kompleksowy 

program podniesienia jakości nauczania w Szkole 

Podstawowej w Wiewcu 

- zadanie realizowane w latach 2016-2018  

380 997,85 370 388,78 

Wydatki majątkowe - Z wiedzą przez świat - kompleksowy 

program podniesienia jakości nauczania w Szkole 

Podstawowej w Wiewcu 

- zadanie realizowane w latach 2016-2018 

5 200,00 20 409,07 
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Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy 

XXII/137/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku. 

W ciągu roku prognoza uległa zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy 

i Zarządzeniami Wójta Gminy.  

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa w części realizacji 

przedsięwzięć przedstawia się następująco: 

Nazwa przedsięwzięcia 
Łączne nakłady 
finansowe / Lata 

realizacji 

Nakłady 
poniesione do 
31.12.2017 r. 

Stopień 
zaawansowania 

(%) 

1 2 3 4 

Cyfrowa edukacja w Strzelcach Wielkich  
745 350,00 

2017-2019 

475 649,97 63,82 

Inspirująca edukacja w Przedszkolu w 
Strzelcach Wielkich 

542 160,24 

2016-2017 

459 744,98 83,72 

Z wiedzą przez świat – kompleksowy program 
podniesienia jakości nauczania w Szkole 
Podstawowej w Wiewcu 

447 836,05 

2016-2018 
309 612,78 69,14 

Przeciwdziałanie degradacji środowiska 
naturalnego w Dolinie rzeki Pisi w Gminie 
Strzelce Wielkie 

1 130 228,38 

2016-2019 
60 885,00 5,39 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515E Siedlec 
- Wistka - Strzelce Wielkie - Wiewiec - etap II  
od km 01+046,45 do km 02+675,00 

639 200,00 

2017-2018 

0,00 - 

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców 
Gminy Strzelce Wielkie 

36 450,00 

2017-2019 

18 450,00 50,62 

Odnawialne źródła energii dla Szkoły 
Podstawowej w Strzelcach Wielkich 

11 460,00 

2017-2019 

2 460,00 21,47 

Ochrona powietrza w Gminie Strzelce Wielkie 

22 220,00 

2017-2019 

8 610,00 38,75 

 


