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Informacje ogólne

1. Pozostają do spłaty na przestrzeni 2003-2005 następujące pożyczki :
W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  pożyczka na 
wykonanie kotłowni opalanej gazowej w Szkole Podstawowej Wiarus w Żurawicy w kwocie 30.000zł
Z tego spłacono do31.12.2003r 25.000zł i pozostała kwota do spłaty 5.000 zł została umorzona 
decyzją Rady Nadzorczej WFOŚiGW
W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  pożyczka  na 
Modernizację kotłowni węglowej na opalaną gazem w szkole podstawowej w Żurawicy Górnej w 
kwocie 20.000 zł z tego spłacono do 31.12..2003r  16.800 zł ,  pozostała kwota 3.200zł została 
umorzona decyzją Rady Nadzorczej WFOŚiGW.

2. W  dniu  3.11.2000r.  podpisano  z  NFOŚiGW  w  Warszawie  umowę  na  dofinansowanie 
przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Kanalizacja sanitarna w m. Żurawica , Bolestraszyce, 
Wyszatyce  oraz  oczyszczalnia   ścieków   w  Wyszatycach  (etap  II  oczyszczalnia  ścieków  w 
Wyszatycach) w kwocie 1.400.000. Oprocentowanie pożyczki ustalono na 0,5 stopy redyskontowej 
weksli  ,   ustalonej  przez Narodowy Bank Polski  .  Odsetki  te rozliczone  są od dnia udzielenia 
pożyczki. Ustalono również terminy spłaty pożyczki: Pozostaje do spłaty 580.000zł.

IX rata 110.000 do 31.03.2004r.
X rata 110.000 do 30.06.2004r.
XI rata 110.000 do 30.09.2004r.
XII rata 110.000 do 20.12.2004r.
XIII rata 70.000 do 31.03.2005r.
XIV rata 70.000 do 30.06.2005r.

3. W latach 2004-2005 pozostaje jeszcze do spłaty  pożyczek na  kwotę  580.000 zł.
4. Zadłużenie  z  tytułu  zaciągniętych  kredytów  i  pożyczek  krótkoterminowych  wg stanu  na  dzień 

31.12..2003r.nie wystąpiło.
5. Rada Gminy w Żurawicy w dniu 11.08.2000r. udzieliła poręczenia dla Spółdzielni Mieszkaniowej 

„WIARUS”  w   Żurawicy   na  kwotę  120.000zł.  Poręczenie  to  dotyczy  zaciągniętego  w  Banku 
Ochrony  Środowiska  w  Rzeszowie  kredytu  długoterminowego  na  okres  5  lat  w  wysokości 
370.000,00 – przeznaczonego na wykonanie kotłowni gazowej.

6. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres od 01.01. do 31.12.2003r.
wystąpiły w podatku od nieruchomości i podatku rolnym na kwotę 65.155
podatku od środków transportowych na kwotę 16,400
podatek od posiadania psów na kwotę 12.200
Razem: 93.755

7. Skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczane za 
okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w tym:

-  w podatku rolnym 59.025
-  w podatku leśnym 619
-  w podatku od nieruchomości 1.140.160
-  w podatku od środków transportowych 8.635
- w podatku od spadku i darowizn 504
- odsetki w podatku rolnym, nieruchomości, środków transportowych                                               201.661  
Razem 1.410.604
Dochody planowane 17.443.480
Wykonanie 17.150.878
Procent wykonania dochodów 98,32
Wydatki planowane 17.070.231
Wykonanie 16.421.679
Procent wykonania wydatków 96,20
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I n f o r m a c j a
O przebiegu wykonania dochodów  budżetowych gminy 

za okres od 01.01.do 31.12.2003 roku

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan............................................................................................................................. 10.000
Należności........................................................................................................ 18.000
Dochody wykonane......................................................................................... 18.000
Dochody otrzymane........................................................................................ 18.000
Należności pozostałe do zapłaty ogółem................................................................ -
W tym zaległości.................................................................................................................. -
Nadpłaty............................................................................................................................... -
Realizacja dochodów w 180%.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Paragraf 069 – Wpływy z różnych opłat

Plan po zmianach ............................................................................................. 10.000
Należności......................................................................................................... 18.000
Dochody wykonane........................................................................................... 18.000
Dochody otrzymane........................................................................................... 18.000
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty ............................................................................................................................... -
Dochody to wpływy na budowę wodociągu.

Dział        700 – Gospodarka mieszkaniowa  

Plan........................................................................................................................... 275.880
Należności...................................................................................................... 325.493
Dochody wykonane....................................................................................... 292.098
Dochody otrzymane...................................................................................... 292.098
Należności pozostałe do zapłaty ogółem...................................................... 33.575
W tym zaległości........................................................................................................ 33.575
Nadpłaty.......................................................................................................................... 180
Realizacja dochodów w 105,88%.
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Rozdział. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Paragraf 075 – 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 po zmianach ............................................................................................. 52.820
Należności......................................................................................................... 51.450
Dochody wykonane........................................................................................... 27.975
Dochody otrzymane........................................................................................... 27.975
Należności pozostałe do zapłaty ogółem..................................................................... 23.655
W tym zaległości.......................................................................................................... 23.655
Nadpłaty .......................................................................................................................... 180
Dochody   z czynszów od lokali użytkowych i mieszkalnych (bez podatku VAT) ...21.850
Dochody z wynajmowania hali sportowej w Żurawicy (bez podatku VAT)               2.713
Dochody z  wynajmowania sal (bez podatku VAT)...................................................3.412
W tym:
Kosienice.....................................................................................549
Wyszatyce...................................................................................2.863

Paragraf 083– Wpływy z usług
Plan po zmianach ............................................................................................... 6.400
Należności........................................................................................................... 9.158
Dochody wykonane............................................................................................. 9.135
Dochody otrzymane............................................................................................. 9.135
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................ 23
W tym zaległości................................................................................................................. 23
Nadpłaty ............................................................................................................................... -
Dochody wynikają  z wpłat za energię elektryczną i gazową(bez pod. VAT)

Paragraf 092 – Pozostałe odsetki
Plan po zmianach .................................................................................................. 500
Należności.............................................................................................................. 498
Dochody wykonane..................................................................................................... -
Dochody otrzymane.................................................................................................... -
Należności pozostałe do zapłaty ogółem.......................................................................... 498
W tym zaległości............................................................................................................... 498
Nadpłaty ............................................................................................................................... -
Dochody to odsetki od nieterminowych wpłat z w/w działalności

Rozdział. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf   047 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Plan po zmianach ............................................................................................... 5.000
Należności........................................................................................................... 4.784
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Dochody wykonane............................................................................................. 3.433
Dochody otrzymane............................................................................................. 3.433
Należności pozostałe do zapłaty ogółem....................................................................... 1.351
W tym zaległości............................................................................................................ 1.351
Nadpłaty ..................................................................................................................... -
Dochody to wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy
Zaległości w kwocie 1.351 - wynikają z nieuregulowania wieczystego użytkowania
nieruchomości gruntowych.
W stosunku do zaległości wystawiono upomnienia.

Paragraf 075 – 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 po zmianach ............................................................................................... 3.420
Należności......................................................................................................... 10.845
Dochody wykonane............................................................................................. 4.995
Dochody otrzymane............................................................................................. 4.995
Należności pozostałe do zapłaty ogółem....................................................................... 5.850
W tym zaległości............................................................................................................ 5.850
Nadpłaty ..................................................................................................................... -
Dochody to wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy 
Zaległości w kwocie 5.850  wynikają z nieuregulowania dzierżawy nieruchomości do 
W stosunku do zaległości wystawiono upomnienia.

Paragraf 077 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
Plan po zmianach ........................................................................................... 200.000
Należności....................................................................................................... 233.031
Dochody wykonane......................................................................................... 233.031
Dochody otrzymane......................................................................................... 233.031
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty ..................................................................................................................... -
Dochody wynikają ze sprzedaży gruntów położonych w terenach rolnych i budowlanych.

Paragraf  083– Wpływy z usług
Plan po zmianach ............................................................................................... 7.000
Należności......................................................................................................... 10.790
Dochody wykonane........................................................................................... 10.103
Dochody otrzymane........................................................................................... 10.103
Należności pozostałe do zapłaty ogółem.......................................................................... 687
W tym zaległości............................................................................................................... 687
Nadpłaty ..................................................................................................................... -
Dochody to wpływy za spaśne z mienia poszczególnych miejscowości:
Wyszatyce ......................................................................... 5.660
Kosienice ...........................................................................2.400
Bolestraszyce..................................................................... 1.280
Buszkowice .......................................................................... 275
Orzechowce.......................................................................... 488
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Paragraf 084 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
Plan po zmianach .................................................................................................. 540
Należności........................................................................................................... 3.383
Dochody wykonane............................................................................................. 3.383
Dochody otrzymane............................................................................................. 3.383
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty ..................................................................................................................... -
Dochody to wpływy ze sprzedaży drewna

Paragraf  091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan po zmianach .................................................................................................. 200
Należności........................................................................................................... 1.554
Dochody wykonane.................................................................................................. 43
Dochody otrzymane.................................................................................................. 43
Należności pozostałe do zapłaty ogółem....................................................................... 1.511
W tym zaległości............................................................................................................ 1.511
Nadpłaty ..................................................................................................................... -
Dochody to odsetki od nieterminowych wpłat z w/w działalności.

Dział . 710 – Działalność usługowa

Plan............................................................................................................................. 13.204
Należności.......................................................................................................... 6.810
Dochody wykonane........................................................................................... 6.810
Dochody otrzymane.......................................................................................... 6.810
Należności pozostałe do zapłaty ogółem................................................................ -
W tym zaległości.................................................................................................................. -
Nadpłaty............................................................................................................................... -
Realizacja dochodów w 51,58%

Rozdział. 71035 – Cmentarze

Paragraf  083– Wpływy z usług
Plan po zmianach ............................................................................................. 13.204
Należności........................................................................................................... 6.810
Dochody wykonane............................................................................................. 6.810
Dochody otrzymane............................................................................................. 6.810
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty .................................................................................................................................-
Dochody to wpływy z opłat cmentarnych  pobierane przez poszczególnych sołtysów:
Żurawica 2.875
Kosienice 600
Maćkowice 285
Bolestraszyce 1850
Wyszatyce 820
Batycze 380
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Dział . 750 – Administracja publiczna
Plan........................................................................................................................... 107.900
Należności...................................................................................................... 111.986
Dochody wykonane....................................................................................... 110.357
Dochody otrzymane...................................................................................... 110.357
Należności pozostałe do zapłaty ogółem........................................................ 1.629
W tym zaległości.......................................................................................................... 1.629
Nadpłaty............................................................................................................................... -
Realizacja dochodów 102,28%.

Rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Paragraf 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie   (związkom  gmin) 
ustawami
Plan po zmianach ............................................................................................. 94.000
Należności......................................................................................................... 94.000
Dochody wykonane........................................................................................... 94.000
Dochody otrzymane........................................................................................... 94.000
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty...............................................................................................................................................-
Dochody to  dotacja  celowa przekazana  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział  75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Paragraf 069 – Wpływy z różnych opłat
Plan po zmianach ............................................................................................. 13.900
Należności......................................................................................................... 11.561
Dochody wykonane........................................................................................... 11.406
Dochody otrzymane........................................................................................... 11.406
Należności pozostałe do zapłaty ogółem.......................................................................... 155
W tym zaległości............................................................................................................... 155
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody otrzymane to wpływy z kosztów egzekucyjnych , za specyfikację (bez pod 
VAT) , prowizje ZUS oraz różne opłaty dokonywane w Urzędzie Gminy.

Paragraf 083– Wpływy z usług
Plan po zmianach ....................................................................................................... -
Należności........................................................................................................... 6.425
Dochody wykonane............................................................................................. 4.951
Dochody otrzymane............................................................................................. 4.951
Należności pozostałe do zapłaty ogółem....................................................................... 1.474
W tym zaległości............................................................................................................ 1.474
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to zwroty za telefony.
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Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan............................................................................................................................. 40.505
Należności........................................................................................................ 40.503
Dochody wykonane......................................................................................... 40.503
Dochody otrzymane........................................................................................ 40.503
Należności pozostałe do zapłaty ogółem................................................................ -
W tym zaległości.................................................................................................................. -
Nadpłaty............................................................................................................................... -
Realizacja dochodów w 99,99%.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Paragraf 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie   (związkom  gmin) 
ustawami.
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.515
Należności........................................................................................................... 1.515
Dochody wykonane............................................................................................. 1.515
Dochody otrzymane............................................................................................. 1.515
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Paragraf 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie   (związkom  gmin) 
ustawami
Plan po zmianach ............................................................................................. 38.990
Należności......................................................................................................... 38.988
Dochody wykonane........................................................................................... 38.988
Dochody otrzymane........................................................................................... 38.988
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej 
Polskiej do Unii Europejskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
. 
Plan............................................................................................................................. 30.000
Należności........................................................................................................ 30.000
Dochody wykonane......................................................................................... 30.000
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Dochody otrzymane........................................................................................ 30.000
Należności pozostałe do zapłaty ogółem................................................................ -
W tym zaległości.................................................................................................................. -
Nadpłaty............................................................................................................................... -
Realizacja dochodów – 100%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Paragraf 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Plan  po  zmianach  

30.000
Należności......................................................................................................... 30.000
Dochody wykonane........................................................................................... 30.000
Dochody otrzymane........................................................................................... 30.000
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty ..................................................................................................................... -
Dochody to dotacja celowa na adaptację samochodu Ford dla OSP Żurawica.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. 
Plan........................................................................................................................ 6.639.684
Należności................................................................................................... 7.375.956
Dochody wykonane.................................................................................... 6.439.117
Dochody otrzymane................................................................................... 6.439.121
Należności pozostałe do zapłaty ogółem.................................................... 948.749
W tym zaległości...................................................................................................... 915.335
Nadpłaty..................................................................................................................... 11.914
Realizacja dochodów – 96,98%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Paragraf 035 – Podatek od działalności  gospodarczej osób fizycznych, opłacany 
w formie karty podatkowej
Plan  po  zmianach  

20.000
Należności......................................................................................................... 39.661
Dochody wykonane............................................................................................. 9.233
Dochody otrzymane............................................................................................. 9.233
Należności pozostałe do zapłaty ogółem..................................................................... 30.428
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty ..................................................................................................................... -
Dochody  to  podatek  od  działalności  gospodarczej  osób  fizycznych  opłacany  w 
formie karty podatkowej rozliczany jest przez US 

Paragraf  091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan po zmianach .................................................................................................. 450
Należności.............................................................................................................. 279
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Dochody wykonane................................................................................................ 279
Dochody otrzymane................................................................................................ 279
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty ..................................................................................................................... -
Dochody  to  odsetki  od  nieterminowych  wpłat  z  tytułu  opłaty  w  formie  karty 
podatkowej.

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

Paragraf  013 – Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej
Plan po zmianach ............................................................................................. 10.527
Należności......................................................................................................... 10.484
Dochody wykonane........................................................................................... 10.484
Dochody otrzymane........................................................................................... 10.484
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej 

Paragraf  031 Podatek od nieruchomości
Plan po zmianach ........................................................................................ 3.044.042
Należności.................................................................................................... 3.221.165
Dochody wykonane...................................................................................... 3.157.702
Dochody otrzymane...................................................................................... 3.157.702
Należności pozostałe do zapłaty ogółem..................................................................... 64.546
W tym zaległości.......................................................................................................... 64.546
Nadpłaty......................................................................................................................... 1.083
Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej
Zaległości w kwocie 64.546,- wynikają z nieuregulowania należności 
W tym:
- Masarnia Kurii Biskupiej w Wyszatycach 16.222               upomnienie
- OSP Żurawica 1.050......................do umorzenia
- OSP Orzechowce 932......................do umorzenia
- Szpital dla nerwowo i psychicznie chorych Żurawica 13.910. przeksięgowany w grudniu
- Cukrownia Przeworsk 8.632...................... Syndyk Masy 
Upadłościowej
- FAHO Przemyśl 9.155...................... Syndyk Masy 
Upadłościowej
- PZZ Jarosław 13.393...................... Syndyk Masy 
Upadłościowej
- BEA Orzechowce 1.236................ tytuł egzekucyjny
- pozostałe zaległości 16
Nadpłaty w wysokości 1.083 wynikły z niektórych korekt deklaracji w miesiącu grudniu 2003r.
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Paragraf 032– Podatek rolny
Plan po zmianach ........................................................................................... 108.796
Należności....................................................................................................... 110.845
Dochody wykonane......................................................................................... 110.848
Dochody otrzymane......................................................................................... 110.848
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................ 3
Dochody to wpłaty z tytułu podatku rolnego od osób prawnych

Paragraf  033 Podatek leśny
Plan po zmianach ............................................................................................... 8.481
Należności......................................................................................................... 10.310
Dochody wykonane........................................................................................... 10.310
Dochody otrzymane........................................................................................... 10.310
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.....................................................................................................................
Nadpłaty .................................................................................................................................-
Dochody to podatek leśny od osób prawnych
Wpłaty dokonywane są na bieżąco.

Paragraf 034 – Podatek od środków transportowych
Plan po zmianach ............................................................................................. 36.050
Należności......................................................................................................... 38.755
Dochody wykonane........................................................................................... 38.755
Dochody otrzymane........................................................................................... 38.755
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty ..................................................................................................................... -
Dochody to podatek od środków transportowych

Paragraf 050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych
Plan po zmianach .................................................................................................. 200
Należności................................................................................................................ 36
Dochody wykonane.................................................................................................. 36
Dochody otrzymane.................................................................................................. 36
Należności pozostałe do zapłaty ogółem................................................................................. -
W tym zaległości...................................................................................................................... -
Nadpłaty ..................................................................................................................... -
Dochody to podatek od czynności cywilnoprawnych.

Paragraf 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan po zmianach .................................................................................................. 500
Należności......................................................................................................... 67.951
Dochody wykonane........................................................................................... 60.304
Dochody otrzymane........................................................................................... 60.304
Należności pozostałe do zapłaty ogółem.......................................................................... 7.647
W tym zaległości............................................................................................................... 7.647
Nadpłaty ..................................................................................................................... -
Dochody to odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków i opłat.
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Paragraf 244– Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Plan po zmianach ............................................................................................. 83.772
Należności......................................................................................................... 83.772
Dochody wykonane........................................................................................... 83.772
Dochody otrzymane........................................................................................... 83.772
Należności pozostałe do zapłaty ogółem................................................................................. -
W tym zaległości...................................................................................................................... -
Nadpłaty ..................................................................................................................... -
Dochody to utracone korzyści z podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozdział. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opat lokalnych od osób fizycznych 

Paragraf  013 – Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.594
Należności................................................................................................................ 43
Dochody wykonane.................................................................................................. 43
Dochody otrzymane.................................................................................................. 43
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej
Paragraf  031 Podatek od nieruchomości
Plan po zmianach ........................................................................................... 574.958
Należności....................................................................................................... 855.482
Dochody wykonane......................................................................................... 307.606
Dochody otrzymane......................................................................................... 307.606
Należności pozostałe do zapłaty ogółem................................................................... 550.662
W tym zaległości........................................................................................................ 550.662
Nadpłaty......................................................................................................................... 2.786
Dochody to  podatek od nieruchomości
Zaległości w kwocie 550.662, wystawiono 2.177 szt. upomnień oraz 285 szt. tytułów 
wykonawczych na kwotę 159.466 zł.

Paragraf 032– Podatek rolny
Plan po zmianach ........................................................................................... 739.204
Należności....................................................................................................... 838.551
Dochody wykonane......................................................................................... 653.627
Dochody otrzymane......................................................................................... 653.627
Należności pozostałe do zapłaty ogółem................................................................... 189.166
W tym zaległości........................................................................................................ 189.166
Nadpłaty......................................................................................................................... 4.242
Dochody to podatek rolny od osób fizycznych. 
Zaległości w kwocie 189.166, w stosunku do zaległości wystawiono upomnienia.
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Paragraf 033 – Podatek leśny
Plan po zmianach .................................................................................................. 520
Należności........................................................................................................... 1.314
Dochody wykonane............................................................................................. 1.165
Dochody otrzymane............................................................................................. 1.165
Należności pozostałe do zapłaty ogółem.......................................................................... 149
W tym zaległości............................................................................................................... 149
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Zaległości w kwocie 149 zł – wystawiono upomnienia.

Paragraf 034 – Podatek od środków transportowych
Plan po zmianach ............................................................................................. 73.950
Należności......................................................................................................... 81.093
Dochody wykonane........................................................................................... 69.285
Dochody otrzymane........................................................................................... 69.285
Należności pozostałe do zapłaty ogółem..................................................................... 11.808
W tym zaległości............................................................................................................ 8.822
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody  to podatek od środków transportowych. Zaległości w kwocie 11.808, stosunku do 
zaległości wystawiono upomnienia – 37 szt. oraz 23 tytuły wykonawcze.

Paragraf  036 – Podatek od spadków  i darowizn
Plan po zmianach ............................................................................................... 8.000
Należności........................................................................................................... 7.041
Dochody wykonane............................................................................................. 5.948
Dochody otrzymane............................................................................................. 5.948
Należności pozostałe do zapłaty ogółem....................................................................... 1.093
W tym zaległości............................................................................................................ 1.093
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody  to podatek od spadków i darowizn rozliczany jest przez US.

Paragraf  037 – Podatek od posiadania psów

Plan po zmianach ....................................................................................................... -
Należności................................................................................................................... -
Dochody wykonane..................................................................................................... -
Dochody otrzymane.................................................................................................... -
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Realizacja zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Paragraf  043 – Wpływy z opłaty targowej
Plan po zmianach .................................................................................................. 100
Należności................................................................................................................... -
Dochody wykonane..................................................................................................... -
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Dochody otrzymane.................................................................................................... -
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Brak realizacji z tego tytułu dochodów z powodu nie występowania wpływów z tego tytułu.
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Paragraf  050- Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan po zmianach ............................................................................................. 59.800
Należności......................................................................................................... 77.825
Dochody wykonane........................................................................................... 81.603
Dochody otrzymane........................................................................................... 81.603
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................ 18
W tym zaległości................................................................................................................. 18
Nadpłaty ............................................................................................................. 3.796
Dochody to podatek od czynności cywilnoprawnych rozliczany jest przez US.

Paragraf  091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan po zmianach ............................................................................................. 14.950
Należności....................................................................................................... 110.216
Dochody wykonane........................................................................................... 16.984
Dochody otrzymane........................................................................................... 16.984
Należności pozostałe do zapłaty ogółem..................................................................... 93.232
W tym zaległości.......................................................................................................... 93.232
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat należności podatkowych

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
Terytorialnego na podstawie ustaw.

Paragraf 041 – Wpływy z opłaty skarbowej
Plan po zmianach ............................................................................................. 10.000
Należności........................................................................................................... 8.322
Dochody wykonane............................................................................................. 8.322
Dochody otrzymane............................................................................................. 8.322
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to wpływy z opłaty skarbowej rozliczane  przez US, i wpłacane w tut. Urzędzie.

Paragraf  046 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Plan po zmianach ........................................................................................... 260.000
Należności....................................................................................................... 256.808
Dochody wykonane......................................................................................... 256.808
Dochody otrzymane......................................................................................... 256.808
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Paragraf 048 – Wpływy  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Plan po zmianach ............................................................................................. 78.700
Należności......................................................................................................... 57.477
Dochody wykonane........................................................................................... 57.477
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Dochody otrzymane........................................................................................... 57.477
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Paragraf 049 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Plan po zmianach ............................................................................................. 10.000
Należności......................................................................................................... 11.480
Dochody wykonane........................................................................................... 11.480
Dochody otrzymane........................................................................................... 11.480
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to wpływy z opłat lokalnych, zezwolenie na działalność gospodarczą, opłata
za decyzję o warunkach zabudowy.

Paragraf 069 – Wpływy z różnych opłat
Plan po zmianach ....................................................................................................... -
Należności.............................................................................................................. 532
Dochody wykonane................................................................................................ 532
Dochody otrzymane................................................................................................ 532
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

Paragraf 075 – 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 po zmianach .................................................................................................. 961
Należności........................................................................................................... 1.943
Dochody wykonane............................................................................................. 1.943
Dochody otrzymane............................................................................................. 1.943
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody z dzierżawy obwodów koła łowieckiego.

Paragraf 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan po zmianach .................................................................................................... 50
Należności.............................................................................................................. 106
Dochody wykonane................................................................................................ 106
Dochody otrzymane................................................................................................ 106
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Odsetki od nieterminowych wpłat.
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Rozdział. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń  jednostek 
budżetowych z tytułu poręczeń

Paragraf  013 – Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej
Plan po zmianach ....................................................................................................... -
Należności.............................................................................................................. 596
Dochody wykonane................................................................................................ 596
Dochody otrzymane................................................................................................ 596
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej rozliczone przez US.

Paragraf 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan po zmianach ....................................................................................................... -
Należności.................................................................................................................. 6
Dochody wykonane.................................................................................................... 6
Dochody otrzymane.................................................................................................... 6
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to odsetki od nieterminowych wpłat opłaty restrukturyzacyjnej rozliczane przez US

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Paragraf  001 – Podatek dochodowy od osób fizycznych
Plan po zmianach ........................................................................................ 1.349.157
Należności.................................................................................................... 1.253.240
Dochody wykonane...................................................................................... 1.253.240
Dochody otrzymane...................................................................................... 1.253.240
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane
przez Ministerstwo do tut. Urzędu.
Paragraf 002– Podatek dochodowy od osób prawnych
Plan po zmianach ........................................................................................... 144.922
Należności....................................................................................................... 230.623
Dochody wykonane......................................................................................... 230.623
Dochody otrzymane......................................................................................... 230.627
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................ 4
Dochody wynikają z rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych przez US.
Należności pozostałe do zapłaty  i nadpłaty wynikają z rozliczenia sprawozdania US.
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Dział  758 – Różne rozliczenia 
Plan........................................................................................................................ 7.886.201
Należności................................................................................................... 7.884.942
Dochody wykonane.................................................................................... 7.884.942
Dochody otrzymane................................................................................... 7.884.942
Należności pozostałe do zapłaty ogółem................................................................ -
W tym zaległości.................................................................................................................. -
Nadpłaty............................................................................................................................... -
Realizacja dochodów –99,98%.

Rozdział. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Paragraf. 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan po zmianach .................................................................................................. 6.790.249
Należności.................................................................................................... 6.790.249
Dochody wykonane...................................................................................... 6.790.249
Dochody otrzymane...................................................................................... 6.790.249
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to subwencja oświatowa przekazana  przez Ministerstwo do tut. Urzędu.

Rozdział. 75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

Paragraf. 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan po zmianach ..................................................................................................... 783.652
Należności....................................................................................................... 783.652
Dochody wykonane......................................................................................... 783.652
Dochody otrzymane......................................................................................... 783.652
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to część podstawowa subwencji ogólnej przekazana przez Ministerstwo 
do tut. Urzędu
Rozdział. 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

Paragraf. 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan po zmianach ..................................................................................................... 312.300
Należności....................................................................................................... 312.300
Dochody wykonane......................................................................................... 312.300
Dochody otrzymane......................................................................................... 312.300
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to część rekompensująca subwencji ogólnej przekazana przez Ministerstwo
do tut. Urzędu
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Rozdział. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Paragraf. 035 – Podatek od działalności  gospodarczej osób fizycznych, opłacany 
w formie karty podatkowej
Plan po zmianach ................................................................................................................. -
Należności............................................................................................................. -107
Dochody wykonane............................................................................................... -107
Dochody otrzymane.............................................................................................. -107
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie
 karty podatkowej wynika jacy z rozliczenia sprawozdania przekazanego przez US

Paragraf. 036 – Podatek od spadków  i darowizn
Plan po zmianach ................................................................................................................. -
Należności............................................................................................................. -738
Dochody wykonane............................................................................................... -738
Dochody otrzymane.............................................................................................. -738
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to podatek od od spadków i darowizn  wynikający z rozliczenia 
sprawozdania przekazanego przez US

Paragraf. 050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych
Plan po zmianach ................................................................................................................. -
Należności............................................................................................................. -241
Dochody wykonane............................................................................................... -241
Dochody otrzymane.............................................................................................. -241
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to podatek od czynności cywilnoprawnych.

Paragraf. 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan po zmianach ................................................................................................................. -
Należności............................................................................................................. -173
Dochody wykonane............................................................................................... -173
Dochody otrzymane.............................................................................................. -173
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to odsetki od nieterminowych wpłat  wynikające  z rozliczenia 
sprawozdania przekazanego przez US
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Dział  801 – Oświata i wychowanie
Plan........................................................................................................................... 129.131
Należności...................................................................................................... 139.041
Dochody wykonane....................................................................................... 138.821
Dochody otrzymane...................................................................................... 138.821
Należności pozostałe do zapłaty ogółem........................................................... 220
W tym zaległości............................................................................................................. 220
Nadpłaty............................................................................................................................... -
Realizacja dochodów – 107,50%

Rozdział. 80101 – Szkoły podstawowe

Paragraf 069 – Wpływy z różnych opłat
Plan po zmianach .................................................................................................. 200
Należności................................................................................................................... -
Dochody wykonane..................................................................................................... -
Dochody otrzymane.................................................................................................... -
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Brak realizacji.

Paragraf 075 – 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 po zmianach ............................................................................................... 8.000
Należności........................................................................................................... 2.344
Dochody wykonane............................................................................................. 2.344
Dochody otrzymane............................................................................................. 2.344
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to  wpłaty czynszu od lokali mieszkalnych nauczycieli  

Paragraf 083– Wpływy z usług
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.200
Należności........................................................................................................... 1.132
Dochody wykonane............................................................................................. 1.132
Dochody otrzymane............................................................................................. 1.132
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to wpłaty za wodę i co od nauczycieli (bez podatku VAT)
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Paragraf 092 – Pozostałe odsetki
Plan po zmianach ....................................................................................................... -
Należności.................................................................................................................. 4
Dochody wykonane.................................................................................................... 4
Dochody otrzymane.................................................................................................... 4
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to pozostałe odsetki.

Paragraf 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom gmin) ustawami
Plan po zmianach ............................................................................................... 9.001
Należności........................................................................................................... 9.001
Dochody wykonane............................................................................................. 9.001
Dochody otrzymane............................................................................................. 9.001
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to dotacja na wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów. 

Paragraf 270- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan po zmianach ....................................................................................................... -
Należności......................................................................................................... 16.050
Dochody wykonane........................................................................................... 16.050
Dochody otrzymane........................................................................................... 16.050
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to środki z ARiMR dla szkoły:
Wyszatyce...................................................... 12.000
Orzechowce..................................................... 4.050

Paragraf 633 – Dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Plan po zmianach ............................................................................................. 80.000
Należności......................................................................................................... 80.000
Dochody wykonane........................................................................................... 80.000
Dochody otrzymane........................................................................................... 80.000
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dotacja celowa na budowę sali sportowej w Wyszatycach w ramach kontraktu wojewódzkiego.
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Rozdział. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Paragraf. 069 – Wpływy z różnych opłat
Plan po zmianach ............................................................................................... 2.200
Należności........................................................................................................... 1.980
Dochody wykonane............................................................................................. 1.760
Dochody otrzymane............................................................................................. 1.760
Należności pozostałe do zapłaty ogółem.......................................................................... 220
W tym zaległości............................................................................................................... 220
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to prowizja ZUS i wpłaty za specyfikację.

Rozdział. 80195 – Pozostała działalność

Paragraf. 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Plan po zmianach ............................................................................................. 28.530
Należności......................................................................................................... 28.530
Dochody wykonane........................................................................................... 28.530
Dochody otrzymane........................................................................................... 28.530
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty..................................................................................................................................
Dochody to dotacja celowa przeznaczona na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 853 – Opieka społeczna

Plan........................................................................................................................ 1.295.031
Należności................................................................................................... 1.295.788
Dochody wykonane.................................................................................... 1.295.788
Dochody otrzymane................................................................................... 1.295.788
Należności pozostałe do zapłaty ogółem................................................................ -
W tym zaległości.................................................................................................................. -
Nadpłaty............................................................................................................................... -
Realizacja dochodów – 99,97%.

Rozdział. 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Paragraf. 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom gmin) 
ustawami
Plan po zmianach ............................................................................................. 25.700
Należności......................................................................................................... 25.693
Dochody wykonane........................................................................................... 25.693
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Dochody otrzymane........................................................................................... 25.693
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy 
społecznej.

Rozdział. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
społeczne i zdrowotne

Paragraf. 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom gmin) 
ustawami
Plan po zmianach ........................................................................................... 929.397
Należności....................................................................................................... 929.397
Dochody wykonane......................................................................................... 929.397
Dochody otrzymane......................................................................................... 929.397
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .

Rozdział. 85315 – Dodatki mieszkaniowe

Paragraf. 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)
Plan po zmianach ............................................................................................. 64.106
Należności......................................................................................................... 64.106
Dochody wykonane........................................................................................... 64.106
Dochody otrzymane........................................................................................... 64.106
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to dotacje na dodatki mieszkaniowe

Rozdział. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Paragraf. 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom gmin) 
ustawami
Plan po zmianach ............................................................................................. 94.748
Należności......................................................................................................... 94.748
Dochody wykonane........................................................................................... 94.748
Dochody otrzymane........................................................................................... 94.748
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

23



               Rozdział. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf. 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom gmin) 
ustawami
Plan po zmianach ........................................................................................... 144.440
Należności....................................................................................................... 144.440
Dochody wykonane......................................................................................... 144.440
Dochody otrzymane......................................................................................... 144.440
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

Rozdział. 85328 -  Usługi opiekuńcze  i specjalistyczne  usługi opiekuńcze

Paragraf. 083– Wpływy z usług
Plan po zmianach .................................................................................................. 750
Należności........................................................................................................... 1.514
Dochody wykonane............................................................................................. 1.514
Dochody otrzymane............................................................................................. 1.514
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to wpłaty za usługi opiekuńcze.

Rozdział. 85395 – Pozostała działalność

Paragraf 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom gmin) 
ustawami
Plan po zmianach ............................................................................................... 7.290
Należności........................................................................................................... 7.290
Dochody wykonane............................................................................................. 7.290
Dochody otrzymane............................................................................................. 7.290
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to dotacja celowa na wyprawki dla pierwszoklasistów.
Paragraf. 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Plan po zmianach ............................................................................................. 28.600
Należności......................................................................................................... 28.600
Dochody wykonane........................................................................................... 28.600
Dochody otrzymane........................................................................................... 28.600
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dotacja celowa na dożywianie uczniów.
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Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan............................................................................................................................. 68.417
Należności........................................................................................................ 82.114
Dochody wykonane......................................................................................... 82.114
Dochody otrzymane........................................................................................ 82.114
Należności pozostałe do zapłaty ogółem................................................................ -
W tym zaległości.................................................................................................................. -
Nadpłaty............................................................................................................................... -
Realizacja dochodów – 120,02%

            Rozdział. 85404 – Przedszkola

Paragraf. 083– Wpływy z usług
Plan po zmianach ............................................................................................. 65.000
Należności......................................................................................................... 78.697
Dochody wykonane........................................................................................... 78.697
Dochody otrzymane........................................................................................... 78.697
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody  to wpływy z opłaty stałej i wyżywienie w przedszkolu.

Rozdział. 85495 – Pozostała działalność

Paragraf. 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację
 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Plan po zmianach ............................................................................................... 3.417
Należności........................................................................................................... 3.417
Dochody wykonane............................................................................................. 3.417
Dochody otrzymane............................................................................................. 3.417
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to dotacja celowa na ZFŚS dla nauczycieli emerytów przedszkola.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan........................................................................................................................... 945.527
Należności...................................................................................................... 914.637
Dochody wykonane....................................................................................... 810.324
Dochody otrzymane...................................................................................... 810.324
Należności pozostałe do zapłaty ogółem.................................................... 106.507
W tym zaległości...................................................................................................... 106.507
Nadpłaty....................................................................................................................... 2.194
Realizacja dochodów – 85,70%.
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Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf. 069 – Wpływy z różnych opłat
Plan po zmianach ........................................................................................... 230.000
Należności....................................................................................................... 149.546
Dochody wykonane......................................................................................... 134.416
Dochody otrzymane......................................................................................... 134.416
Należności pozostałe do zapłaty ogółem..................................................................... 15.130
W tym zaległości.......................................................................................................... 15.130
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody  to opłaty z tytułu wpłat za ścieki (bez podatku VAT)
Dochody  to wpłaty ze społecznego komitetu
Bolestraszyce kanalizacja.................................15.734
Żurawica  kanalizacja....................................... 60.105
Wyszatyce kanalizacja........................................7.527
Orzechowce kanalizacja 10.889
oraz wpłaty za ścieki 40.161

Paragraf  091 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan po zmianach ....................................................................................................... -
Należności........................................................................................................... 1.989
Dochody wykonane..................................................................................................... -
Dochody otrzymane.................................................................................................... -
Należności pozostałe do zapłaty ogółem....................................................................... 1.989
W tym zaległości............................................................................................................ 1.989
Nadpłaty ..................................................................................................................... -
Odsetki od nieterminowych wpłat.

Paragraf. 629 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych 

źródeł
Plan po zmianach ........................................................................................... 362.170
Należności....................................................................................................... 362.170
Dochody wykonane......................................................................................... 362.170
Dochody otrzymane......................................................................................... 362.170
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to środki z SAPARD przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
i ciśnieniowej wraz z przepompowniami w m. Żurawica – Bolestraszyce.

Rozdział. 90002 – Gospodarka odpadami

Paragraf. 069 – Wpływy z różnych opłat
Plan po zmianach ........................................................................................... 171.992
Należności....................................................................................................... 215.548
Dochody wykonane......................................................................................... 133.204
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Dochody otrzymane......................................................................................... 133.204
Należności pozostałe do zapłaty ogółem..................................................................... 84.538
W tym zaległości.......................................................................................................... 84.538
Nadpłaty......................................................................................................................... 2.194
Dochody to opłaty za unieszkodliwianie odpadów bez podatku VAT
W stosunku do zaległości wystawiono upomnienia.
Paragraf  091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.000
Należności........................................................................................................... 5.019
Dochody wykonane................................................................................................ 169
Dochody otrzymane................................................................................................ 169
Należności pozostałe do zapłaty ogółem....................................................................... 4.850
W tym zaległości............................................................................................................ 4.850
Nadpłaty ..................................................................................................................... -
Dochody  to. odsetki od wpłat za unieszkodliwianie odpadów wynikają z nieterminowych wpłat opłat 

Paragraf. 231 – Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na 
zadania bieżące realizowane na podstawie  porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego
Plan po zmianach ............................................................................................. 10.000
Należności......................................................................................................... 10.000
Dochody wykonane........................................................................................... 10.000
Dochody otrzymane........................................................................................... 10.000
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty ..................................................................................................................... -
Dotacja  z Gminy Orły w ramach porozumienia na utrzymanie śmietniska 

Rozdział. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Paragraf.  201  –  Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań 
bieżących  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie 
(związkom gmin) ustawami
Plan po zmianach............................................................................................ 130.300
Należności....................................................................................................... 130.300
Dochody wykonane......................................................................................... 130.300
Dochody otrzymane......................................................................................... 130.300
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to dotacja na oświetlenie ulic z Urzędu Wojewódzkiego

Paragraf. 631 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne  
z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych  gminie ustawami
Plan po zmianach ............................................................................................. 40.065
Należności......................................................................................................... 40.065
Dochody wykonane........................................................................................... 40.065
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Dochody otrzymane........................................................................................... 40.065
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody  to dotacja na wykonanie nowych punktów oświetleniowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan............................................................................................................................... 2.000
Należności.......................................................................................................... 2.000
Dochody wykonane........................................................................................... 2.000
Dochody otrzymane.......................................................................................... 2.000
Należności pozostałe do zapłaty ogółem................................................................ -
W tym zaległości.................................................................................................................. -
Nadpłaty............................................................................................................................... -
Realizacja dochodów – 100%.

Rozdział 92105

Paragraf. 232 – Dotacje  celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
Plan po zmianach ............................................................................................... 2.000
Należności........................................................................................................... 2.000
Dochody wykonane............................................................................................. 2.000
Dochody otrzymane............................................................................................. 2.000
Należności pozostałe do zapłaty ogółem............................................................................... -
W tym zaległości.................................................................................................................... -
Nadpłaty................................................................................................................................. -
Dochody to dotacja na organizowanie imprez powiatowych przez Orkiestrę Harcerską w 
Żurawicy.
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I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU Z WYKONANIA  WYDATKÓW  BUDŻETOWYCH 

ZA OKRES  01.01 DO 31.12. 2003 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan........................................................................................................................... 103.809
Zaangażowanie.......................................................................................................... 97.213
Wykonanie.................................................................................................................. 96.818
Procentowe wykonanie – 93,26.

Rozdział. – 01008 – Budowa  i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................... 4.000
Zaangażowanie................................................................................................... 4.000
Wydatki wykonane............................................................................................... 4.000
Wydatki związane są z czyszczeniem rowu w Buszkowiczkach.

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach ............................................................................................. 44.500
Zaangażowanie................................................................................................. 43.103
Wydatki wykonane............................................................................................. 43.103
Wydatki związane z renowacją rowu Bolestraszyce-Wyszatyce.

Rozdział. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................. 10.500
Zaangażowanie................................................................................................. 10.160
Wydatki wykonane............................................................................................. 10.160
Wydatki  związane są z opracowaniem operatu wodno-prawnego w m. Wyszatyce, Orzechowce.

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach ............................................................................................. 27.000
Zaangażowanie................................................................................................. 23.705
Wydatki wykonane............................................................................................. 23.705
Wydatki związane są z wykonaniem odcinka sieci wodociągowej łączącego 
Buszkowiczki-Bolestraszyce.

Rozdział. – 01030 – Izby Rolnicze

Paragraf. 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości  2% uzyskanych 
wpływów z podatku rolnego
Plan po zmianach ............................................................................................. 17.809
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Zaangażowanie................................................................................................. 16.245
Wydatki wykonane............................................................................................. 15.850
Wydatki związane są z udziałami 2% na Izbę Rolniczą.

Dział 600 – Transport i łączność
Plan.......................................................................................................................... 621.650 
Zaangażowanie........................................................................................................ 607.404
Wykonanie................................................................................................................ 590.865
Procentowe wykonanie – 95,05.

Rozdział.   60004 – Lokalny transport zbiorowy  

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ........................................................................................... 202.121
Zaangażowanie............................................................................................... 198.468
Wykonanie....................................................................................................... 181.929
Wydatki związane jest usługami transportowymi świadczonymi przez PKS

Rozdział.   60014 – Drogi publiczne powiatowe  

Paragraf.6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach ............................................................................................. 35.000
Zaangażowanie................................................................................................. 34.923
Wykonanie......................................................................................................... 34.923
Wydatki związane z budową:
- chodnika w Buszkowicach................................................ 24.953
- ronda w Żurawicy. ............................................................. 9.970

Paragraf. 6300 – Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  i zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach ............................................................................................. 12.000
Zaangażowanie................................................................................................. 12.000
Wykonanie......................................................................................................... 12.000
Wydatki związane z wykonaniem:
- projektu chodnika w Buszkowicach............... 6.000
- projektu chodnika w Żurawicy........................ 6.000

Rozdział. 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................. 36.000
Zaangażowanie................................................................................................. 35.899
Wykonanie......................................................................................................... 35.899
Wydatki związane z zakupem materiałów na remont dróg gminnych.

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych
Plan po zmianach ........................................................................................... 316.250
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Zaangażowanie............................................................................................... 309.741
Wykonanie....................................................................................................... 309.741
Wydatki związane z remontowaniem dróg:
Miejscowość.................................. Plan Wykonanie
Buszkowice................................20.000 19.989
Buszkowiczki............................. 25.250 23.719
Batycze ................................... 10.000 9.921
Bolestraszyce............................ 25.000 24.570
Kosienice................................... 48.600 47.927
Wyszatyce................................. 29.300 29.300
Żurawica ................................... 62.000 62.000
Orzechowce...............................10.000 9.961
Maćkowice.................................11.800 11.800
Bieżące remontowanie dróg...... 71.300 67.565
Usługi na chodnikach                      3.000                     2.989  
 Razem ................................. 316.250 309.741

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................... 2.700
Zaangażowanie................................................................................................... 2.208
Wykonanie........................................................................................................... 2.208
Wydatki związane są z wykonaniem znaków drogowych

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach ............................................................................................... 7.000
Zaangażowanie................................................................................................... 6.205
Wykonanie........................................................................................................... 6.205
Wydatki związane są z  budową dróg gminnych Gminy Żurawica (projekt).

Rozdział. 60095 – Pozostała działalność

Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan po zmianach .................................................................................................. 200
Zaangażowanie...................................................................................................... 200
Wykonanie.............................................................................................................. 200
Wykonanie  związane jest ze świadczeniami  wynikającymi z przepisów 
BHP dla pracowników promowych.

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan po zmianach .................................................................................................. 200
Zaangażowanie...................................................................................................... 200
Wykonanie.............................................................................................................. 200
Wykonanie  związane jest z ubezpieczeniem społecznym.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Plan po zmianach .................................................................................................... 50
Zaangażowanie........................................................................................................ 35
Wykonanie................................................................................................................ 35
Wykonanie  związane jest ze składkami na Fundusz Pracy
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Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................... 3.029
Zaangażowanie................................................................................................... 1.609
Wykonanie........................................................................................................... 1.609
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów  i wyposażenia potrzebnego do:
- funkcjonowania promu w Wyszatycach 
- plan ....................................................................... 829
- wykonanie............................................................... 235
- utrzymania czystości na przystankach
- plan .................................................................... 2.200
- wykonanie............................................................ 1.374

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych
Plan po zmianach ............................................................................................... 5.400
Zaangażowanie................................................................................................... 4.650
Wykonanie........................................................................................................... 4.650
Wydatki związane są z remontem:
- przystanków 
- plan .................................................................... 2.000
- wykonanie............................................................ 2.000
- promu w Wyszatycach
- plan .................................................................... 3.400
-    wykonanie............................................................. 2.650

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.500
Zaangażowanie................................................................................................... 1.196
Wykonanie........................................................................................................... 1.196
Wydatki związane są dopuszczeniem promu do żeglugi.

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki
Plan po zmianach .................................................................................................. 200
Zaangażowanie........................................................................................................ 70
Wykonanie................................................................................................................ 70
Wydatki związane z  ubezpieczeniem promu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan........................................................................................................................... 281.170
Zaangażowanie.............................................................................................. 268.356
Wykonanie................................................................................................................ 248.484
Procentowe wykonanie – 88,37.

Rozdział.   70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................. 42.370
Zaangażowanie................................................................................................. 40.031
Wykonanie......................................................................................................... 38.531
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Wykonanie związane jest zakupem materiałów  i wyposażenia potrzebnego do 
funkcjonowania budynków i obiektów będących własnością gminy:
Kosienice.............................................................................. 1.083
Buszkowiczki........................................................................ 5.151
Batycze................................................................................. 1.352
Maćkowice............................................................................ 5.550
Buszkowice........................................................................... 1.198
Orzechowce.......................................................................... 5.105
Wyszatyce............................................................................ 4.830
Żurawica............................................................................. 14.082
Razem................................................................................ 38.351

Paragraf. 4260 – Zakup energii
Plan po zmianach ............................................................................................. 80.000
Zaangażowanie................................................................................................. 95.938
Wykonanie......................................................................................................... 79.566
Wykonanie związane jest z opłatą za dostawę energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych
Plan po zmianach ............................................................................................. 21.000
 Zaangażowanie.................................................................................................. 9.114
Wykonanie........................................................................................................... 9.114
Wydatki przeznaczone są na remont  budynków domów ludowych:
Orzechowce ........................................................................  1.314
Buszkowice........................................................................... 3.300
Buszkowiczki ....................................................................... 4.500

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................. 27.400
Zaangażowanie................................................................................................. 21.717
Wykonanie......................................................................................................... 21.717
Wydatki związane są z  usługami związanymi z gospodarką mieszkaniową

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki
Plan po zmianach ............................................................................................... 4.000
Zaangażowanie................................................................................................... 1.690
Wykonanie........................................................................................................... 1.690
Wydatki przeznaczone  są  na  ubezpieczenie budynków

Paragraf. 4480 – Podatek od nieruchomości
Plan po zmianach ............................................................................................... 2.000
Zaangażowanie...................................................................................................... 835
Wykonanie.............................................................................................................. 835
Wykonanie  związane jest z podatkiem od nieruchomości wpłaconym na rzecz UG.

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach ............................................................................................... 3.400
Zaangażowanie................................................................................................... 3.396
Wykonanie........................................................................................................... 3.396
Wydatki związane są z zakupem  taboretu gazowego i telewizora do domu ludowego 
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w Wyszatycach.

Rozdział.   70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan po zmianach .................................................................................................. 100
Zaangażowanie........................................................................................................... -
Wykonanie................................................................................................................... -
Brak wykonania.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Plan po zmianach .................................................................................................... 30
Zaangażowanie........................................................................................................... -
Wykonanie................................................................................................................... -
Brak wykonania.
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................... 7.000
Zaangażowanie................................................................................................... 5.895
Wykonanie........................................................................................................... 5.895
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów  i  wyposażenia potrzebnego do 
obsługi mienia

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................. 31.870
Zaangażowanie................................................................................................. 27.740
Wykonanie......................................................................................................... 27.740
Wykonanie  związane  jest z usługami w zakresie:

plan wykonanie
- gospodarki na mieniu wiejskim  4.105 2.140
- gospodarki gruntami, wyceny, wyrysy , 
  wypisy, opłaty geodezyjne 20.015 19.850
- przekwalifikowania gruntów leśnych 750 750
- wykonania MPZP 5.000 5.000
- opracowania projektów decyzji 
 o warunkach zabudowy                              2.000                     0  
razem 31.870 27.740

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach ............................................................................................. 62.000
Zaangażowanie................................................................................................. 62.000
Wykonanie......................................................................................................... 60.000
Wydatki związane są z:
- wykupem działki na przepompownię...................... 20.000
- wykupem lokalu w budynku Ośrodka Zdrowia od 
Starostwa Powiatowego w Przemyślu...................... 40.000

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan........................................................................................................................... 205.080
Zaangażowanie.............................................................................................. 197.321
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Wykonanie................................................................................................................ 197.319
Procentowe wykonanie – 96,22.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.000
Zaangażowanie........................................................................................................ 33
Wykonanie................................................................................................................ 33
Wydatki związane są z ubezpieczeniem społecznym.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Plan po zmianach .................................................................................................. 200
Zaangażowanie........................................................................................................... -
Wykonanie................................................................................................................... -
Brak wykonania.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................... 5.000
Zaangażowanie................................................................................................... 3.620
Wykonanie........................................................................................................... 3.620
Wydatki związane są z zakupem map do ewidencji gruntów.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................. 43.300
Zaangażowanie................................................................................................. 42.942
Wykonanie......................................................................................................... 42.942
Wykonanie związane jest z usługami w zakresie opracowań geodezyjno-kartograficznych (podziały 
działek)

Rozdział. 71035 – Cmentarze

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.000
Zaangażowanie...................................................................................................... 320
Wykonanie.............................................................................................................. 318
Wykonanie  związane jest ze składkami  ubezpieczenia społecznego. 

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Plan po zmianach .................................................................................................... 80
Zaangażowanie........................................................................................................... -
Wykonanie................................................................................................................... -
Wykonanie  związane jest ze składkami  na Fundusz Pracy. 

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................... 3.500
Zaangażowanie................................................................................................... 2.771
Wykonanie........................................................................................................... 2.771
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów  i wyposażenia potrzebnego do
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funkcjonowania cmentarzy komunalnych

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................... 9.000
Zaangażowanie................................................................................................... 8.049
Wykonanie........................................................................................................... 8.049
Wykonanie związane jest z wykonywaniem usług na cmentarzach komunalnych .

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach ........................................................................................... 140.000
Zaangażowanie............................................................................................... 137.586
Wykonanie....................................................................................................... 137.586
Wydatki związane są z:
     ....................... Plan Wykonanie
-    budowa cmentarza Żurawica Górna 30.000................. 30.000
- wykonanie drogi na cmentarzu 
- komunalnym w Buszkowicach 10.000................... 9.779
- zagospodarowanie cmentarza Żurawica Dolna 60.000................. 57.808
- budowa kaplicy Wyszatyce                                    40.000                     .................  39.999  
Razem 140.000............... 137.586

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach ............................................................................................... 2.000
Zaangażowanie................................................................................................... 2.000
Wykonanie........................................................................................................... 2.000
Wydatki związane z zakupem kosiarki na cmentarz Wyszatyce.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan........................................................................................................................ 2.333.773
Zaangażowanie........................................................................................... 2.424.906
Wykonanie............................................................................................................. 2.291.675
Procentowe wykonanie – 98,20.

Rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan po zmianach .................................................................................................. 500
Zaangażowanie...................................................................................................... 366
Wykonanie.............................................................................................................. 366
Wykonanie związane jest ze świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów 
BHP

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan po zmianach ........................................................................................... 130.946
Zaangażowanie............................................................................................... 129.634
Wykonanie....................................................................................................... 129.634
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniami osobowymi pracowników administracji 
rządowej.
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Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan po zmianach ............................................................................................... 9.354
Zaangażowanie................................................................................................. 17.690
Wykonanie........................................................................................................... 9.354
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj.”13”

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan po zmianach ............................................................................................. 20.300
Zaangażowanie................................................................................................. 20.712
Wykonanie......................................................................................................... 19.277
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Plan po zmianach ............................................................................................... 4.000
Zaangażowanie................................................................................................... 3.150
Wykonanie........................................................................................................... 2.947
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy

Paragraf. 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.193
Zaangażowanie...................................................................................................... 778
Wykonanie.............................................................................................................. 778
Wykonanie  związane jest ze składką  na  PFRON 

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................... 4.000
Zaangażowanie................................................................................................... 3.685
Wykonanie........................................................................................................... 3.685
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów potrzebnych do bieżącego 
funkcjonowania administracji.

Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych
Plan po zmianach .................................................................................................. 300
Zaangażowanie........................................................................................................... -
Wykonanie................................................................................................................... -
Brak wykonania.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................... 3.331
Zaangażowanie................................................................................................... 3.331
Wykonanie........................................................................................................... 3.331
Wykonanie związane jest z opieką autorską programów, wdrożeniem programu oraz
usługi w zakresie bieżącego funkcjonowania  administracji.

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.000
Zaangażowanie...................................................................................................... 828
Wykonanie.............................................................................................................. 828
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi pracowników.
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Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan po zmianach ............................................................................................... 2.706
Zaangażowanie................................................................................................... 2.706
Wykonanie........................................................................................................... 2.706
Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach ............................................................................................... 6.300
Zaangażowanie................................................................................................... 6.000
Wykonanie........................................................................................................... 6.000
Wykonanie związane są z pokryciem części wydatków na wykonanie  sieci 
komputerowej w UG, oraz z zakupem zestawu komputerowego.

Rozdział. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Paragraf. 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Plan po zmianach ........................................................................................... 133.200
Zaangażowanie............................................................................................... 130.674
Wykonanie....................................................................................................... 130.674
Wykonanie związane z jest wypłatą diet dla przewodniczącego, zastępców, komisji 
rady, i członkom z poza rady.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................... 7.000
Zaangażowanie................................................................................................... 6.993
Wykonanie........................................................................................................... 6.993
Wykonanie  związane jest z zakupem materiałów potrzebnych do obsługi rady, 
i komisji.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................... 2.000
Zaangażowanie................................................................................................... 2.000
Wykonanie........................................................................................................... 2.000
Wydatki związane ze szkoleniem w zakresie Rady Gminy

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan po zmianach ............................................................................................... 3.000
Zaangażowanie...................................................................................................... 540
Wykonanie.............................................................................................................. 540
Wydatki związane są z podróżami służbowymi.

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach ............................................................................................... 5.000
Zaangażowanie................................................................................................... 4.660
Wykonanie........................................................................................................... 4.660
Wydatki związane są z pokryciem części kosztów  wykonania sieci komputerowej w 
UG oraz zakupem zestawu komputerowego.
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Rozdział. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan po zmianach ............................................................................................. 21.000
Zaangażowanie................................................................................................. 18.518
Wykonanie......................................................................................................... 18.518
Wykonanie związane jest ze świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP 
oraz renta P. Staszkiewicz.

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan po zmianach ........................................................................................ 1.172.161
Zaangażowanie............................................................................................ 1.169.361
Wykonanie.................................................................................................... 1.168.787
Wykonanie  związane jest z wynagrodzeniami osobowymi pracowników.

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan po zmianach ............................................................................................. 74.626
Zaangażowanie............................................................................................... 162.848
Wykonanie......................................................................................................... 74.626
Wykonanie  związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj.”13”

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan po zmianach ........................................................................................... 200.000
Zaangażowanie............................................................................................... 215.276
Wykonanie....................................................................................................... 200.000
Wykonanie  związane jest  z ubezpieczeniem społecznym

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Plan po zmianach ............................................................................................. 30.000
Zaangażowanie................................................................................................. 32.145
Wykonanie......................................................................................................... 29.983
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy

Paragraf. 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan po zmianach ............................................................................................. 10.000
Zaangażowanie................................................................................................... 9.435
Wykonanie........................................................................................................... 9.435
Wykonanie związane jest ze składką na  PFRON 

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................. 88.000
Zaangażowanie................................................................................................. 84.486
Wykonanie......................................................................................................... 84.321
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów potrzebnego do bieżącego 
funkcjonowania Urzędu Gminy w tym: paliwo, prasa, publikacje, materiały biurowe, 
środki czystości.
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Paragraf. 4260 – Zakup energii
Plan po zmianach ............................................................................................. 40.000
Zaangażowanie................................................................................................. 41.386
Wykonanie......................................................................................................... 34.933
Wykonanie związane jest z opłatami za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki

Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych
Plan po zmianach ............................................................................................... 7.000
Zaangażowanie................................................................................................... 3.732
Wykonanie........................................................................................................... 3.732
Wykonanie związane  jest z usługami zdrowotnymi w ramach badań okresowych.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ........................................................................................... 205.800
Zaangażowanie............................................................................................... 215.971
Wykonanie....................................................................................................... 205.566
Wykonanie związane  jest z opłatami pocztowymi , telefonicznymi, za szkolenia i kursy, 
opłaty pralnicze, wywóz śmieci , utrzymanie zieleni,  koszty i prowizje bankowe, ogłoszenia 
w prasie, ekspertyzy, obwieszczenia, usługi , promocja gminy, usługi informatyczne.

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan po zmianach ............................................................................................. 15.000
Zaangażowanie................................................................................................ .13.649
Wykonanie......................................................................................................... 13.649
Wykonanie związane jest  z  wypłatą  ryczałtu  za używanie  własnych pojazdów dla 
celów służbowych oraz wydatkami na podróże służbowe pracowników.

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki
Plan po zmianach ............................................................................................... 3.831
Zaangażowanie................................................................................................... 1.500
Wykonanie........................................................................................................... 1.500
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem nieruchomości i mienia.

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan po zmianach ............................................................................................. 28.074
Zaangażowanie................................................................................................. 28.074
Wykonanie......................................................................................................... 28.074
Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS.

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach ............................................................................................. 43.651
Zaangażowanie................................................................................................. 43.575
Wykonanie......................................................................................................... 43.575
Wykonanie związane jest  z  wydatkami na zakup:
Licencji  programów komputerowych, aparatów telefonicznych, mebli, za wdrożenie 
programów, sprzętu komputerowego, pokrycie części kosztów wykonania sieci 
komputerowej w UG, zabezpieczenia technicznego kasjerki.
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Rozdział. 75047 –  –   Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności podatkowych  

Paragraf. 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Plan po zmianach ............................................................................................. 36.000
Zaangażowanie................................................................................................. 31.669
Wykonanie......................................................................................................... 31.669
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan po zmianach ............................................................................................... 5.000
Zaangażowanie................................................................................................... 4.128
Wykonanie........................................................................................................... 4.128
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.500
Zaangażowanie...................................................................................................... 451
Wykonanie.............................................................................................................. 451
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................... 4.000
Zaangażowanie................................................................................................... 3.847
Wykonanie........................................................................................................... 3.847
Wykonanie związane jest z zakupem druków i formularzy podatkowych.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................. 10.000
Zaangażowanie................................................................................................... 9.019
Wykonanie........................................................................................................... 9.019
Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi , usługami w zakresie spisywania umów.

Rozdział. 75095 – Pozostała działalność

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.000
Zaangażowanie........................................................................................................ 89
Wykonanie................................................................................................................ 89
Wydatki związane są z zakupem materiałów do obsługi sołectw.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................... 2.000
Zaangażowanie................................................................................................... 2.000
Wykonanie........................................................................................................... 2.000
Wydatki związane są z zakupem usług  do funkcjonowania sołectw.

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.000
Zaangażowanie-.......................................................................................................... -
Wykonanie................................................................................................................... -
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Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan............................................................................................................................. 40.505
Zaangażowanie................................................................................................ 40.503
Wykonanie.................................................................................................................. 40.503
Procentowe wykonanie – 99,99.

Rozdział. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach................................................................................................ 1.515
Zaangażowanie................................................................................................... 1.515
Wykonanie........................................................................................................... 1.515
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów potrzebnych do prowadzenia 
i aktualizacji stałego spisu rejestru  spisu wyborców.

Rozdział. 75110 -  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Paragraf  3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Plan po zmianach ............................................................................................. 26.271
Zaangażowanie................................................................................................. 26.271
Wykonanie......................................................................................................... 26.271
Wydatki związane są z wypłatą diet dla obwodowych komisji wyborczych.

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan po zmianach .................................................................................................. 977
Zaangażowanie...................................................................................................... 977
Wykonanie.............................................................................................................. 977
Wydatki związane są ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Plan po zmianach .................................................................................................. 121
Zaangażowanie...................................................................................................... 121
Wykonanie.............................................................................................................. 121
Wydatki związane są ze składkami na Fundusz Pracy

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................... 2.684
Zaangażowanie................................................................................................... 2.682
Wykonanie........................................................................................................... 2.682
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................... 8.851
Zaangażowanie................................................................................................... 8.851
Wykonanie........................................................................................................... 8.851
Wykonanie związane jest z wykonaniem urn i kabin do lokali, wykonaniem pieczęci.

42



Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan po zmianach .................................................................................................... 86
Zaangażowanie........................................................................................................ 86
Wykonanie................................................................................................................ 86
Wydatki związane są z wypłatą delegacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan........................................................................................................................... 194.800
Zaangażowanie.............................................................................................. 162.636
Wykonanie................................................................................................................ 161.361
Procentowe wykonanie – 82,83.

Rozdział. 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach ............................................................................................. 13.000
Zaangażowanie................................................................................................. 13.000
Wykonanie......................................................................................................... 13.000
Wykonanie związane jest z zakupem samochodu dla Policji

Rozdział. 75406 – Straż Graniczna

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.000
Zaangażowanie................................................................................................... 1.000
Wykonanie........................................................................................................... 1.000
Wydatki związane są z zakupem paliwa dla Straży Granicznej.

Rozdział. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan po zmianach ............................................................................................... 4.000
Zaangażowanie................................................................................................... 4.000
Wykonanie........................................................................................................... 4.000
Wykonanie związane jest z zakupem umundurowania dla członków OSP.

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.500
Zaangażowanie...................................................................................................... 329
Wykonanie.............................................................................................................. 329
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Plan po zmianach .................................................................................................. 300
Zaangażowanie........................................................................................................... -
Wykonanie................................................................................................................... -
Brak wykonania.
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Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................. 34.000
Zaangażowanie................................................................................................. 33.959
Wykonanie......................................................................................................... 33.959
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów potrzebnych do remontowania 
obiektów, wyposażenia, paliwa, części do samochodów.

Paragraf. 4260 – Zakup energii
Plan po zmianach ............................................................................................. 10.000
Zaangażowanie................................................................................................... 9.774
Wykonanie........................................................................................................... 8.499
Wykonanie związane jest z opłatami za energię elektryczną, gaz, wodę.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................. 33.000
Zaangażowanie................................................................................................. 32.912
Wykonanie......................................................................................................... 32.912
Wykonanie związane jest z remontami, udziałem w zawodach ,manewrach 
i wynagrodzenia kierowców.

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki
Plan po zmianach ............................................................................................... 5.000
Zaangażowanie................................................................................................... 4.664
Wykonanie........................................................................................................... 4.664
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem pojazdów i strażaków

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach ............................................................................................. 41.000
Zaangażowanie................................................................................................. 10.999
Wykonanie......................................................................................................... 10.999
Wydatki związane z :
- modernizacją budynku OSP Maćkowice     5.999
- zakupem pomp i sprzętu dla OSP............... 5.000

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach ............................................................................................. 22.000
Zaangażowanie................................................................................................. 21.999
Wykonanie......................................................................................................... 21.999
Wydatki związane są z zakupem:
- zestawu Lukas do ratownictwa medycznego     12.600
- walizki ratownictwa                                ...........    1.796
- przecinarki do betonu.......................................... 1.800
- radiotelefonu ...................................................... 2.100
- agregatów i sprzętu specjalistycznego................3.703

Paragraf. 6230– Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan po zmianach ............................................................................................. 30.000
Zaangażowanie................................................................................................. 30.000
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Wykonanie......................................................................................................... 30.000
Wydatki związane są z dotacją celową na adaptację samochodu Ford do celów 
przeciwpożarowych i ratownictwa technicznego przeznaczonego dla OSP w 
Żurawicy.

Dział  757 – Obsługa długu publicznego

Plan............................................................................................................................. 57.000
Zaangażowanie................................................................................................ 26.253
Wykonanie.................................................................................................................. 26.253
Procentowe wykonanie – 46,06.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego

Paragraf.  8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych 
oraz pożyczek i kredytów
Plan po zmianach.............................................................................................. 33.000
Zaangażowanie................................................................................................. 26.253
Wykonanie......................................................................................................... 26.253
Wykonanie związane jest ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Paragraf. 8020 – Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych
Plan po zmianach ............................................................................................. 24.000
Zaangażowanie........................................................................................................... -
Wykonanie................................................................................................................... -
Ewentualne poręczenie dla Spółdzielni „Wiarus” w Żurawicy

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan........................................................................................................................ 7.693.500
Zaangażowanie........................................................................................... 8.043.869
Wykonanie............................................................................................................. 7.649.245
Procentowe wykonanie – 99,42.

Rozdział. 80101 – Szkoły podstawowe

Paragraf.  2710– Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan po zmianach ............................................................................................... 1.200
Zaangażowanie................................................................................................... 1.200
Wykonanie........................................................................................................... 1.200
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Wykonanie  związane  jest  z  pomocą  finansową  na  częściowe  pokrycie  kosztów 
utrzymania dziecka niepełnosprawnego w szkole nr 16 w klasie integracyjnej

Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan po zmianach ........................................................................................... 255.044
Zaangażowanie............................................................................................... 255.181
Wykonanie....................................................................................................... 255.044
Wykonanie związane jest z  funduszem zdrowotnym 0,3%, i zabezpieczeniem 
 bhp dla nauczycieli. I pracowników obsługi oraz wypłatą dodatków wiejskich
 i mieszkaniowych nauczycieli, środki bhp- odzież, mydło, ręczniki.

Paragraf. 3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów.
Plan po zmianach ............................................................................................. 12.801
Zaangażowanie................................................................................................. 12.801
Wykonanie......................................................................................................... 12.801
Wydatki związane z pomocą dla dzieci najuboższych – zakup podręczników.

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan po zmianach ........................................................................................ 2.458.710
Zaangażowanie............................................................................................ 2.457.779
Wykonanie.................................................................................................... 2.457.779
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem nauczycieli i prac. obsługi i palaczy co.

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan po zmianach ........................................................................................... 173.540
Zaangażowanie............................................................................................... 365.109
Wykonanie....................................................................................................... 173.534
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13” za 2002r.

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan po zmianach ........................................................................................... 496.560
Zaangażowanie............................................................................................... 523.760
Wykonanie....................................................................................................... 490.311
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników szkół.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Plan po zmianach ............................................................................................. 69.370
Zaangażowanie................................................................................................. 73.559
Wykonanie......................................................................................................... 68.866
Wykonanie  związane  jest  ze  składkami  na  Fundusz  Pracy  od  wypłaconych 
wynagrodzeń.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................. 89.700
Zaangażowanie................................................................................................. 89.675
Wykonanie......................................................................................................... 89.626
Wykonanie związane jest

Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Plan po zmianach ............................................................................................. 21.100
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Zaangażowanie................................................................................................. 21.092
Wykonanie......................................................................................................... 21.092
Wykonanie związane jest z  zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych tj :
mapy, sprzęt sportowy , wydawnictwa fachowe i książki.

Paragraf. 4260 – Zakup energii
Plan po zmianach ........................................................................................... 114.440
Zaangażowanie............................................................................................... 115.650
Wykonanie....................................................................................................... 114.440
Wykonanie związane jest z opłatami za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych
Plan po zmianach ........................................................................................... 181.263
Zaangażowanie............................................................................................... 180.578
Wykonanie....................................................................................................... 180.578
Wykonanie :
Szkoła Bolestraszyce                         89.801
Szkoła Maćkowice..........................  ...3.286
Szkoła Kosienice.................................5.913
Szkoła Orzechowce..........................18.319
Szkoła Wyszatyce...............................4.906
Szkoła Żurawica nr 1........................29.429
Szkoła Żurawica nr 2........................13.522
Szkoła Buszkowice                           15.402
Razem ...........................................180.578

Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.800
Zaangażowanie................................................................................................... 1.513
Wykonanie........................................................................................................... 1.417
Wykonanie  związane  jest  z  zakupem  usług  zdrowotnych  w  ramach  badań 
okresowych.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................. 38.880
Zaangażowanie................................................................................................. 38.896
Wykonanie......................................................................................................... 38.841
Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi , telefonicznymi, wywozy nieczystości
oraz dofinansowanie działalności sportowej w szkołach.

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan po zmianach ............................................................................................... 3.000
Zaangażowanie................................................................................................... 2.816
Wykonanie........................................................................................................... 2.816
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi dyrektorów oraz nauczycieli.

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki
Plan po zmianach ............................................................................................... 4.460
Zaangażowanie................................................................................................... 4.272
Wykonanie........................................................................................................... 4.272

47



Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem budynków i wyposażenia

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan po zmianach ........................................................................................... 157.895
Zaangażowanie............................................................................................... 157.895
Wykonanie....................................................................................................... 157.895
Wykonanie  związane  jest  z  odpisami  na  ZFŚS  dla  nauczycieli  i  pracowników 
obsługi.

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach ........................................................................................... 347.707
Zaangażowanie............................................................................................... 346.881
Wykonanie....................................................................................................... 346.881
Wykonanie 
Szkoła Batycze                            48.958
Szkoła Buszkowice......................66.906
Szkoła Żurawica nr 1...............     .6.748
Szkoła Wyszatyce                     224.269
Razem                                      346.881

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach ............................................................................................. 36.800
Zaangażowanie................................................................................................. 36.800
Wykonanie......................................................................................................... 36.800
Wykonanie związane jest z zakupem komputerów 
dla  szkoły  w  Orzechowcach  ,Bolestraszycach  ,Buszkowicach  ,Kosienicach, 
Żurawica nr 1,Żurawica Górna

Rozdział. 80104 – Przedszkola przy  szkołach podstawowych

Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan po zmianach ............................................................................................. 27.000
Zaangażowanie................................................................................................. 26.912
Wykonanie......................................................................................................... 26.912
Wykonanie związane jest z  funduszem zdrowotnym 0,3% i świadczeniami  bhp 
dla pracowników .oraz wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom.

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan po zmianach ........................................................................................... 238.150
Zaangażowanie............................................................................................... 237.922
Wykonanie....................................................................................................... 237.922
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem nauczycieli i pracowników obsługi.

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan po zmianach ............................................................................................. 18.400
Zaangażowanie................................................................................................. 37.315
Wykonanie......................................................................................................... 18.397
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13” za 2002r.

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan po zmianach ............................................................................................. 48.500
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Zaangażowanie................................................................................................. 51.721
Wykonanie......................................................................................................... 48.418
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym nauczycieli i pracowników 
obsługi.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Plan po zmianach ............................................................................................... 6.800
Zaangażowanie................................................................................................... 7.258
Wykonanie........................................................................................................... 6.794
Wykonanie  związane  jest  ze  składkami  na  Fundusz  Pracy  od  wypłaconych 
wynagrodzeń.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................. 18.730
Zaangażowanie................................................................................................. 18.465
Wykonanie......................................................................................................... 18.465
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia.

Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Plan po zmianach ............................................................................................. 11.300
Zaangażowanie................................................................................................. 11.244
Wykonanie......................................................................................................... 11.244
Wykonanie związane jest z  zakupem  pomocy naukowych i dydaktycznych.

Paragraf. 4260 – Zakup energii
Plan po zmianach.............................................................................................. 18.500
Zaangażowanie................................................................................................. 18.500
Wykonanie......................................................................................................... 18.500
Wykonanie związane jest z zakupem energii, gazu i wody.

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych
Plan po zmianach....................................................................................................... 8
Zaangażowanie........................................................................................................... -
Wykonanie....................................................................................................................
Brak wykonania

Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych
Plan po zmianach .................................................................................................. 110
Zaangażowanie...................................................................................................... 107
Wykonanie.............................................................................................................. 107
Wykonanie  związane jest z zakupem usług zdrowotnych.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................... 2.162
Zaangażowanie................................................................................................... 2.135
Wykonanie........................................................................................................... 2.135
Wykonanie  związane jest z wywozem nieczystości, opłaty telefoniczne.

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki
Plan po zmianach .................................................................................................... 40
Zaangażowanie........................................................................................................ 38
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Wykonanie................................................................................................................ 38
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniami budynku i wyposażenia.

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan po zmianach ............................................................................................. 14.900
Zaangażowanie................................................................................................. 14.900
Wykonanie......................................................................................................... 14.900
Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS

Rozdział. 80110 – Gimnazja

Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan po zmianach ........................................................................................... 100.380
Zaangażowanie................................................................................................. 99.661
Wykonanie......................................................................................................... 99.661
Wykonanie związane jest z  funduszem zdrowotnym 0,3%, i świadczeniami bhp 
dla nauczycieli i wypłatą dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan po zmianach ........................................................................................ 1.008.150
Zaangażowanie............................................................................................ 1.008.020
Wykonanie.................................................................................................... 1.008.020
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem nauczycieli 

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan po zmianach ............................................................................................. 69.990
Zaangażowanie............................................................................................... 151.519
Wykonanie......................................................................................................... 69.986
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13” 

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan po zmianach ........................................................................................... 201.450
Zaangażowanie............................................................................................... 215.395
Wykonanie....................................................................................................... 201.159
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Plan po zmianach ............................................................................................. 28.210
Zaangażowanie................................................................................................. 30.224
Wykonanie......................................................................................................... 28.210
Wykonanie  związane  jest  ze  składkami  na  Fundusz  Pracy  od  wypłaconych 
wynagrodzeń.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................. 21.200
Zaangażowanie................................................................................................. 21.192
Wykonanie......................................................................................................... 21.052
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów  biurowych ,wyposażenia i druków.
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Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Plan po zmianach ............................................................................................. 11.490
Zaangażowanie................................................................................................. 11.489
Wykonanie......................................................................................................... 11.489
Wykonanie związane jest z  zakupem pomocy naukowych w tym map i książek.

Paragraf. 4260 – Zakup energii
Plan po zmianach.............................................................................................. 76.000
Zaangażowanie................................................................................................. 87.510
Wykonanie......................................................................................................... 76.000
Wykonanie związane jest z zakupem energii elektrycznej i gazu.

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych
Plan po zmianach.............................................................................................. 92.600
Zaangażowanie................................................................................................. 92.574
Wykonanie......................................................................................................... 92.574
Wykonanie :
Gimnazjum Maćkowice..........................    .9.140
Gimnazjum Orzechowce......................... .36.000
Gimnazjum Żurawica................................17.568
Gimnazjum Wyszatyce..........................  .29.866
Razem :...................................................92.574

Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych
Plan po zmianach .................................................................................................. 700
Zaangażowanie...................................................................................................... 596
Wykonanie.............................................................................................................. 558
Wykonanie związane jest z badaniami lekarskimi.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................... 9.665
Zaangażowanie................................................................................................... 9.672
Wykonanie........................................................................................................... 9.629
Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi ,RTV i ogłoszenia prasowe

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan po zmianach ............................................................................................... 2.350
Zaangażowanie................................................................................................... 2.236
Wykonanie........................................................................................................... 2.236
Wykonanie  związane  jest  z  podróżami  służbowymi  w  tym  ryczałty  służbowe 
dyrektorów.
Paragraf. 4420 – Podróże służbowe zagraniczne

Plan po zmianach ............................................................................................... 1.820
Zaangażowanie................................................................................................... 1.814
Wykonanie........................................................................................................... 1.814
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi 

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach ............................................................................................... 1.300
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Zaangażowanie................................................................................................... 1.267
Wykonanie........................................................................................................... 1.267
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem budynków i wyposażenia

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach ............................................................................................. 63.035
Zaangażowanie................................................................................................. 63.035
Wykonanie......................................................................................................... 63.035
Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach ........................................................................................... 588.910
Zaangażowanie............................................................................................... 588.361
Wykonanie....................................................................................................... 588.361
Wykonanie 
Gimnazjum Maćkowice.......................128.384
Gimnazjum Żurawica......................   .459.977
Razem:...............................................588.361

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach ............................................................................................... 5.000
Zaangażowanie................................................................................................... 5.000
Wykonanie........................................................................................................... 5.000
Wykonanie związane jest z zakupem komputera do gimnazjum w Żurawicy

Rozdział. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Paragraf. § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

Plan po zmianach ............................................................................................. 10.000
Zaangażowanie................................................................................................. 10.000
Wykonanie......................................................................................................... 10.000
Wykonane związane jest z dotacją na dowóz dzieci niepełnosprawnych z gminy do 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przemyślu

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach ........................................................................................... 117.800
Zaangażowanie................................................................................................. 95.124
Wykonanie......................................................................................................... 87.572
Wykonanie związane jest  dowozem dzieci do  szkół

Rozdział. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan po zmianach .................................................................................................. 700
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Zaangażowanie...................................................................................................... 638
Wykonanie.............................................................................................................. 638
Wykonanie związane jest ze świadczeniami wynikającymi z przepisów bhp

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan po zmianach ........................................................................................... 236.500
Zaangażowanie............................................................................................... 236.492
Wykonanie....................................................................................................... 236.492
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan po zmianach ............................................................................................. 17.187
Zaangażowanie................................................................................................. 35.844
Wykonanie......................................................................................................... 17.187
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan po zmianach ............................................................................................. 42.520
Zaangażowanie................................................................................................. 45.744
Wykonanie......................................................................................................... 42.487
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Plan po zmianach ............................................................................................... 6.000
Zaangażowanie................................................................................................... 6.415
Wykonanie........................................................................................................... 5.958
Wykonanie  związane  jest  ze  składkami  na  Fundusz  Pracy  od  wypłaconych 
wynagrodzeń.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................. 15.933
Zaangażowanie................................................................................................. 15.912
Wykonanie......................................................................................................... 15.912
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów biurowych oraz środków czystości
i prasy fachowej.

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych
Plan po zmianach .................................................................................................. 610
Zaangażowanie...................................................................................................... 605
Wykonanie.............................................................................................................. 605
Wykonanie związane jest z naprawą kserokopiarki.

Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych
Plan po zmianach .................................................................................................. 170
Zaangażowanie...................................................................................................... 170
Wykonanie.............................................................................................................. 170
Wykonanie związane jest z zakupem usług zdrowotnych

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................. 13.946
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Zaangażowanie................................................................................................. 13.946
Wykonanie......................................................................................................... 13.946
Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi , telefonicznymi, szkoleniem pracowników

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan po zmianach ............................................................................................... 5.200
Zaangażowanie................................................................................................... 5.200
Wykonanie........................................................................................................... 5.200
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi pracowników oraz ryczałt 
samochodowy.

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki
Plan po zmianach .................................................................................................. 421
Zaangażowanie...................................................................................................... 421
Wykonanie.............................................................................................................. 421
Wykonanie  związane jest z ubezpieczeniem wyposażenia i kasy

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan po zmianach ............................................................................................... 5.863
Zaangażowanie................................................................................................... 5.863
Wykonanie........................................................................................................... 5.863
Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach ............................................................................................... 4.050
Zaangażowanie................................................................................................... 3.957
Wykonanie........................................................................................................... 3.957
Wykonanie związane jest z zakupem kserokopiarki i sprzętu komputerowego.

Rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.180
Zaangażowanie................................................................................................... 1.165
Wykonanie........................................................................................................... 1.165
Wykonanie związane jest ze świadczeniami wynikającymi z przepisów bhp, wypłatę 
dodatków  wiejskich i mieszkaniowych nauczyciela doradcy metodyka.

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan po zmianach ............................................................................................. 11.800
Zaangażowanie................................................................................................. 11.798
Wykonanie......................................................................................................... 11.798
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym nauczyciela doradcy metodyka.

Paragraf. 4040 –Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan po zmianach ....................................................................................................... -
Zaangażowanie...................................................................................................... 956
Wykonanie................................................................................................................... -
Zaangażowanie związane jest z naliczaniem „13”
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Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan po zmianach ............................................................................................... 2.140
Zaangażowanie................................................................................................... 2.299
Wykonanie........................................................................................................... 2.132
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników jw.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Plan po zmianach .................................................................................................. 350
Zaangażowanie...................................................................................................... 322
Wykonanie.............................................................................................................. 299
Wykonanie  związane  jest  ze  składkami  na  Fundusz  Pracy  od  wypłaconych 
wynagrodzeń.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................... 8.670
Zaangażowanie................................................................................................... 8.310
Wykonanie........................................................................................................... 8.310
Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników , zwrotem opłat za studia.

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan po zmianach ............................................................................................. 11.970
Zaangażowanie................................................................................................. 11.779
Wykonanie......................................................................................................... 11.687
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi nauczycieli studiujących.

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan po zmianach .................................................................................................. 840
Zaangażowanie...................................................................................................... 840
Wykonanie.............................................................................................................. 840
Wykonanie związane jest z odpisem z zfśs

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach .................................................................................................. 623
Zaangażowanie...................................................................................................... 623
Wykonanie.............................................................................................................. 623
Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników 
Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan po zmianach ............................................................................................. 27.907
Zaangażowanie................................................................................................. 27.907
Wykonanie......................................................................................................... 27.907
Wykonanie związane jest z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
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Plan............................................................................................................................. 83.700
Zaangażowanie................................................................................................ 63.911
Wykonanie.................................................................................................................. 62.741
Procentowe wykonanie – 73,37.

Rozdział   85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

Paragraf. 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Plan po zmianach ............................................................................................. 28.000
Zaangażowanie................................................................................................. 20.000
Wykonanie......................................................................................................... 20.000
Wydatki związane są z  zorganizowaniem wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych 
dla ZHP w Żurawicy 

Paragraf. 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Plan po zmianach ............................................................................................... 4.000
Zaangażowanie................................................................................................... 3.642
Wykonanie........................................................................................................... 3.642
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem dla członków Komisji i szkolenia terapeutyczne

Paragraf. 4110 –Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan po zmianach .................................................................................................. 100
Zaangażowanie............................................................................................................
Wykonanie....................................................................................................................
Brak realizacji

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................. 30.500
Zaangażowanie................................................................................................. 21.038
Wykonanie......................................................................................................... 19.868
Wykonanie związane jest z zakupem 

Plan.................... Wykonanie
- środków żywności 10.000............................. 9.871
- materiałów do bieżącego funkcjonowania komisji przeciwdziałania 

alkoholizmowi 3.500............................. 3.526
- materiałów do punktów przeciwdziałania alkoholizmowi:
- Szkoła Żurawica Górna 1.200................................ 347
- Szkoła Wyszatyce 1.400.................................... 0
- Dom Rekolekcyjny Maćkowice 2.000.................................... 0
- Gimnazjum Żurawica 2.000............................. 1.829
- Dom Ludowy Bolestraszyce 1.200............................. 1.200
-    Szkoła Kosienice 1.200.................................... 0
-    Dom Ludowy Batycze 1.200.................................... 0
-    Dom parafialny w Buszkowicach 1.200.................................... 0
-    Szkoła Orzechowce 1.200.................................... 0
-   Dom Ludowy Buszkowiczki 1.200............................. 1.200
-   LKS Żurawianka 1.200............................. 1.200
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-   Dom parafialny w Żurawicy                    2.000                                    ................................  695  
Razem 30.500........................... 19.868

Paragraf. 4260 – Zakup energii
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.000
Zaangażowanie...................................................................................................... 457
Wykonanie.............................................................................................................. 457
Wykonanie związane jest z zakupem  gazu dla Domu Parafialnego w Żurawicy

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................. 12.000
Zaangażowanie................................................................................................. 10.693
Wykonanie......................................................................................................... 10.693
Wykonanie związane jest z prowadzeniem świetlicy, szkoleniami terapeutycznymi, 
badaniami psychologicznymi.

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan po zmianach ............................................................................................... 3.100
Zaangażowanie................................................................................................... 3.081
Wykonanie........................................................................................................... 3.081
Wykonanie związane jest  ze zwrotami  kosztów podróży  za udział w zajęciach 
terapeutycznych.

Rozdział 85158-Izby wytrzeźwień
Paragraf.2310-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 
Podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan...............................................................................................................................5.000
Zaangażowanie .............................................................................................................5.000
Wykonanie.....................................................................................................................5.000
Wykonanie związane z dotacją dla Izby wytrzeźwień.

Dział 853 – Opieka społeczna

Plan........................................................................................................................ 1.719.920
Zaangażowanie........................................................................................... 1.683.516
Wykonanie............................................................................................................. 1.664.499
Procentowe wykonanie – 96,78.

Rozdział 85313  – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Paragraf. 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan po zmianach ............................................................................................. 25.700
Zaangażowanie................................................................................................. 25.693
Wykonanie......................................................................................................... 25.693
Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne
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Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  społeczne 

Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne
Plan po zmianach ........................................................................................... 996.216
Zaangażowanie............................................................................................... 995.005
Wykonanie....................................................................................................... 994.832
Wykonanie związane jest z wypłatą świadczeń społecznych.

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan po zmianach ............................................................................................. 61.981
Zaangażowanie................................................................................................. 65.410
Wykonanie......................................................................................................... 61.981
Wykonanie związane jest ze składką na ubezpieczenia społeczne. 

         Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe

Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne
Plan po zmianach ........................................................................................... 137.106
Zaangażowanie............................................................................................... 122.574
Wykonanie....................................................................................................... 122.574
Wykonanie związane  jest z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne
Plan po zmianach ............................................................................................. 94.748
Zaangażowanie................................................................................................. 94.748
Wykonanie................................................................................................................... 94.748
Wykonanie związane jest z wypłatą zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych dla 
podopiecznych.

Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.000
Zaangażowanie...................................................................................................... 570
Wykonanie.............................................................................................................. 570
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów BHP dla pracowników.

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan po zmianach ........................................................................................... 191.301
Zaangażowanie............................................................................................... 178.142
Wykonanie....................................................................................................... 178.143
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym pracowników GOPS

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan po zmianach ............................................................................................. 12.329
Zaangażowanie................................................................................................. 22.886
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Wykonanie......................................................................................................... 12.329
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem tj. „13”

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan po zmianach ............................................................................................. 35.051
Zaangażowanie................................................................................................. 24.153
Wykonanie......................................................................................................... 22.334
Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Plan po zmianach ............................................................................................... 6.000
Zaangażowanie................................................................................................... 3.959
Wykonanie........................................................................................................... 3.700
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy

Paragraf. 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.300
Zaangażowanie................................................................................................... 1.202
Wykonanie........................................................................................................... 1.202
Wykonanie związane jest ze składką na PFRON

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................... 8.720
Zaangażowanie................................................................................................... 7.218
Wykonanie........................................................................................................... 7.218
Wykonanie  związane  jest  z  zakupem materiałów i  wyposażenia  potrzebnego do 
funkcjonowania ośrodka.

Paragraf. 4260 – Zakup energii
Plan po zmianach ............................................................................................... 2.000
Zaangażowanie................................................................................................... 2.000
Wykonanie........................................................................................................... 2.000
Wydatki przeznaczone są na zakup energii, opłaty telefoniczne.

Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych
Plan po zmianach .................................................................................................. 900
Zaangażowanie...................................................................................................... 556
Wykonanie.............................................................................................................. 556
Wydatki związane są z przeprowadzeniem badań okresowych.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................. 15.440
Zaangażowanie................................................................................................. 15.438
Wykonanie......................................................................................................... 15.438
Wykonanie  związane jest z opłatami pocztowymi., administrowaniem systemu Pomost

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan po zmianach ............................................................................................... 3.400
Zaangażowanie................................................................................................... 2.902
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Wykonanie........................................................................................................... 2.902
Wykonanie związane  jest z podróżami służbowymi

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan po zmianach ............................................................................................... 4.059
Zaangażowanie................................................................................................... 4.059
Wykonanie........................................................................................................... 4.059
Wykonanie związane jest z odpisem na ZFŚS

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach ............................................................................................... 7.000
Zaangażowanie................................................................................................... 6.013
Wykonanie........................................................................................................... 6.013
Wydatki przeznaczone są z pokryciem części kosztów wykonania sieci 
komputerowej w UG, uzupełnieniem sprzętu komputerowego, modernizacją 
systemu komputerowego.

Rozdział 85328 -  Usługi opiekuńcze  i specjalistyczne  usługi opiekuńcze

Paragraf. 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Plan po zmianach ............................................................................................... 8.000
Zaangażowanie................................................................................................... 8.000
Wykonanie..................................................................................................................... 8.000
Wydatki przeznaczone są na dotacje dla Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej.

Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan po zmianach .................................................................................................. 700
Zaangażowanie...................................................................................................... 186
Wykonanie.............................................................................................................. 186
Wykonanie związane jest z świadczeniami wynikającymi z przepisów bhp

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan po zmianach ............................................................................................. 34.104
Zaangażowanie................................................................................................. 29.548
Wykonanie......................................................................................................... 29.548
Wykonanie związane jest z wygrodzeniem opiekunek społecznych.

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan po zmianach ............................................................................................... 2.213
Zaangażowanie................................................................................................... 4.537
Wykonanie........................................................................................................... 2.212
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan po zmianach ............................................................................................... 7.223
Zaangażowanie................................................................................................... 6.993
Wykonanie........................................................................................................... 6.593
Wykonanie  związane jest ze składkami na ubezpieczenia społeczne
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Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.200
Zaangażowanie...................................................................................................... 759
Wykonanie.............................................................................................................. 703
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy

Paragraf. 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan po zmianach .................................................................................................. 430
Zaangażowanie...................................................................................................... 425
Wykonanie.............................................................................................................. 425
Wykonanie związane jest ze składkami na  PFRON

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.529
Zaangażowanie................................................................................................... 1.399
Wykonanie........................................................................................................... 1.399
Wydatki związane z zakupem materiałów dla opiekunek społecznych.

Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach .................................................................................................. 130
Zaangażowanie........................................................................................................ 97
Wykonanie................................................................................................................ 97

Wydatki związane z badaniami lekarskimi

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................... 5.000
Zaangażowanie................................................................................................... 4.821
Wykonanie........................................................................................................... 4.821

Wydatki związane z świadczeniem usług opiekuńczych.

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.353
Zaangażowanie................................................................................................... 1.353
Wykonanie........................................................................................................... 1.353
Wydatki przeznaczone są na  odpis na ZFŚS

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne
Plan po zmianach ............................................................................................. 51.890
Zaangażowanie................................................................................................. 51.777
Wykonanie......................................................................................................... 51.777
Wykonanie związane jest ze świadczeniami społecznymi :
- dożywianiem dzieci 44.487
- wyprawki dla pierwszoklasistów 7.290

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.897
Zaangażowanie................................................................................................... 1.093
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Wykonanie........................................................................................................... 1.093
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów przeznaczonych na wyposażenie 
punktów dożywiania dzieci w Kosienicach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan........................................................................................................................... 768.819
Zaangażowanie.............................................................................................. 795.080
Wykonanie................................................................................................................ 768.402
Procentowe wykonanie – 99,95.

Rozdział 85404 – Przedszkola

Paragraf. 2540- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej
placówki oświatowo-wychowawczej
Plan po zmianach ........................................................................................... 232.434
Zaangażowanie............................................................................................... 232.434
Wykonanie....................................................................................................... 232.434
Wykonanie związane jest z  dotacją dla przedszkoli  niepublicznych:

Plan Wykonanie
Bolestraszyce................................................. 78.525 78.525
Wyszatyce...................................................... 78.525 78.525
Kosienice........................................................75.384 75.384

Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan po zmianach ............................................................................................. 18.540
Zaangażowanie................................................................................................. 18.537
Wykonanie......................................................................................................... 18.537
Wykonanie związane jest z funduszem zdrowotnych nauczycieli 0,3%,  zakupem 
środków  BHP oraz wypłatą dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom.

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan po zmianach ........................................................................................... 277.695
Zaangażowanie............................................................................................... 277.762
Wykonanie....................................................................................................... 277.695
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym nauczycieli i pracowników
obsługi .

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan po zmianach ............................................................................................. 19.500
Zaangażowanie................................................................................................. 41.681
Wykonanie......................................................................................................... 19.488
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem tj „13” 

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan po zmianach ............................................................................................. 51.414
Zaangażowanie................................................................................................. 55.246
Wykonanie......................................................................................................... 51.371
Wykonanie związane jest ze składkami  na ubezpieczenia społeczne pracowników
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Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Plan po zmianach ............................................................................................... 7.340
Zaangażowanie................................................................................................... 7.868
Wykonanie........................................................................................................... 7.325
Wykonanie   związane  jest  ze  składkami  na  Fundusz  Pracy  od  wypłaconych 
wynagrodzeń.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................... 7.484
Zaangażowanie................................................................................................... 7.480
Wykonanie........................................................................................................... 7.480
Wykonanie związane jest z zakupem środków czystości, wyposażenia i opłat

Paragraf. 4220 – Zakup środków żywności
Plan po zmianach ............................................................................................. 35.000
Zaangażowanie................................................................................................. 35.000
Wykonanie......................................................................................................... 35.000
Wykonanie związane jest z zakupem środków żywności

Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Plan po zmianach ............................................................................................... 7.500
Zaangażowanie................................................................................................... 7.495
Wykonanie........................................................................................................... 7.495
Wykonanie  związane  jest  z  zakupem pomocy  naukowych  i  dydaktycznych  oraz 
zabawek.

Paragraf. 4260 – Zakup energii
Plan po zmianach ............................................................................................. 37.365
Zaangażowanie................................................................................................. 37.365
Wykonanie......................................................................................................... 37.365
Wykonanie związane jest z opłatami za energię elektryczną , gaz, wodę

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych
Plan po zmianach ............................................................................................. 43.400
Zaangażowanie................................................................................................. 43.379
Wykonanie......................................................................................................... 43.379
Wykonanie związane jest z przeprowadzeniem bieżącego remontu Przedszkola 
Nr  1,  modernizacja  instalacji  elektrycznej,  wymiana stolarki  okiennej,  ogrodzenie 
terenu przedszkola

Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych
Plan po zmianach .................................................................................................. 500
Zaangażowanie...................................................................................................... 440
Wykonanie.............................................................................................................. 440
Wykonanie związane jest z badaniami lekarskimi

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................... 4.400
Zaangażowanie................................................................................................... 4.200
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Wykonanie........................................................................................................... 4.200
Wykonanie związane jest z opłatami telefonicznymi wywozem szamba i RTV

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan po zmianach .................................................................................................. 580
Zaangażowanie...................................................................................................... 537
Wykonanie.............................................................................................................. 537
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi nauczycieli studiujących.

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki
Plan po zmianach .................................................................................................. 170
Zaangażowanie...................................................................................................... 167
Wykonanie.............................................................................................................. 167
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem mienia, budynków i wyposażenia

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan po zmianach ............................................................................................. 15.400
Zaangażowanie................................................................................................. 15.400
Wykonanie......................................................................................................... 15.400
Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach .................................................................................................. 660
Zaangażowanie...................................................................................................... 655
Wykonanie.............................................................................................................. 655
Wykonanie związane jest z 

Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe
Plan po zmianach .................................................................................................... 20
Zaangażowanie........................................................................................................ 17
Wykonanie................................................................................................................ 17
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi

Rozdział 85495 – Pozostała działalność
Paragraf. 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
Plan po zmianach ............................................................................................... 6.000
Zaangażowanie................................................................................................... 6.000
Wykonanie........................................................................................................... 6.000
Wykonanie związane jest z dotacją dla Parafii Maćkowice Domu Rekolekcyjnego Ruch -Światło-Życie 
na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z terenu gminy Żurawica.

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan po zmianach ............................................................................................... 3.417
Zaangażowanie................................................................................................... 3.417
Wykonanie........................................................................................................... 3.417
Wykonanie związane jest z odpisem na ZFŚS.
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Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan........................................................................................................................ 2.646.273
Zaangażowanie........................................................................................... 2.399.583
Wykonanie............................................................................................................. 2.308.095
Procentowe wykonanie – 87,22

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan po zmianach ............................................................................................... 2.000
Zaangażowanie........................................................................................................... -
Wykonanie................................................................................................................... -
Brak wykonania.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Plan po zmianach .................................................................................................. 500
Zaangażowanie........................................................................................................... -
Wykonanie................................................................................................................... -
Brak wykonania.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................... 3.369
Zaangażowanie........................................................................................................... -
Wykonanie................................................................................................................... -
Brak wykonania.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................. 59.600
Zaangażowanie................................................................................................. 70.580
Wykonanie......................................................................................................... 45.363
Wykonanie związane jest z:
- Naprawą pomp., obsługą oczyszczalni 33.729
- Wyrównaniem cen wody 9.883
- wydatkami w zakresie ochrony środowiska                                                       1.751  
- razem 45.363

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach ........................................................................................ 1.368.935
Zaangażowanie............................................................................................ 1.118.091
Wykonanie.................................................................................................... 1.118.033
Wykonanie związane z wydatkami inwestycyjnymi w tym:

Kanalizacja sanitarna w m. Żurawica , Wyszatyce i Bolestraszyce
Stworzenie warunków inwestycyjnych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 
W Żurawicy, Bolestraszycach i Wyszatycach.
Plan .................................................................................................................... 2
Zaangażowanie.......................................................................................................... 1
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Wykonanie ................................................................................................................. 1
Wykonanie związane  jest z zapłata faktury z bilansu otwarcia.

Wodociąg na stawach w Żurawicy
Plan ........................................................................................................... 12.273
Zaangażowanie................................................................................................. 12.273
Wykonanie......................................................................................................... 12.273
Wykonanie związane jest z robotami budowlano-montażowymi 

Oczyszczalnia i kanalizacja Orzechowce
Plan 90.000
Zaangażowanie 66.260
Wykonanie 66.260
Wykonanie związane jest z budową kanalizacji.

Kanalizacja sanitarna Żurawica Rozrządowa
- Plan ........................................................................................................... 40.000
- Zaangażowanie .......................................................................................... 37.647
- Wykonanie.................................................................................................. 37.647
Wykonanie związane z budową kanalizacji.

Kanalizacja sanitarna w m. Żurawica Górna etap III:
- Plan ........................................................................................................... 42.000
- Zaangażowanie........................................................................................... 35.979
- Wykonanie.................................................................................................. 35.979
Wykonanie związane z budową kanalizacji.

Kanalizacja sanitarna w m. Żurawica zadanie III strona Ruska
- Plan ........................................................................................................... 50.000
- Zaangażowanie........................................................................................... 48.249
- Wykonanie.................................................................................................. 48.249
Wykonanie związane z budową kanalizacji.

Kanalizacja sanitarna w m. Żurawica, Bolestraszyce, Wyszatyce
- Plan ...................................................................................................... 1.000.000
- Zaangażowanie......................................................................................... 838.265
- Wykonanie................................................................................................ 838.265
Wykonanie związane jest z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w m. Żurawica , 
Bolestraszyce w ramach programu SAPARD.

Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączeniem Bolestraszyc do Lisiej Góry
- Plan ............................................................................................................. 6.000
- Zaangażowanie............................................................................................. 5.762
- Wykonanie.................................................................................................... 5.762
Wykonanie związane z projektem technicznym.

Kanalizacja Bolestraszyce
- Plan ........................................................................................................... 76.000
- Zaangażowanie........................................................................................... 69.937
- Wykonanie.................................................................................................. 69.937
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Wykonanie związane z budową kanalizacji w m. Bolestraszyce. Realizacja zadania 
wynikająca z umowy w 2004r.

Budowa oczyszczalni w Żurawicy
- Plan ........................................................................................................... 40.000
- Zaangażowanie.................................................................................................. 58
- Wykonanie........................................................................................................... 0
Realizacja zadania wynikająca z umowy w 2004r.

Wykonanie stacji transformatorowej w Wyszatycach
- Plan ............................................................................................................. 3.660
- Zaangażowanie............................................................................................. 3.660
- Wykonanie.................................................................................................... 3.660
Wykonanie linii napowietrznej dla potrzeb oczyszczalni Wyszatyce.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w okolicy stadionu w Żurawicy
- Plan ............................................................................................................. 4.000
- Zaangażowanie.................................................................................................... -
- Wykonanie............................................................................................................ -
Brak wykonania.

Wykonanie rozbudowy oczyszczalni BOS 200
- Plan ............................................................................................................. 5.000
- Zaangażowanie.................................................................................................... -
- Wykonanie............................................................................................................ -
Brak wykonania.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................... 2.000
Zaangażowanie...................................................................................................... 660
Wykonanie.............................................................................................................. 660
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów potrzebnych do obsługi śmietniska

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................. 33.722
Zaangażowanie................................................................................................. 33.659
Wykonanie......................................................................................................... 33.659
Wykonanie związane jest z usługami w ramach gospodarki odpadami i utrzymaniem śmietniska

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki
Plan po zmianach ............................................................................................. 54.568
Zaangażowanie................................................................................................. 65.555
Wykonanie......................................................................................................... 54.567
Wykonanie związane jest z  opłatą za korzystanie ze środowiska.

Paragraf. 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych 
Plan po zmianach ............................................................................................. 26.526
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Zaangażowanie................................................................................................. 26.526
Wykonanie......................................................................................................... 26.526
Wykonanie związane z  karą za składowisko odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................... 7.000
Zaangażowanie...................................................................................................... 454
Wykonanie związane jest z zakupem siatki 
Wykonanie.............................................................................................................. 454
wykonanie

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ........................................................................................... 171.000
Zaangażowanie............................................................................................... 159.329
Wykonanie....................................................................................................... 159.329
Wykonanie związane jest z utrzymaniem czystości, odśnieżaniem dróg

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.000
Zaangażowanie........................................................................................................... -
Wykonanie................................................................................................................... -
Brak wykonania

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Paragraf. 4260 – Zakup energii
Plan po zmianach ........................................................................................... 244.641
Zaangażowanie............................................................................................... 292.642
Wykonanie....................................................................................................... 237.417
Wykonanie związane jest z zakupem energii.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.600
Zaangażowanie...................................................................................................... 172
Wykonanie.............................................................................................................. 172
Wykonanie związane jest z bieżącym funkcjonowaniem stanu technicznego oświetlenia

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach ........................................................................................... 166.412
Zaangażowanie............................................................................................... 128.528
Wykonanie....................................................................................................... 128.528
Wykonanie związane jest z wykonaniem oświetlenia drogowego w miejscowości
Żurawica , Buszkowiczki , Bolestraszyce, Buszkowice, Batycze,
Kosienice ,Maćkowice , Orzechowce
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Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach ............................................................................................... 3.400
Zaangażowanie................................................................................................... 3.387
Wykonanie........................................................................................................... 3.387
Wykonanie związane jest z zakupem  oświetlenia drogowego Żurawica Osobowa.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Paragraf. 2410 – Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego i gospodarstwa
pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe
Plan po zmianach ........................................................................................... 500.000
Zaangażowanie............................................................................................... 500.000
Wykonanie....................................................................................................... 500.000
Wykonanie związane jest z  dotacją dla Zakładu Wodociągowo- Kanalizacyjnego w 
Żurawicy z siedzibą w Wyszatycach.

   Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

Plan........................................................................................................................... 209.232
Zaangażowanie.............................................................................................. 206.919
Wykonanie................................................................................................................ 206.919
Procent wykonanie – 98,89.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach ............................................................................................. 14.600
Zaangażowanie................................................................................................. 14.174
Wykonanie......................................................................................................... 14.174
Wykonanie  związane  zakupem  materiałów  na  kółko  plastyczne  w  Żurawicy, 
Buszkowicach.i dla Harcerskiej Orkiestry Dętej w Żurawicy

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach ............................................................................................. 23.432
Zaangażowanie................................................................................................. 21.745
Wykonanie......................................................................................................... 21.745
Wykonanie związane z wynagrodzeniem instruktora muzyki w Żurawicy i instruktora 
plastyki w Buszkowicach.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Paragraf. 2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

Plan po zmianach ........................................................................................... 165.000
Zaangażowanie............................................................................................... 165.000
Wykonanie....................................................................................................... 165.000
Wykonanie związane jest z dotacją dla Instytucji Kultury
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Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach ............................................................................................... 6.200
Zaangażowanie................................................................................................... 6.000
Wykonanie........................................................................................................... 6.000
Wykonanie związane jest z wykonaniem krat w cerkwi w Wyszatycach    1.200
Zabezpieczenie budynku cerkwi Maćkowice                                              4.800

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Plan........................................................................................................................... 111.000
Zaangażowanie.............................................................................................. 108.500
Wykonanie................................................................................................................ 108.500
Procent wykonania –  97,75.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie  kultury fizycznej i sportu

Paragraf. 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Plan po zmianach ........................................................................................... 111.000
Zaangażowanie............................................................................................... 108.500
Wykonanie....................................................................................................... 108.500
Wykonanie związane jest z dotacjami dla klubów sportowych:

LKS Żurawica...................................... 71.000
LKS Kosienice..................................... 12.000
LKS Wyszatyce....................................23.000
LKS Orzechowce................................... 2.500
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I n f o r m a c j a
o Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska

za okres od 01.01 2003 do 31.12.2003

Przychody:
Stan środków obrotowych netto na początek roku sprawozdawczego 33.890,62
§ 069 – Wpływy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 22.989,51
§ 069 – Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 59.774,34
Ogółem 116.654,47

Wydatki

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  ................................................. 23.279,57
§ 4300.-.Zakup usług pozostałych................................................................ 25.286,94
§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne f. Celowych 18.455,85

Razem 67.022,36

Środki pieniężne na 31.12.2003 r................................................................. 49.632,11

         Objaśnienia 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia .23.279.57
w tym:
- zakup sadzonek drzew i krzewów.......................................................... 16.904,72
- zakup materiałów z zakresu ochr. przeciw powodziowej......................... 4.965,35
- zakup materiałów w ramach urządz. terenów zielonych i parków............ 1.409,50

§ 4300.-.Zakup usług pozostałych............................................................. 25.286,94
w tym:
- edukacja ekol.w zakresie ochrony. przeciwpowodziowej............................ 307,44
- urządzanie terenów zieleni i parków........................................................ 7.518,00
- zabezpieczenie skarpy w Buszkowicach..................................................8.000,00
- likwidacja dzikich wysypisk...................................................................... 1.500,00
- usługi w zakresie rolnictwa ekol .zmierzające do poprawy gleb 3.081,50
- opracowanie programu ekol. składowania odpadów................................1.830.00
- wykonanie progr. gospodarki odpadami komunal. gmin......................... .3.050,00

§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne f. celowych...................... 18.455,85
w tym:
zakup pojemników i koszy.............................................................................. 2.947,85
zakup sprzętu do usuwania skutków powodzi................................................ 5.390,00
zakup sprzętu do utrzymania stanu bezpieczeństwa dróg........................... 10.118,00
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Informacja o środkach 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawicy
za okres od 01.01.2003r do 31.12.2003 r

Przychody:
Konto 74 Pozostałe przychody operacyjne

Dotacja z budżetu gminy....................................................................................... 165.000,00
Środki z prowizji ZUS....................................................................................................... 2,30
Wynik finansowy netto roku obrotowego 2003(fundusz)................................................ 47,33
Pokrycie  amortyzacji................................................................................................... 562,35
Ogółem ...................................................................................................165.611,98

Koszty
Konto 41 Amortyzacja..................................................................................... 562,35
Konto 42 Zużycie materiałów i energii....................................................... 48.522,87
Konto 43 Usługi  obce.................................................................................  2.695,32
Konto 45 Wynagrodzenia........................................................................... 91.384,17
Konto 46 Ubezpieczenia i inne świadczenia.............................................. 21.692,87
Konto 47 Pozostałe koszty rodzajowe............................................................ 372,40
Razem ...................................................................................................165.229,98

Środki obrotowe
w tym:
Środki pieniężne na 31.12.2003r............................................................................... 359,24
Należności.................................................................................................................... 22,76
w tym:
nadpłata do ZUS 22,76
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Informacja o stanie mienia  komunalnego
gminy Żurawica na dzień   30.12. 2003r.

1. Grunty i budynki są własnością gminy na podstawie 
- decyzji Wojewody 
- ksiąg wieczystych
2. Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego  836,6448 ha na dzień 31.12.2003r.

Lp Miejscowość Stan na 
31.12.2002
w zł

Przychód Rozchód Stan na 
21.12. 2003
W zł

Stan na
31.12.
2002
powierz.
W ha

Przychód Rozchód Stan na 
31.12.
2003
powierz.
w ha

1 Orzechowce 96.625 - 188 96.437 34,17 0.0628 34,1072
2 Batycze 47.383 47.383 19,82 19,8200
3 Maćkowice 439.075 15.523 17.716 436.882 117,18 0,4361 0,5436 117,0725
4 Kosienice 216.007 650 215.357 68,89 0,2250 68,665
5 Buszkowice 181.765 255 181.510 42,7813 0,0161 0,0585 42,7389
6 Buszkowiczki 223.482 3.425 220.057 38,94 0,0146 0,7160 38,2386
7 Bolestraszyce 717.685 8.077 709.608 136,4101 0,6479 135,7622
8 Wyszatyce 814.475 36.445 778.030 306,8551 0,2230 6,4973 300,5808
9 Żurawica 648.869 20.300 8.080 661.089 80,02 0,1496 0,5100 79,6596

Razem 3.385.366 35.823 74.836 3.346.353 845,0665 0,8394 9,2611 836,6448

Budynki i budowle będące własnością gminy  w poszczególnych miejscowościach:

Batycze

Lp Nr działki Pow.ha Nazwa obiektu Stan na  01.01. 
2003

Zmiany w 
2003r.

Stan na 31.12. 
2003

1 249, 250 0,32 budynek Domu 
Ludowego

87.302,10 brak 87.302,10

Maćkowice

Lp Nr 
działki

Pow.h
a

Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003

Zmiany w 
2003r.

Stan na 
31.12.2003

1 488/225
0

0,10 budynek OSP
ogrodzenie, 
zbiornik p.poż

46.815,04 brak 46.815,04

2 1194 0,61 budynek  Agronomówki
budynek gospodarczy
ogrodzenie

32.644,25 brak 32.644,25

3 1191/3 0,09 studnia głębinowa 801,75 brak 801,75
4 dom ludowy

budynek gospodarczy
ogrodzenie

81.969,79 brak 81.969,79

5 1197 1.16 pałac 1.027.420,00 brak 1.027.420,00
6 cerkiew +2.500,00 2.500,00

Razem 1.189.650,83 2.500,00 1.192.150,83
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Orzechowce

Nr 
działki

Pow.ha Nazwa obiektu Stan na 01.01.2003 Zmiany w 
2003r.

Stan na 31.12. 
2003

1 17/4 250 0,10 budynek Domu 
Ludowego
z ogrodzeniem

368.775,00 brak 368.775,00

2 17/4 0,10 budynek OSP 26.750,84 brak 26.750,84
Razem 395.525,84 395.525,84

Wyszatyce

Lp Nr 
działki

Pow.ha Nazwa obiektu Stan na 01.01.2003 Zmiany w 
2003r.

Stan na 
31.12.2003

1 2097 
250

2,23 Szatnia -boisko 2.700,00 brak 2.700,00

2 1641 0.03 budynek WDK 197.445,09 brak 197.445,09
3 Cerkiew +4.500,00 4.500,00
4 Budynek przedszkola +70.211,14 70.211,14
5 Osadnik ścieków +2.928,20 2.928,20
6 Ogrodzenie +5.227,20 5.227,20

Razem 200.145,09 + 82.866,54 283.011,63

Bolestraszyce

Lp Nr działki Pow.ha Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003

Zmiany w 
2003r.

Stan na 31.12. 
2003

1 942/1 , 
942/2

3,83 zabudowania po SKR 119.677,67 -2.700,00 116.977,67

2 755/2 0,06 budynek dawnej szkoły 21.907,43 -21.907,43 -
3 951/1 0,06 Dom Ludowy 58.069,53 58.069,53
4 966/5 0,02 Budynek sklepu 30.086,86 -30.086,86 -
5 837 0,02 Budynek OSP i 

ogrodzenie
76.308,20 76.308,20

6 Budynek szkoły +4.500,00 4.500,00
7 Budynek przedszkola +150.400,61 150.400,61
8 Budynek gospodarczy +3.647,44 3.647,44
9 Ogrodzenie +5.675,63 5.675,63
10 Nawierzchnie i drogi +1.736,11 1.736,11
11 Kanalizacja i osadnik +8.184,68 8.184,68
12 Studnia i wodociąg +3.111,39 3.111,39

Razem 306.049,69 +122.561,57 428.611,26

Buszkowice

Lp Nr działki Pow.ha Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003

Zmiany w 
2003r.

Stan na 
31.12. 2003r.

1 81/2 0,62 budynek Domu Ludowego 153.202,49 153.202,49

2 Budynek OSP +26.000,00 26.000,00
Razem 153.202,49 +26.000,00 179.202,49
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Buszkowiczki

Lp Nr działki Pow.ha Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003

Zmiany w 
2003r.

Stan na 31.12. 
2003.

1 234/4   0,21 budynek Domu Lud.
budynek gospodarczy
ogrodzenie

108.284,66 108.284,66

Razem 108.284,66 brak 108.284,66

Kosienice

Lp Nr 
działki

Pow.h
a

Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003

Zmiany 
W 2003

Stan na 31.12. 
2003.

1 800      0,25 budynek dawnej poczty 11.607,42 11.607,42

2 798 0.58 garaże po SKR 20.129,45 20.129,45
3 436 0,04 budynek Domu Ludowego 31.912,27 31.912.27
4 Budynek podworski +23.000,00 23.000,00
5 Zabudowania podworskie +50.000,00 50.000,00
6 Budynek biblioteki +20.000,00 20.000,00

Razem 63.649,14 +93.000,00 156.649,14

Żurawica
Lp Nr 

działki
Pow.h
a

Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003

Zmiany 
W 2003

Stan na 31.12. 
2003r.

1 3/28    2.49 dworek drewniany 6.105,00 6.105,00
2 477/16 2,38 szatnia -boisko 2.700,00 2.700,00
3 335 0,05 budynek Urzędu Gminy

budynek gospodarczy
ogrodzenie
plac z asfaltem

749.692,10
8.739,70
4.136,84

27.480,70

749.692,10
8.739,70
4.136,84
27.480,70

5 487/3 budynek czworaków 208,00 -208,00 -
6 8 0,03 budynek mieszkalny 3.330,00 3.330,00
9 budynek 

mieszkalny
1.330,00 1.330,00

10 Barak kolejowy +4.200,00 4.200,00
Razem 803.722,34 +3.992,00 807.717,34

1. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 
oraz z wykonywania posiadania .

a) dochody z wieczystego użytkowania 3.433
b) dochody ze sprzedaży  budynków i działek 218.099
c) dochody z czynszów dzierżawy gruntów mienia komunalnego 3.671
d) dochody z czynszów dzierżawy lokali użytkowych i mieszkań 22.278
Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności ograniczonych prawach 
rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz w 
posiadaniu nie występują.
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I n f o r m a c j a  
o stanie mienia wiejskiego

za okres od 1.01.2003 do 31.12. 2003

BO.................................................................................................................................. 4.675
Przychody................................................................................................................... 10.103
Razem przychody...................................................................................................... 14.778
Rozchody...................................................................................................................... 8.035
Stan konta na 31.12.2003r........................................................................................... 6.743
W tym:
Orzechowce
Środki z BO.................................................................................................................... 3.150
Przychody......................................................................................................................... 488
Razem przychody.......................................................................................................... 3.638
Rozchody....................................................................................................................... 1.635
w tym:
- karczowanie pni na rowie                                           1.391
- transport baraku na mienie                                           244
Stan konta31.12.2003r............................................................................................... 2.003

Wyszatyce
Środki z BO 1.625
Przychody.................................................................................................................... 5.660
Razem przychody...................................................................................................... 7.285
Rozchody  .................................................................................................................. 5.025
w tym:
- za  drut kolczasty..................................................... 2.375
- za saletrę..................................................................2.650

Stan konta na 31.12.2003 r........................................................................................ 2.260

Bolestraszyce
Środki z BO.................................................................................................................... 136
Przychody ................................................................................................................... 1.280
Razem przychody........................................................................................................ 1.416
Rozchody....................................................................................................................... 505
w tym:
- za koszenie chwastów na mieniu                           285
- za czyszczenie poboczy                                         220
Stan konta na 31.12.2003r............................................................................................ 911

Maćkowice 
Środki z BO............................................................................................................ minus 424
Stan konta na 31.12.2003r...................................................................................minus 424
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Kosienice
Środki z BO............................................................................................................ minus 436
Przychody...................................................................................................................... 2.400
Razem przychody.......................................................................................................... 1.964
Rozchody.......................................................................................................................... 870
W tym
-zakup saletry..................................................................................... 870
Stan konta na 31.12.2003r......................................................................................... 1.094

Buszkowiczki
Środki z BO. 6
Stan konta na 31.12.2003r................................................................................................ 6

Buszkowice
Środki z BO.................................................................................................................... 398
Przychody....................................................................................................................... 275
Razem przychody........................................................................................................... 673
Rozchody............................................................................................................................ -

Stan konta na31.12.2003r............................................................................................. 673

Żurawica  
Środki z BO.................................................................................................................... 220
Stan konta na 31.12..2003r........................................................................................... 220
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S P R A W O Z D A N I E
z realizacji zadań pomocy społecznej

za  2003 rok.

W 2003 roku na pomoc społeczna wykorzystano kwotę 1.270.171,00 zł.
z tego na zadania zlecone  1.049.838,00 zł.
zadania własne 220.333,00 zł.

Wypłacono :
W rozdziale 85314 zadania zlecone ;
135 osobom wypłacono  renty socjalne na kwotę  465.819,00 zł.
(są to osoby, które maja orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności powstały 
przed ukończeniem 18 roku życia, a jeżeli osoba uczy się w szkole ponad podstawowej lub wyższej 
do ukończenia 25 roku życia)
61 rodzin pobierało zasiłki stale  252.890,00 zł.
(zasiłek stały przysługuje osobie nie pozostającej w zatrudnieniu, opiekującej się dzieckiem które 
wymaga ze strony opiekuna stałej opieki i pielęgnacji)
28 osób pobierało zasiłki stale wyrównawcze 87.086,00 zł.
(zasiłek stały wyrównawczy przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy w powodu wieku lub 
inwalidztwa, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego zgodnie z art.4 ust.
1 ustawy jak wyżej)
3 matek samotnie wychowujących dzieci otrzymało zasiłki okresowe gwarantowane 
z tytułu bezrobocia 10.540,00 zł.
39 rodzin otrzymało zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa 49.638,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono 84 osobom (są to osoby które 
pobierają renty socjalne, zasiłki stale, stale wyrównawcze oraz okresowe 
gwarantowane i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu) ............... 25.693,00 zł.
48 osobom opłacono składki ZUS (osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu z 
innych tytułów pobierają zasiłki stale, okresowe gwarantowane).............61.981,00 zł.
Zapłacono za 48 biletów kredytowych (osobom, które opuściły szpital w Żurawicy 
lub jeździły na konsultacje medyczne ) ..................................................... 1.443,00 zł.

W rozdziale 86316 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wydatkowano ..........94.748,00 zł.
Wypłacono 12 rodzinom zasiłki rodzinne na kwotę....................................6.935,00 zł.
75 rodzinom zasiłki pielęgnacyjne na kwotę ........................................... 87.813,00 zł.

W rozdziale 86314 zadania własne;

273 dzieci zostało objęte pomocą w formie dożywiania na kwotę............45.580,00 zł.
z czego : 16.980,00 zł. ze środków gminy 
               28.600,00 zł. ze środków dodatkowych z rezerwy Wojewody

13 osobom udzielono pomoc w formie usług opiekuńczych na kwotę 47.337,00 zł
Ponadto objęto pomocą 313 rodzin w formie zasiłku 
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celowego na kwotę 127.416,00 zł

Ogółem objęto pomocą społeczna w 2003 roku 602 rodzin.

W ramach realizacji „ Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów 
„WYPRAWKA SZKOLNA” 2003 - 81 uczniów rozpoczynających naukę w kl. I szkoły Podstawowej 
otrzymało wyprawkę w postaci plecaka z wyposażeniem (koszt 7.290,00) oraz książki całość 
finalizowana była ze środków Wojewody .

W ramach „Programu nieodpłatnego przekazania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003r. 
na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych wykonujących 
zadania z zakresu pomocy społecznej” wydano 3.334 szt. (1.502,74 kg ) konserw dla 305 rodzin z 
terenu tut. Gminy.

Ponadto udzielono pomoc rzeczową w formie ;
- witaminy C-0,2 –19 szt. (otrzymane z PKPS)
- 4 dzieci wyjechało na kolonie ze środków Kuratorium
- wydano 20 szt. zestawów szkolnych dla dzieci z rodzin wielodzietnych,
- 17 szt. obuwia letniego, 8 szt. rękawiczek włóczkowych oraz 1 kurtkę otrzymano od firmy 

(Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe w Barczewie)
- wydano 325 par obuwia
- 53 rodziny otrzymało odzież
Dzięki pomocy licznym sponsorom w dniu 04 grudnia 2003r. udało się zorganizować uroczystości 

Mikołajkowe dla 161 dzieci z rodzin najuboższych.
Ponadto w trakcie podejmowanych działań przez pracowników socjalnych wymienić należy prace 
socjalną, którą objęła ponad 90 osób i rodzin. 
Polegała ona głównie na załatwianiu możliwości uzyskania ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, 
na motywowaniu klientów do podjęcia bardziej energicznych poszukiwań miejsca pracy, 
ukierunkowaniu klientów co do podejmowaniu starań o świadczenia socjalne i alimentacyjne, pomoc w 
podejmowaniu leczenia – a także na pozyskiwaniu pomocy rzeczowej dla klientów pomocy społecznej 
(głównie ubrań) od sponsorów.
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Informacja  o dochodach  związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział . 750 – Administracja publiczna
Plan............................................................................................................................. 94.000
Dochody wykonane......................................................................................... 94.000

Rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Paragraf 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie   (związkom  gmin) 
ustawami
Plan po zmianach ............................................................................................. 94.000
Dochody wykonane........................................................................................... 94.000
Dochody to  dotacja  celowa przekazana  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań 
bieżących z  zakresu administracji rządowej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan............................................................................................................................. 40.505
Dochody wykonane......................................................................................... 40.503

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Paragraf 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie   (związkom  gmin) 
ustawami

Plan po zmianach ............................................................................................... 1.515
Dochody wykonane............................................................................................. 1.515
Dochody to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Paragraf 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie   (związkom  gmin) 
ustawami
Plan po zmianach ............................................................................................. 38.990
Dochody wykonane........................................................................................... 38.988
Dochody to dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie 
przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej..

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan........................................................................................................................... 117.531
Dochody wykonane....................................................................................... 117.531

Rozdział.– 80101 Szkoły podstawowe
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Paragraf 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie   (związkom  gmin) 
ustawami
Plan po zmianach ............................................................................................... 9.001
Dochody wykonane............................................................................................. 9.001
Dotacja na wyposażenie pierwszoklasistów.

Paragraf 633 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Plan po zmianach ............................................................................................. 80.000
Dochody wykonane........................................................................................... 80.000
Dotacja na budowę sali sportowej w Wyszatycach.

Rozdział.– 80195 – Pozostała działalność

Paragraf. 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Plan po zmianach ............................................................................................. 28.530
Dochody wykonane........................................................................................... 28.530
Dochody to dotacje na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 853 – Opieka społeczna
Plan....................................................................................................................... 1..294.281
Dochody wykonane.................................................................................... 1.294.274

Rozdział.– 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Paragraf. 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom gmin) 
ustawami
Plan po zmianach ............................................................................................. 25.700
Dochody wykonane........................................................................................... 25.693
Dochody to dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
społeczne

Paragraf. 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom gmin) 
ustawami
Plan po zmianach ........................................................................................... 929.397
Dochody wykonane......................................................................................... 929.397
Dochody to dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
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Rozdział. 85315 – Dodatki mieszkaniowe

Paragraf. 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)
Plan po zmianach ............................................................................................. 64.106
Dochody wykonane........................................................................................... 64.106
Dochody to dotacje na dodatki mieszkaniowe

Rozdział. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Paragraf. 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom gmin) 
ustawami
Plan po zmianach ............................................................................................. 94.748
Dochody wykonane........................................................................................... 94.748
Dochody to dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

               Rozdział. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf. 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom gmin) 
ustawami

Plan po zmianach ........................................................................................... 144.440
Dochody wykonane......................................................................................... 144.440
Dochody to dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

Rozdział. 85395 – Pozostała działalność

Paragraf. 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom gmin) 
ustawami
Plan po zmianach ............................................................................................... 7.290
Dochody wykonane............................................................................................. 7.290
Dochody to dotacje na wyprawki dla pierwszoklasistów.

Paragraf. 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Plan po zmianach.............................................................................................. 28.600
Dochody wykonane........................................................................................... 28.600
Dotacja celowa na  dofinansowanie dożywiania uczniów

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan............................................................................................................................... 3.417
Dochody wykonane........................................................................................... 3.417
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Rozdział. 85495 – Pozostała działalność

Paragraf. 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Plan po zmianach................................................................................................ 3.417
Dochody wykonane............................................................................................. 3.417
Dotacja celowa na  odpisy ZFŚS dla emerytów i rencistów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan........................................................................................................................... 532.535
Dochody wykonane....................................................................................... 532.535

Rozdział. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf. 629 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Plan po zmianach............................................................................................ 362.170
Dochody wykonane......................................................................................... 362.170
Dochody  to  środki  z  programu  SAPARD  na  budowę  kanalizacji  sanitarnej  , 
grawitacyjnej  i  ciśnieniowej  wraz  z  przepompowniami  w  m.  Żurawica  –
Bolestraszyce.

Rozdział. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Paragraf.  201  –  Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań 
bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom gmin) 
ustawami
Plan po zmianach............................................................................................ 130.300
Dochody wykonane......................................................................................... 130.300
Dochody otrzymane z tytułu dotacji na oświetlenie ulic z Urzędu Wojewódzkiego

Paragraf. 631 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 
 z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych  gminie ustawami
Plan po zmianach ............................................................................................. 40.065
Dochody wykonane........................................................................................... 40.065
Dotacje otrzymane z tytułu zwrotu kosztów na oświetlenie uliczne
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Informacja  o wydatkach  związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan............................................................................................................................. 94.000
Wykonanie.................................................................................................................. 94.000

Rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan po zmianach ............................................................................................. 67.646
Wykonanie......................................................................................................... 67.646
Wykonanie  związane  jest  z  wynagrodzeniami  osobowymi  pracowników  adm. 
rządowej

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan po zmianach ............................................................................................... 9.354
Wykonanie........................................................................................................... 9.354
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj.”13”

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan po zmianach ............................................................................................. 15.000
Wykonanie......................................................................................................... 15.000
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Plan po zmianach ............................................................................................... 2.000
Wykonanie........................................................................................................... 2.000
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy
. 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan............................................................................................................................. 40.505
Wykonanie.................................................................................................................. 40.503

Rozdział. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................... 1.515
Wykonanie........................................................................................................... 1.515
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów potrzebnych do prowadzenia 
i aktualizacji stałego spisu wyborców.
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Rozdział75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
.

Paragraf 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Plan po zmianach.............................................................................................. 26.271
Wykonanie......................................................................................................... 26.271
Wykonanie związane jest z wypłata diet dla członków obwodowych komisji.

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan po zmianach .................................................................................................. 977
Wykonanie.............................................................................................................. 977
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Plan po zmianach .................................................................................................. 121
Wykonanie............................................................................................................. -121
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach ............................................................................................... 2.684
Wykonanie........................................................................................................... 2.682
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów potrzebnych do lokali wyborczych

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach ............................................................................................... 8.851
Wykonanie........................................................................................................... 8.851
Wykonanie  związane  jest  z   zabezpieczeniem  lokali  komisji  obwodowych, 
sporządzeniem  spisów  wyborców,  transportem  i  wydatkami  związanymi  z 
funkcjonowaniem obwodów do głosowania.

Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan po zmianach..................................................................................................... 86
Wykonanie................................................................................................................ 86
Wydatki na zwrot kosztów podróży .

Dział  801 – Oświata i wychowanie

Plan........................................................................................................................... 117.531
Wykonanie................................................................................................................ 117.531

Rozdział. 80101 – Szkoły podstawowe

Paragraf. 324 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
Plan po zmianach ............................................................................................... 9.001
Wykonanie........................................................................................................... 9.001
Pomoc dzieciom najuboższym zakup podręczników

85



Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach ............................................................................................. 80.000
Wykonanie........................................................................................................ -80.000

Rozdział. 80195 – Pozostała działalność

Paragraf 4300- Zakup usług pozostałych
Plan po zmianach .................................................................................................. 623
Wykonanie.............................................................................................................. 623
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem komisji kwalifikacyjnej

Paragraf 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan po zmianach ............................................................................................. 27.907
Wykonanie......................................................................................................... 27.907

Dział 853 – Opieka społeczna

Plan........................................................................................................................ 1.294.281
Wykonanie............................................................................................................. 1.294.274

Rozdział 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Paragraf. 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Plan po zmianach ............................................................................................. 25.700
Wykonanie......................................................................................................... 25.693
Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  społeczne 

Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne
Plan po zmianach ........................................................................................... 867.416
Wykonanie....................................................................................................... 867.416
Wykonanie związane jest z wypłatą świadczeń społecznych.

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan po zmianach ............................................................................................. 61.981
Wykonanie......................................................................................................... 61.981
Wykonanie związane jest ze składką na ubezpieczenia społeczne. 

Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe

Paragraf. 3110 – ŚꗬÁIЕ86ሀ¿86868686Ѐ86䂮
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po zmianach .............. 362.170
Wykonanie....................................................................................................... 362.170
Wykonanie związane jest z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ramach programu SAPARD

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Paragraf. 4260 – Zakup energii
Plan po zmianach ........................................................................................... 130.300
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Wykonanie....................................................................................................... 130.300
Wykonanie związane jest z zakupem energii

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach ............................................................................................. 40.065
Wykonanie......................................................................................................... 40.065
Wykonanie związane jest z wykonaniem oświetlenia ulicznego
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Informacja o stanie mienia  komunalnego Szkół i Przedszkoli
gminy Żurawica na dzień 31.12.2003 r.

                                  Ogólna powierzchnia gruntów 20,62 ha

Szkoła - miejscowość Stan na 31.12.2003
Szkoła  Podstawowa  Batycze 1,61
Szkoła  Podstawowa  Bolestraszyce 1,59
Szkoła  Podstawowa  Buszkowice 1,45
Szkoła  Podstawowa  Kosienice 2,24
Szkoła  Podstawowa  Maćkowice 5,39
Szkoła  Podstawowa  Orzechowce 1,35
Szkoła  Podstawowa  Wyszatyce 1,47
Szkoła  Podstawowa  Żurawica 2,44
Szkoła  Podstawowa  Żurawica Górna 1,29
Szkoła  Podstawowa  Wiarus 1,64
Razem ha 20,47

Budynki , budowle i inne urządzenia
stanowiące mienie Szkół i Przedszkoli

Batycze

Lp. Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003

Zmiany w 2003 Stan na 
31.12.2003

1. Budynek szkoły - stary 12.830,53 -12.830,53 0,00
2. Budynek gospodarczy 1.230,69 -1.230,69 0,00
3. Studnia 800,29 -800,29 0,00
4.

Kocioł gazowy
4.200,00 4.200,00

5.
Budynek szkoły - nowy

+538.237,29 538.237,29

Razem
19.061,51 542.437,29

Bolestraszyce

Lp. Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003

Zmiany w 2003 Stan na 
31.12.2003

1. Budynek szkoły – główny 247.529,88 +85.088,48 332.618,36
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2. Budynek gospodarczy 5.906,25 5.906,25
3. Ogrodzenie 5.776,54 5.776,54
4. Studnia 1.376,01 1.376,01
5. Osadnik ścieków 2.927,23 2.927,23
6. Dojście betonowe 1.414,73 1.414,73
7. Nowa szkoła z inwestycji 642.844,21 642.844,21
8. Kocioł gazowy w nowej szkole 7.000,00 7.000,00

Razem 914.774,85 999.863,33

Buszkowice

Lp. Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003

Zmiany w 2003 Stan na 
31.12.2003

1. Budynek szkoły 415.322,50 +66.906,06 482.228,56
2. Budynek gospodarczy 7.207,92 7.207,92
3. Studnia z hydroforem 1.376,01 1.376,01
4. Ogrodzenie 10.607,13 10.607,13
5. Osadnik ścieków 4.059,30 4.059,30
6. Nawierzchnie 614,44 614,44

Razem 439.187,30 506.093,36

Kosienice

Maćkowice

Lp. Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003

Zmiany w 2003 Stan na 
31.12.2003

1. Budynek szkoły 318.017,60 318.017,60
2. Dom nauczyciela 61.328,18 61.328,18
3. Budynek gospodarczy przy DN 9.802,32 9.802,32
4. Ogrodzenie z siatki 6.751,80 6.751,80
5. Osadnik ścieków 2.927,23 2.927,23
6. Studnia z hydroforem 1.678,51 1.678,51

Razem 400.505,64 400.505,64

Lp. Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003

Zmiany w 2003 Stan na 
31.12.2003

1. Budynek szkoły 139.610,87 139.610,87
2. Ogrodzenie 12.343,23 12.343,23
3. Studnia 1.473,54 1.473,54
4. Nawierzchnie, ulice, place 7.829,57 7.829,57
5. Osadnik ścieków 2.927,23 2.927,23
6. Nawierzchnie ------                           ----
7. Studnia z hydroforem ------       ------
8. Budynek gospodarczy 8.734,98 8.734,98
9. Kocioł gazowy 23.000,00 23.000,00

Razem 195.919,42 195.919,42
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Orzechowce
Lp. Nazwa obiektu Stan na 

01.01.2003
Zmiany w 2003 Stan na 

31.12,2003
1. Budynek szkoły 170.362,63 +38.167,48 208.530,11
2.

Dom nauczyciela
56.493,53 56.493,53

3. Ogrodzenie z elementów 28.373,29 28.373,29
4. Budynek gospodarczy 24.032,04 24.032,04
5. Studnia z hydroforem 1.473,54 1.473,54
6. Kanalizacja odpływowa 2.331,91 2.331,91
7. Kotły c.o. węglowe 6.668,78 6.668,78

Razem 289.735,72 327.903,20

Wyszatyce
Lp. Nazwa obiektu Stan na 

01.01.2003
Zmiany w 2003 Stan na 

31.12.2003
1. Budynek szkoły 299.419,11 +29.380,45 328.799,56
2. Ogrodzenie z siatki 13.075,02 13.075,02
3. Osadnik ścieków 2.927,23 2.927,23
4. Kocioł gazowy co 13.410,60               13.410,60
5. Budynek sala gimnastyczna 1.280.461,69 1.280.461,69
6.

Kanalizacja deszczowa
22.617,08 22.617,08

7.
Drogi i place

58.143,19 58.143,19

8.
Ogrodzenie terenu sali gimn.

14.087,45 14.087,45

Razem
1.733.521,82 1.733.521,82

Żurawica Nr 1

Lp. Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003

Zmiany w 2003 Stan na 
31.12.2003

1. Budynek szkoły – głównej 681.124,83 681.124,83
2. Budynek gospodarczy 2.647,31 2.647,31
3. Ogrodzenie z siatki 38.790,86 38.790,86
4. Studnia z hydroforem 1.473,54 1.473,54
5. Drogi, place, nawierzchnie 14.490,26 14.490,26

Razem 738.526,74 738.526,74

Żurawica”Wiarus”

Lp. Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003

Zmiany w 2003 Stan na 
31.12.2003
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1. Budynek szkoły 800.288,74 800.288,74
2. Kotłownia 55.841,26 55.841,26
3. Kocioł gazowy 11.670,00 11.670,00
4. Ogrodzenie z siatki 28.374,47 28.374,47
5. Oświetlenie na słupach 

stalowych
9.852,60 9.852,60

6. Drogi i place 52.401,83 52.401,83
Razem 958.428,90 958.428,90

Żurawica Nr 2

Lp. Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003

Zmiany w 2003 Stan na 
31.12.2003

1. Budynek szkoły – Dwór 21.924,33 21.924,33
2. Ogrodzenie z siatki 6.201,25 6.201,25
3. Budynek szkoły – po SKR 433.292,30 +6.363,75 439.656,05
4. Sala gimnastyczna 102.338,82 102.338,82
5. Kocioł gazowy 7.896,56 7.896,56

Razem 571.653,26 578.017,01

Żurawica – Gimnazjum

Lp. Nazwa obiektu Stan na 
01.01.2003

Zmiany w 2003 Stan 31.12.2003

1. Hala sportowa  2.258.402,54 +6.747,50 2.265.150,04
2. Ogrodzenie z elementami 

stalowymi
39.654,04 39.654,04

3. Drogi manewrowe i p.poż. 16.050,00 16.050,00
4. Kotły gazowe 32.374,16 32.374,16

Razem 2.346.480,74 2.353.228,24

Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Bolestraszycach

Lp. Nazwa obiektu Stan na 01.01.200 Zmiany w 2003 Stan na 
31.12.2003

1. Budynek przedszkola 150.400,61 150.400,61
2. Budynek gospodarczy 3.647.44 3.647,44
3. Ogrodzenie 5.675,63 5.675,63
4. Nawierzchnie i drogi 1.736,11 1.736,11
5. Kanalizacja -  osadnik 8.184,68 8.184,68
6. Studnia i wodociąg 3.111,39 3.111,39

Razem 172.755,86 172.755,86

Przedszkole Żurawica Nr 1

Lp. Nazwa obiektu Stan na Zmiany w 2002 Stan na 
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01.01.2002 31.12.2003
1. Budynek przedszkola 97.039,69 +18.595,56 115.635,25
2. Studnia z hydroforem 1.473,54 1.473,54
3. Ogrodzenie 5.843,94 +10.320,20 16.164,14

Razem 104.357,17 133.272,93

Ogółem 7.558.585,61 9.640.473.74

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz 
z wykonywania posiadania:
a/ dochody z wieczystego użytkowania                                                                                    brak
b/ dochody ze sprzedaży budynków i działek                                                                           brak
c/ dochody z czynszów dzierżawy gruntów mienia komunalnego                                             brak
d/ dochody z czynszów dzierżawy lokali użytkowych i mieszkań                                              brak

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności ograniczonych praw







na 
budowę  sali  gimnastycznej  z  łącznikiem przy  ZS Maćkowice   i  rozpoczęto  roboty  budowlane.  Wybór 
wykonawcy został przeprowadzony na podstawie przetargu nieograniczonego.

Ogólna kwota zadania  1.414000,00
Poniesione nakłady do 31.12.2003r 156.804,98

Gimnazjum Żurawica

Po zatwierdzeniu dokumentacji rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlano – instalacyjnych 
segmentu dydaktycznego Gimnazjum wraz z łącznikiem na podstawie przetargu nieograniczonego
i rozpoczęto budowę.
Ogólny koszt zadania inwestycyjnego 3.606.000,00
Poniesione nakłady w 2003r  459.976,40

2.Zakupy inwestycyjne

Przy współudziale środków z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa zakupione zostały zestawy 
komputerowe dla Zespołu Szkół w Orzechowcach na kwotę 12.780,00
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Ponadto ze środków budżetowych zakupiono komputery dla szkół : Bolestraszyce, Buszkowice, 
Kosienice, Żurawica Nr1, Żurawica Górna na ogólną kwotę 24.019,83

Gimnazja 
Ze środków budżetowych zakupiono komputer przenośny dla Gimnazjum Żurawica 5.000,00

3.Remonty.

Szkoła Bolestraszyce
Wykonano roboty instalacyjne: modernizacja instalacji elektrycznej, sanitarnej, docieplenie i elewację 
budynku 89.800,61

Szkoła Buszkowice
Bieżące remonty 15.401,98

Szkoła Kosienice
Bieżący remont – malowanie pomieszczeń 5.912,73

Szkoła Maćkowice 
Remont bieżący kotłowni i instalacji co  3.285,80

Szkoła Orzechowce
Wymiana stolarki okiennej, naprawa instalacji co oraz malowanie
pomieszczeń dydaktycznych 18.318,83

Szkoła Wyszatyce
Częściowa wymiana stolarki okiennej  w segmencie dydaktycznym 
szkoły i gimnazjum 4.906,08

Szkoła Żurawica Nr 1
Malowanie pomieszczeń dydaktycznych w budynku szkoły Oś. Wiarus 29.429,44

Szkoła Żurawica Górna
Wymiana stolarki okiennej i bieżący remont instalacji co 13.522,35

Gimnazja w zakresie remontów

Gimnazjum Żurawica
Bieżący remont pomieszczeń gimnazjum 17.568,04

Gimnazjum Wyszatyce
Wymiana stolarki okiennej 29.866,27

Gimnazjum Maćkowice
Bieżący remont pomieszczeń 9.139,91
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Gimnazjum Orzechowce
Wymiana stolarki i malowanie  pomieszczeń, remont instalacji co  36.000,00

Przedszkola w zakresie remontów

Przedszkole Żurawica Nr 1
Wymiana stolarki okiennej, modernizacja instalacji elektrycznej 
– ogrodzenie terenu przedszkola 42.792,40

Na terenie Gminy istnieją  2 przedszkola typu wiejskiego, finansowane z budżetu Gminy, zapewniając 
opiekę dla około 70 dzieci.

Przedszkola przy szkołach  podstawowych – Oddziały „O”
Klasy  Oddziałów  „O”  znajdują  się  w  budynkach  szkolnych.  Gmina  Żurawica  do  dnia  31.08.2003r. 
posiadała 9 oddziałów klasy „O”. Obecnie jest 8 klas „O”.
Koszty utrzymania są pokrywane w całości z budżetu gminy.

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych 
Zespół powołany do obsługi finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych  
( Szkół, Gimnazjów, Przedszkoli i klas „O” działających na terenie Gminy Żurawica).
Działalność zespołu zapewnia obsługę w zakresie wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, w 
zakresie inwestycji, remontów, zaopatrzenia w opał i środki bhp, rozliczanie ewidencji majątkowej, 
sprawozdawczości i obsługi kasowo – bankowej. 
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Informacja rzeczowa z realizacji wydatków środka specjalnego za 2003 roku

    Na przychody środka specjalnego składają się :
- wpłaty pieniężne od rodziców na rzecz szkoły 
plan ..................................................................................................................  11.000,00
wykonanie ......................................................................................................... 11.540,00
- środki otrzymane z PZU – Przemyśl na cele prewencyjne i z tytułu ubezpieczenia dzieci
plan .................................................................................................................... .5.000,00
wykonanie ......................................................................................................... 10.387,31
-     środki z wynajmu sali gimnastycznej
Plan .................................................................................................................. 15.000,00
Wykonanie ........................................................................................................ 17.266,00
Razem
Plan ................................................................................................................. .31.000,00
Wykonanie ........................................................................................................ 39.193,31
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego
Plan .................................................................................................................... 8.881,00
Wykonanie ........................................................................................................ .8.881,00
Ogółem 
Plan .................................................................................................................. 39.880,51
Wykonanie ....................................................................................................... 48.074,31
Wydatki
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan ................................................................................................................... 18.880,51
Wykonanie ........................................................................................................ 10.503,70
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i sprzętu p/pożarowego
§4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan .................................................................................................................... .8.000,00
wykonanie ........................................................................................................... 5.044,06
§4260 – Zakup energii 
plan ..................................................................................................................... 8.000,00
wykonanie .......................................................................................................... .7.286,05
§4270 – Zakup usług remontowych
plan ..................................................................................................................... 2.500,00
wykonanie ........................................................................................................... 2.165,00

     § 4300 – Zakup usług pozostałych
plan ..................................................................................................................... 1.500,00
wykonanie ........................................................................................................... 1.128,20
wykonanie związane jest z poniesionym kosztem wynajęcia autokaru na przewóz młodzieży na 
imprezy sportowe i K.O.
Razem
Plan ................................................................................................................... 38.880,51
Wykonanie ........................................................................................................ 26.127,01
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 
Plan .................................................................................................................... 1.000,00
Wykonanie ...................................................................................................... .21.946,81
Ogółem 
Plan ................................................................................................................. .39.880,51
Wykonanie ...................................................................................................... .48.073,82
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Informacja  Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Żurawicy
z siedzibą w Wyszatycach za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 r

Przychody:
Paragraf 069-Wpływy z różnych opłat
Plan.............................................................................................................................  21.000
Wykonanie................................................................................................................... 21.614

Paragraf 083- Wpływy z usług
Plan............................................................................................................................ 983.000
Wykonanie................................................................................................................ .982.689
W tym:
Wpływy  za wodę......................................................596.714
Wpływy  za  ścieki.....................................................385.975
Paragraf 241 –Dotacja otrzymana z budżetu na pierwsze wyposażenie 
w środki obrotowe zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego
Plan........................................................................................................................... .500.000
Wykonanie................................................................................................................ .500.000
Dotacja z Urzędu Gminy na pierwsze wyposażenie

Razem plan............................................................................................................. 1.504.000
Razem wykonanie.................................................................................................. .1.504.303

Koszty

Paragraf 3020  Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan.............................................................................................................................. 11.000
Wykonanie................................................................................................................... 11.951
Zobowiązania................................................................................................................ -1.079
Wykonanie związane jest z zakupem odzieży ochronnej i środków BHP dla
Pracowników zatrudnionych na oczyszczalni w Wyszatycach i Orzechowcach
Paragraf 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
Plan............................................................................................................................ 394.000
Wykonanie................................................................................................................ .393.452
Zobowiązania.............................................................................................................. .29.403
Wykonanie związane są z wynagrodzenie  19 osób zatrudnionych w zakładzie

Paragraf 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan............................................................................................................................. .74.700
Wykonanie.................................................................................................................. .74.677
Zobowiązania............................................................................................................... 36.512
Wykonanie związane są z ubezpieczenie społecznym pracowników
Paragraf 4120- Składki na fundusz pracy
Plan.............................................................................................................................. 10.400
Wykonanie................................................................................................................... 10.403
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Zobowiązania................................................................................................................  2.579
Wykonanie związane jest ze składkami na fundusz pracy
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan ............................................................................................................................. 70.050
Wykonanie................................................................................................................... 83.020
Zobowiązania............................................................................................................... 22.844
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów biurowych, prasy,
znaczków ,paliwa, środków czystości, wyposażenia 
Paragraf 4260Zakup energii
Plan........................................................................................................................... .510.000
Wykonanie................................................................................................................. 304.327
Zobowiązania............................................................................................................. 157.661
Wykonanie związane jest z zakupem energii, wody i gazu
Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych
Plan.............................................................................................................................. 10.000
Wykonanie................................................................................................................... 18.732
Zobowiązania ................................................................................................................ 9.204
Wykonanie związane jest z remontem pomp legalizacją i remontem wodomierzy ,
naprawą samochodów
Paragraf 4280 -  Zakup usług zdrowotnych
Plan................................................................................................................................ 2.000
Wykonanie .................................................................................................................... 1.143
Zobowiązania......................................................................................................................... -
Wykonanie związane jest z usługami zdrowotnymi w ramach badań okresowych
Paragraf  4300 – Zakup usług pozostałych
Plan.................................................................................................................................30.000
Wykonanie.......................................................................................................................36.473
Zobowiązania ..................................................................................................................14.046
Wykonanie związane jest z opłatami telefonicznymi, szkoleniami, opłatami
pocztowymi i przeglądami samochodowymi
Paragraf  4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan................................................................................................................................ 2.000
Wykonanie....................................................................................................................... .372
Zobowiązania......................................................................................................................... -
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi
Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki
Plan.............................................................................................................................. 60.000
Wykonanie................................................................................................................... 15.791
Zobowiązania................................................................................................................. 9.968
Wykonanie związane jest z opłatą za korzystanie ze środowiska
Paragraf 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan.............................................................................................................................. 12.850
Wykonanie..................................................................................................................... 4.000
Zobowiązania......................................................................................................................... -
Wykonanie związane jest z odpisem na ZFŚS

Paragraf 4530 – Podatek od towarów i usług (Vat)
Plan............................................................................................................................... .2.400
Wykonanie ....................................................................................................................... 283
Zobowiązania......................................................................................................................... -
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Wykonanie związane z podatkiem VAT
Paragraf 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych
Plan.............................................................................................................................. 50.000
Wykonanie .................................................................................................................. 46.951
Zobowiązania............................................................................................................... 36.807
Wydatki związane są z zakupem samochodów, psion, pomp, oprogramowania z komputerem, 
wyposażenie warsztatu

Razem plan............................................................................................................. 1.236.000
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego........................ 64.000
Ogółem................................................................................................................. ..1.300.000

Razem wykonanie...................................................................................................... 727.983
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego............minus 137.556
Ogółem...................................................................................................................... 590.427

Razem zobowiązania................................................................................................. 315.581
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego........................................... -
Ogółem.................................................................................................................... ..315.581

Środki pieniężne (w tym środki w kasie)........................................................................ 4.841
Należności................................................................................................................. 164.646
Pozostałe środki obrotowe............................................................................................. 8.538
Zobowiązania i inne rozliczenia................................................................................. 315.581
Stan środków obrotowych netto...................................................................... minus 137.556
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	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
	Plan	10.000
	Dochody otrzymane	18.000
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Nadpłaty		-

	Realizacja dochodów w 180%.
	Paragraf 069 – Wpływy z różnych opłat
	Dochody otrzymane	18.000
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Nadpłaty		-
	Dział  700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	275.880
	Dochody otrzymane	292.098
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	33.575
	W tym zaległości	33.575
	Nadpłaty		180

	Rozdział. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
	Dochody otrzymane	27.975
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	23.655
	W tym zaległości	23.655
	Nadpłaty		180

	Paragraf 083– Wpływy z usług
	Dochody otrzymane	9.135
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	23
	W tym zaległości	23
	Nadpłaty		-

	Paragraf 092 – Pozostałe odsetki
	Dochody otrzymane	-
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	498
	W tym zaległości	498
	Nadpłaty		-

	Rozdział. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
	Dochody otrzymane	3.433
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	1.351
	W tym zaległości	1.351
	Nadpłaty		-
	Należności	10.845
	Dochody otrzymane	4.995

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	5.850
	W tym zaległości	5.850
	Nadpłaty		-
	Dochody to wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy 


	Paragraf 077 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
	Dochody otrzymane	233.031
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Nadpłaty		-


	Paragraf  083– Wpływy z usług
	Dochody otrzymane	10.103
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	687
	W tym zaległości	687
	Nadpłaty		-
	Dochody otrzymane	3.383

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Nadpłaty		-


	Paragraf  091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	Dochody otrzymane	43
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	1.511
	W tym zaległości	1.511
	Nadpłaty		-

	Dział . 710 – Działalność usługowa

	Plan	13.204
	Dochody otrzymane	6.810
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Nadpłaty		-

	Rozdział. 71035 – Cmentarze
	Paragraf  083– Wpływy z usług
	Dochody otrzymane	6.810
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Żurawica		2.875


	Dział . 750 – Administracja publiczna
	Plan	107.900
	Dochody otrzymane	110.357
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	1.629
	W tym zaległości	1.629
	Nadpłaty		-
	Plan po zmianach 	94.000
	Dochody otrzymane	94.000

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Plan po zmianach 	13.900
	Dochody otrzymane	11.406

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	155
	W tym zaległości	155
	Plan po zmianach 	-
	Dochody otrzymane	4.951

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	1.474
	W tym zaległości	1.474

	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	Dochody otrzymane	40.503
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Nadpłaty		-
	Plan po zmianach 	1.515
	Dochody otrzymane	1.515

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Plan po zmianach 	38.990
	Dochody otrzymane	38.988

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	. 
	Plan	30.000
	Dochody otrzymane	30.000
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Nadpłaty		-
	Dochody otrzymane	30.000

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Nadpłaty		-


	i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. 
	Plan	6.639.684
	Dochody otrzymane	6.439.121
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	948.749
	W tym zaległości	915.335
	Nadpłaty		11.914
	Dochody otrzymane	9.233

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	30.428
	W tym zaległości	-
	Nadpłaty		-


	Paragraf  091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	Dochody otrzymane	279
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Nadpłaty		-


	Paragraf  013 – Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej
	Plan po zmianach 	10.527
	Dochody otrzymane	10.484
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Paragraf  031 Podatek od nieruchomości
	Plan po zmianach 	3.044.042
	Dochody otrzymane	3.157.702
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	64.546
	W tym zaległości	64.546

	Paragraf 032– Podatek rolny
	Plan po zmianach 	108.796
	Dochody otrzymane	110.848
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Paragraf  033 Podatek leśny
	Dochody otrzymane	10.310
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	

	Paragraf 034 – Podatek od środków transportowych
	Dochody otrzymane	38.755
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Nadpłaty		-
	Dochody to podatek od środków transportowych


	Paragraf 050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych
	Plan po zmianach 	200
	Należności	36
	Dochody wykonane	36
	Dochody otrzymane	36
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Nadpłaty		-


	Paragraf 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	Plan po zmianach 	500
	Należności	67.951
	Dochody wykonane	60.304
	Dochody otrzymane	60.304
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	7.647
	W tym zaległości	7.647
	Nadpłaty		-


	Paragraf 244– Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 
	zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
	Plan po zmianach 	83.772
	Należności	83.772
	Dochody wykonane	83.772
	Dochody otrzymane	83.772
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Nadpłaty		-


	Paragraf  013 – Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej
	Plan po zmianach 	1.594
	Dochody otrzymane	43
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Paragraf  031 Podatek od nieruchomości
	Plan po zmianach 	574.958
	Dochody otrzymane	307.606
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	550.662
	W tym zaległości	550.662

	Paragraf 032– Podatek rolny
	Plan po zmianach 	739.204
	Dochody otrzymane	653.627
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	189.166
	W tym zaległości	189.166

	Paragraf 033 – Podatek leśny
	Plan po zmianach 	520
	Dochody otrzymane	1.165
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	149
	W tym zaległości	149

	Paragraf 034 – Podatek od środków transportowych
	Plan po zmianach 	73.950
	Dochody otrzymane	69.285
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	11.808
	W tym zaległości	8.822

	Paragraf  036 – Podatek od spadków  i darowizn
	Plan po zmianach 	8.000
	Dochody otrzymane	5.948
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	1.093
	W tym zaległości	1.093

	Paragraf  037 – Podatek od posiadania psów
	Plan po zmianach 	-
	Dochody otrzymane	-
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Paragraf  043 – Wpływy z opłaty targowej
	Plan po zmianach 	100
	Dochody otrzymane	-
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Paragraf  050- Podatek od czynności cywilnoprawnych.
	Dochody otrzymane	81.603
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	18
	W tym zaległości	18
	Nadpłaty		3.796


	Paragraf  091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	Plan po zmianach 	14.950
	Dochody otrzymane	16.984
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	93.232
	W tym zaległości	93.232

	Paragraf 041 – Wpływy z opłaty skarbowej
	Plan po zmianach 	10.000
	Dochody otrzymane	8.322
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Plan po zmianach 	260.000
	Dochody otrzymane	256.808

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Plan po zmianach 	78.700
	Dochody otrzymane	57.477

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Plan po zmianach 	10.000
	Dochody otrzymane	11.480

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Plan po zmianach 	-
	Dochody otrzymane	532

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Plan po zmianach 	961
	Dochody otrzymane	1.943

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Plan po zmianach 	50
	Dochody otrzymane	106

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Paragraf  013 – Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej
	Plan po zmianach 	-
	Dochody otrzymane	596
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Plan po zmianach 	-
	Dochody otrzymane	6

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Plan po zmianach 	1.349.157
	Dochody otrzymane	1.253.240

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Paragraf 002– Podatek dochodowy od osób prawnych
	Plan po zmianach 	144.922
	Dochody otrzymane	230.627
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Dział  758 – Różne rozliczenia 
	Plan.	7.886.201
	Dochody otrzymane	7.884.942
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Nadpłaty		-

	Realizacja dochodów –99,98%.
	Paragraf. 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
	Plan po zmianach 	6.790.249
	Dochody otrzymane	6.790.249

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Paragraf. 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
	Plan po zmianach 	783.652
	Dochody otrzymane	783.652

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Paragraf. 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
	Plan po zmianach 	312.300
	Dochody otrzymane	312.300

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Paragraf. 035 – Podatek od działalności  gospodarczej osób fizycznych, opłacany 
	w formie karty podatkowej
	Plan po zmianach 	-
	Dochody otrzymane	-107

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Paragraf. 036 – Podatek od spadków  i darowizn
	Plan po zmianach 	-
	Dochody otrzymane	-738

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Paragraf. 050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych
	Plan po zmianach 	-
	Dochody otrzymane	-241

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Paragraf. 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	Plan po zmianach 	-
	Dochody otrzymane	-173

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Dział  801 – Oświata i wychowanie
	Dochody otrzymane	138.821
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	220
	W tym zaległości	220
	Nadpłaty		-

	Rozdział. 80101 – Szkoły podstawowe
	Paragraf 069 – Wpływy z różnych opłat
	Plan po zmianach 	200
	Dochody otrzymane	-
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Paragraf 075 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
	Plan po zmianach 	8.000
	Dochody otrzymane	2.344
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Paragraf 083– Wpływy z usług
	Plan po zmianach 	1.200
	Dochody otrzymane	1.132
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Paragraf 092 – Pozostałe odsetki
	Plan po zmianach 	-
	Dochody otrzymane	4
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom gmin) ustawami
	Plan po zmianach 	9.001
	Dochody otrzymane	9.001
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
	Plan po zmianach 	-
	Dochody otrzymane	16.050
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Plan po zmianach 	80.000
	Dochody otrzymane	80.000

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Rozdział. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
	Paragraf. 069 – Wpływy z różnych opłat
	Dochody otrzymane	1.760
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	220
	W tym zaległości	220

	Rozdział. 80195 – Pozostała działalność
	Paragraf. 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację własnych 
	zadań bieżących gmin (związków gmin)
	Dochody otrzymane	28.530
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Dochody to dotacja celowa przeznaczona na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

	Dział 853 – Opieka społeczna
	Dochody otrzymane	1.295.788
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Nadpłaty		-
	Dochody otrzymane	25.693

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Dochody otrzymane	929.397

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Dochody otrzymane	64.106

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-


	Paragraf. 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom gmin) ustawami
	Dochody otrzymane	94.748
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Dochody otrzymane	144.440

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Dochody otrzymane	1.514

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Dochody otrzymane	7.290

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Dochody otrzymane	28.600

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
	Dochody otrzymane	82.114
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Nadpłaty		-
	            Rozdział. 85404 – Przedszkola



	Paragraf. 083– Wpływy z usług
	Dochody otrzymane	78.697
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Rozdział. 85495 – Pozostała działalność


	Paragraf. 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację
	 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	Dochody otrzymane	3.417
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	Dochody otrzymane	810.324
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	106.507
	W tym zaległości	106.507
	Nadpłaty		2.194

	Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	Paragraf. 069 – Wpływy z różnych opłat
	Dochody otrzymane	134.416
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	15.130
	W tym zaległości	15.130
	Bolestraszyce kanalizacja	15.734
	Żurawica  kanalizacja	60.105
	Wyszatyce kanalizacja	7.527


	Paragraf  091 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	Dochody otrzymane	-
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	1.989
	W tym zaległości	1.989
	Nadpłaty		-


	powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł
	Dochody otrzymane	362.170
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Rozdział. 90002 – Gospodarka odpadami
	Paragraf. 069 – Wpływy z różnych opłat
	Dochody otrzymane	133.204
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	84.538
	W tym zaległości	84.538

	Paragraf  091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	Dochody otrzymane	169
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	4.850
	W tym zaległości	4.850
	Nadpłaty		-
	Dochody otrzymane	10.000

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Nadpłaty		-


	Rozdział. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
	Paragraf. 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom gmin) ustawami
	Dochody otrzymane	130.300
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Dochody otrzymane	40.065

	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	Dochody otrzymane	2.000
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-
	Nadpłaty		-

	Rozdział 92105
	Paragraf. 232 – Dotacje  celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
	Dochody otrzymane	2.000
	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
	W tym zaległości	-

	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
	Plan	103.809
	Zaangażowanie	97.213
	Wykonanie	96.818
	Rozdział. – 01008 – Budowa  i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	Rozdział. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	Dział 600 – Transport i łączność
	Plan	621.650 
	Zaangażowanie	607.404
	Wykonanie	590.865
	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Paragraf.6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	Plan po zmianach 	35.000
	Wydatki związane z budową:
	- chodnika w Buszkowicach	24.953
	- ronda w Żurawicy. 	9.970
	Wydatki związane z wykonaniem:
	- projektu chodnika w Buszkowicach	 6.000
	- projektu chodnika w Żurawicy.	6.000

	Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych
	Miejscowość	Plan		Wykonanie
	Buszkowice	20.000		19.989
	Bieżące remontowanie dróg	71.300		67.565

	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
	Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
	Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
	Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych
	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	281.170
	Wykonanie	248.484
	Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	Kosienice	1.083
	Batycze	1.352
	Wyszatyce	4.830

	Paragraf. 4260 – Zakup energii
	Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych
	Orzechowce 	 1.314

	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki
	Paragraf. 4480 – Podatek od nieruchomości
	Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
	Brak wykonania.

	Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
	Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Wykonanie	27.740

	Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	205.080
	Wykonanie	197.319
	Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
	Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
	Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
	Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
	Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

	Plan	2.333.773
	Wykonanie	2.291.675
	Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
	Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
	Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
	Paragraf. 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych
	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe
	Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	Paragraf. 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe
	Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
	Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
	Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
	Paragraf. 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	Paragraf. 4260 – Zakup energii
	Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych
	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe
	Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki
	Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	Paragraf. 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
	Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
	Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
	Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe
	Plan	40.505
	Wykonanie	40.503
	Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	Rozdział. 75110 -  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

	Paragraf  3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
	Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
	Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Plan po zmianach 	86

	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	Plan	194.800
	Wykonanie	161.361
	Rozdział. 75405 – Komendy Powiatowe Policji

	Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	Wykonanie	13.000
	Rozdział. 75406 – Straż Graniczna

	Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	Wykonanie	1.000

	Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
	Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
	Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
	Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	Paragraf. 4260 – Zakup energii
	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki
	Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	Paragraf. 6230– Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
	Dział  757 – Obsługa długu publicznego

	Plan	57.000
	Wykonanie	26.253
	Wykonanie	26.253

	Paragraf. 8020 – Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych
	Wykonanie	-
	Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	7.693.500
	Wykonanie	7.649.245
	Rozdział. 80101 – Szkoły podstawowe

	Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
	Paragraf. 3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów.
	Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
	Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
	Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	Wykonanie związane jest
	Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	Paragraf. 4260 – Zakup energii
	Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych
	Razem ...........................................180.578
	Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych
	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe
	Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki
	Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem budynków i wyposażenia

	Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
	Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
	Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
	Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	Paragraf. 4260 – Zakup energii
	Wykonanie związane jest z zakupem energii, gazu i wody.
	Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych
	Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych
	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki
	Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
	Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
	Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
	Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	Paragraf. 4260 – Zakup energii
	Wykonanie związane jest z zakupem energii elektrycznej i gazu.
	Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych
	Wykonanie :
	Razem :...................................................92.574
	Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych
	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe
	Paragraf. 4420 – Podróże służbowe zagraniczne
	Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki
	Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	Rozdział. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
	Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
	Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
	Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych
	Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych
	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe
	Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
	Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Paragraf. 4040 –Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe
	Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność
	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	Wykonanie	27.907

	Plan	83.700
	Wykonanie	62.741
	Wykonanie	20.000

	Paragraf. 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	Wykonanie	3.642
	Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem dla członków Komisji i szkolenia terapeutyczne

	Paragraf. 4110 –Składki na ubezpieczenie społeczne
	Wykonanie	

	Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	Wykonanie	19.868
		Plan	Wykonanie

	Paragraf. 4260 – Zakup energii
	Wykonanie	457

	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Wykonanie	10.693

	Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe
	Wykonanie	3.081
	Wykonanie związane jest  ze zwrotami  kosztów podróży  za udział w zajęciach terapeutycznych.

	Rozdział 85158-Izby wytrzeźwień
	Paragraf.2310-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 
	Wykonanie.....................................................................................................................5.000
	Dział 853 – Opieka społeczna

	Plan	1.719.920
	Wykonanie	1.664.499
	Paragraf. 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
	Wykonanie	25.693

	Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne
	Wykonanie	994.832

	Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
	Wykonanie	61.981

	Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne
	Wykonanie	122.574

	Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne
	Wykonanie	94.748

	Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
	Wykonanie	570

	Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Wykonanie	178.143

	Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Wykonanie	12.329

	Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
	Wykonanie	22.334

	Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
	Wykonanie	3.700

	Paragraf. 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	Wykonanie	1.202

	Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	Wykonanie	7.218

	Paragraf. 4260 – Zakup energii
	Wykonanie	2.000

	Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych
	Wykonanie	556

	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Wykonanie	15.438

	Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe
	Wykonanie	2.902
	Wykonanie związane  jest z podróżami służbowymi

	Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	Wykonanie	4.059

	Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	Wykonanie	6.013

	zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
	Wykonanie	186
	Wykonanie związane jest z świadczeniami wynikającymi z przepisów bhp

	Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Wykonanie	29.548

	Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Wykonanie	2.212

	Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
	Wykonanie	6.593

	Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy
	Wykonanie	703

	Paragraf. 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	Wykonanie	425

	Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	Wykonanie	1.399

	Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych
	Wykonanie	97

	Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych
	Wykonanie	4.821

	Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	Wykonanie	1.353

	Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne
	Wykonanie	51.777

	Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
	Wykonanie	1.093
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	768.819
	Wykonanie	768.402
	Plan po zmianach 	232.434
	Wykonanie	232.434
			Plan	Wykonanie
	Bolestraszyce	78.525	78.525
	Wyszatyce	78.525	78.525
	Kosienice	75.384	75.384


	Paragraf. 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
	Wykonanie	18.537

	Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Wykonanie	277.695

	Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Wykonanie	19.488
	Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem tj „13” 

	Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
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	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	Rozdział. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
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