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Sprawozdanie z wykonania budżetu za  2010r. 
 
1.W dniu 24.09.2004 r. zostały zawarte  umowy  pożyczki w WFOŚiGW  na realizację zadania o nazwie 
„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Żurawica, 
Bolestraszyce, Wyszatyce” w kwocie - 497.000,00  
z oprocentowaniem pożyczki 3% 
z terminami spłaty od 31.03.2005 r. do 31.03.2010 r. 
do 30.06. 2010 r. spłacono  497.000,00 
pozostaje do spłaty 0,00 
i na realizację zadania 
„Budowa kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej w miejscowości Orzechowce” 
w kwocie - 105.150,00  
z oprocentowaniem 3% 
z terminami spłaty od 31.03.2005 r. do 31.03.2010 r. 
do 31.12. 2010 r. spłacono  105.150,00 
i do 31.03.2010 pozostaje do spłaty  0,00 
 
2. W dniu 05.10.2005 r. została zawarta umowa kredytu inwestycyjnego w B.G.K oddział w Rzeszowie 
na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie -   2.612.728,47  
z oprocentowaniem – w dniu zawarcia  umowy 4.49% 
z  terminem spłaty od 02.05.2006 r. do 31.07.2015 r. 
do 31.12. 2010 r. spłacono 1.306.364,19 
i do 31.07.2015 r. pozostaje do spłaty  1.306.364,28 
 
3. W dniu 06.12 .2005 r. została zawarta umowa pożyczki w NFOSiGW w Warszawie na realizację 
zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolestraszyce i Wyszatyce” 
w kwocie 621.330,00  
z oprocentowaniem pożyczki 0.04% 
z terminami spłaty od 01.07.2006 r. do 30.06.2011 r. 
do 31.12. 2010 r.  spłacono 541.000,00 
i do 30.06.2011 r. pozostaje do spłaty  80.330,00 
 
4. W dniu 15.09.2006 r. została zawarta umowa pożyczki w WFOSiGW w Rzeszowie na realizację 
zadania „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Żurawicy” – aneks z 2007r. 
Środki otrzymane w ramach umowy pożyczki 1.543.916,40  
z oprocentowaniem pożyczki 0.5% stopy redyskonta określonej przez Radę Polityki Pieniężnej w 
stosunku rocznym, nie  mniej niż 3,00%. 
z terminami spłaty od 30.06.2007r,. do 31.12.2011 r. 
do 31.12. 2010 r spłacono 1.014.376,00 
i do 31.12.2011 r. pozostaje do spłaty  529.540,40 
 
5. W dniu 05.09.2006 r. została zawarta umowa kredytu inwestycyjnego w BS w Żurawicy  
w kwocie 700.786,24 
z oprocentowaniem zmiennej stopy procentowej w wysokości wynoszącej w dniu zawarcia umowy 
4,70%, składającej się ze zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M w wysokości 4,2% oraz stałej marży 
banku w wysokości 0,50 p.p. 
z terminami spłaty od 15.03.2007r,. do 31.08.2011 r. 
do 31.12. 2010 r. spłacono 627.796,00 
i do 31.12. 2011 r. pozostaje do spłaty  72.990,24 
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6. W dniu 18.04.2007r. została zawarta umowa kredytu inwestycyjnego na zadanie pn. Budowa drogi 
gminnej nr 116597R w miejscowości Bolestraszyce na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 
Przemyśl - Walawa, w km. 0+711 w kierunku pompy. Z oprocentowaniem w dniu zawarcia umowy 
5,22% składającej się ze zmiennej stawki bazowej WIBOR  3M w wysokości 4,22% oraz stałej marży 
Banku w wysokości 1%. 
w kwocie  339.553,90 
z terminami spłaty do 31.12.2012r. 
- do 31.12.2010 spłacono 203.737,90 
- do 31.12. 20012 pozostaje do spłaty  135.816,00 
 
7. W dniu 08.09.2009 r. została zawarta umowa kredytu inwestycyjnego w BS w Żurawicy na zadanie 
Inwestycyjne z oprocentowaniem w wysokości 5,71% składającej się ze zmiennej stawki bazowej 
WIBOR 3 M w wysokości 4,21 oraz stałej marży Banku w wysokości 1,5%  
w kwocie 3.252.472,08 
z terminami spłaty od  31.03.2010 do 31.12.2014 
do 31.12.2010r. spłacono 650.494,40 
do 31.12.2014r. pozostaje do spłaty  2.601.977,68 
 
8.W dniu 01.października 2009r. zawarto umowę pożyczki 2009r. zawarto umowę pożyczki z 
WFOŚiGW z siedzibą w Rzeszowie na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Żurawica, Orzechowce –Gmina Żurawica z oprocentowaniem wysokości 0,50% stopy 
redyskontowej w stosunku rocznym lecz nie mniejszym niż 2% 
w kwocie 500.000,00 
z terminami spłaty od 31.03.2010 do 31.12.2014r. 
do 31.12.2010r.spłacono  100.000,00 
do 31.12.2014 pozostaje do spłaty 400.000,00 
 
9.W dniu 03.12.2009 zawarto umowę o kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z/s w 
Katowicach według zmiennej stopy procentowej wynoszącej w dniu zawarcia umowy 5,59% składającej 
się ze zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M w wysokości 4,19% oraz stałej marży banku w wysokości 
1,40% 
w kwocie 3.000.000,00 
z terminami spłat od 30.06.2010r. do 31.12.2014r. 
do 31.12.2010r. spłacono 473.684,22 
do 31.12.2014 pozostaje do spłaty 2.526.315,78 
 
10. W dniu 25 czerwca 2010r. zawarto umowę o kredyt inwestycyjny z BRE Bank SA Oddział w 
Rzeszowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 2010 r. z oprocentowaniem wg. 
zmiennej stopy procentowej w wysokości  wynoszącej w dniu zawarcia umowy 4,09 % składającej się 
ze zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M w wysokości 3,86% oraz stałej marzy Banku w wysokości 
1,04% 
w kwocie  3.952.609,58 
od 31.03.2011r. do 31.12.1016r 
do 31.12.2010r. spłacono 0,00 
pozostaje do spłaty 3.952.609,58 
W dniu   27.10.2010 z BS Żurawica zwarto umowę o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu 
gminy 2010r. 
w kwocie 951.400,00 
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11. Do spłaty pozostaje jeszcze rat kredytów i pożyczek w kwocie  12.557.343,96 

 W uchwale budżetowej 
      z dnia 28 stycznia 2010 r. prognozowane były dochody budżetu gminy na 2010r.  
     plan  po zmianach      ........................................ 31.046.041,86 
          Wykonane  ................................................... 30.463.624,76 
z tego: 
dochody bieżące w kwocie ..................................... 29.358.993,98 
Wykonanie ............................................................. 28.975.689,37 
Dochody majątkowe ................................................. 1.687.047,88 
     Wykonane ........................................................... 1.487.935,39 

 Określono w uchwale wydatki budżetu 
        Plan po zmianach ..........................................  36.962.649,60 
        Wykonanie ..................................................... 34.708.781,04 
z tego: 
Wydatki bieżące: 
Plan po zmianach .................................................. 30.888.199,55 
Wykonanie ............................................................. 29.584.558,45 
Wydatki majątkowe 
Plan po zmianach ................................................... 6.074.450,05 
Wykonanie .............................................................. 5.124.222,59 

 Określono deficyt  budżetu gminy  
      Plan po zmianach..............................................  5.916.607,74 
      Wykonanie minus ............................................... 4.245.156,28 
Źródłami pokrycia deficytu będą: 
- długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie   
- plan po zmianach   5.916.607,74 zł  
-  wykonanie minus 4.245.156,28 zł 
Określa się przychody budżetu w kwocie       
plan po zmianach                      7.620.987,86 zł 
z tego: 
- środki na pokrycie deficytu 2.530.564,55 
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek  
i kredytów na rynku krajowym” w kwocie   5.090.423,31 zł 
Określa się rozchody budżetu w kwocie    2.163.452,66 zł; 
Wykonanie         2.163.452,66 zł 
z tego: 
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych  
kredytów i pożyczek” w kwocie         2.163.452,66zł; 
Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek  
w kwocie         ...............................................................................   7.753.875,97 zł; 
z tego: 
1. na pokrycie występującego w ciągu roku  
      przejściowego deficytu budżetu w kwocie            500.000,00 zł; 
2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie      5.090.423,31zł,  
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  
       z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie      2.163.452,66zł;  
 
3.Wyodrebniono  wydatki w dziale 801,, Oświata i wychowanie” na dokształcanie nauczycieli ,  
w kwocie 49.131,00  
wydatki wykonane 13.208,87 
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4.W uchwale budżetowej utworzono  rezerwę ogólną w kwocie 33.000,00, którą  
rozdysponowano. 
5.Planowana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Żurawicy z tytułu 
dopłaty do 1 m3 dostarczanej wody w kwocie 500.585,74  
6. Upoważniono Wójta Gminy do: 
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach 

publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 
2)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; 
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.500.000,00 zł, za wyjątkiem zobowiązań 

inwestycyjnych i remontowych; 
4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu w kwocie  500.000 zł; 
5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki termin zapłaty upływa w roku następnym w kwocie 
800.000,00 zł.   

 
1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy. 

 

Lp Podmiot otrzymujący dotacje Plan dotacji Realizacja – 
dotacji do 
31.12.2010 

Zadanie realizowane 
 

1. Izba Rolnicza 17 788,00 17 196,47 Wpłata na rzecz Izby Rolniczej  
 

2. ZWK w Żurawicy 500 585,74 500 585,74 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

3. Gmina Miejska Przemyśl 50 000,00 28.811,00 Lokalny transport zbiorowy  
 

4. Jednostka terenowa policji 
W Żurawicy 

6 000,00 6.000,00 Wpłata na fundusz wsparcia 
policji — na zakupy sprzętu 
kwaterunkowego i biurowego 

5. Gmina Miejska Przemyśl  93 499,62 89.897,82 Rozliczenie Gminy Żurawica z 
Gminą Miejską Przemyśl na 
dofinansowanie dzieci 
uczęszczających do: 
Niepublicznych Przedszkoli w 
Przemyślu,( Felicjanki-Tęczowe 
Przedszkole, w ramach 
porozumienia 

6. Gmina Radymno 4 878,36  2 439,18 Porozumienie w sprawie pokrycia 
kosztów dotacji udzielonej przez 
gminę Radymno dla 
Niepublicznego Przedszkola w 
Sośnicy  
 

7 Gmina Rokietnica 4.615,92 3 077,28 Porozumienie  w sprawie 
pokrycia kosztów dotacji 
udzielonej przez gminę  
Rokietnica dla Niepublicznego 
Przedszkola w Tapinie 
 

8. Miasto Przemyśl 11 436,00 3 344,00 Częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania  dzieci 
niepełnosprawnych w Gimnazjum  
Nr 4 w Przemyślu w ramach 
porozumienia z Miastem 
Przemyślem  
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9. Gmina Miejska Przemyśl Miejski 
Ośrodek Zapobiegania 
Uzależnieniom w Przemyślu 

9 000,00 9.000,00 Przyjmowanie mieszkańców 
gminy Żurawica w grupach 
terapeutycznych oraz realizacji 
programów terapeutycznych 
Porozumienie z Gminą  Miejską  

10.  Gmina Miejska Przemyśl Miejski 
Ośrodek Zapobiegania 
Uzależnieniom 

8 000,00 8 000,00 Całodobowe przyjmowanie do 
wytrzeźwienia osób 
nietrzeźwych- mieszkańców 
gminy Żurawica - na podstawie 
porozumienia z Gminą Miejską 
Przemyśl 

11. Gmina Miejska Przemyśl 4 000,00 3 347,60 Powierzenie miastu zadania w 
zakresie opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami z terenu gminy 
Żurawica 

12. Gminna Biblioteka Publiczna 210 000,00 210.000,00 Koszty bieżące działalności 
biblioteki  

13 Samorząd Województwa 
Podkarpackiego 

100 000,00 100 000,00 Pomoc finansowa przy budowie 
chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 881 Sokołów 
Młp-Żurawica w m.Maćkowice od 
km 70+498 str P  -  

14. Powiat Przemyski  150 000,00                  149 462,63 Remont drogi powiatowej 
Rokietnica-Maćkowice  

15. Powiat Przemyski  209155,00            209 042,91 Remont drogi powiatowej 
Batycze przez wieś-  

16. Powiat Przemyski  25.000,00 24.665,53 Remont drogi powiatowej 
Żurawica-Bolestraszyce  

17. Powiat Przemyski  20.000,00 19.999,15 Budowa chodnika w ciągu drogi 
1820R Radymno-Walawa-
Przemyśl w m.Buszkowiczki  

18. Powiat Przemyski  12 500,00 12 455,43 Remont chodnika Żurawica 
Rozrzadowa 

19. Powiat Przemyski  66.000,00 65 768,83 Budowa chodnika w ciągu drogi 
1820R Radymno-Walawa-
Przemyśl w m.Bolestarszyce - 

20. Powiat Przemyski  20.000,00 19 997,62 Budowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej Orzechowce-
Duńkowiczki w m.Orzechowce  
 

21. Powiat Przemyski  864 000,00 652 180,38 Pomoc finansowa dla Powiatu 
Przemyskiego przebudowa dróg 
powiatowych nr 1820 R 
Radymno-Walawa-Przemyśl -  i 
2108R Orły-Niziny  

22. Województwo Podkarpackie 58.022,00 0,00 Realizacja programu Projektu 
PSeAP Podkarpacki System e-
administracji Publicznej 

23.  Miasto  Sanok 744,28 744,28 Porozumienie z Miastem Sanok 
w sprawie rezerwacji 
częstotliwości z zakresu 3600-
3800MHz 

24. Podkarpacki Urząd Wojewódzki  375,00 375,00 Zwrot nienależnie pobranych 
świadczeń  

25. Podkarpacki Urząd Wojewódzki  37 000,00 32 737,87 Zwrot nienależnie pobranych 
świadczeń rodzinnych 

                                           Razem                                   2.169.128,72 
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2.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy 
 

 

Lp. Podmiot otrzymujący dotację Dotacja –
plan 

Realizacja 
dotacji do 
31.12.2010  

Zadanie realizowane 

1. Niepubliczne Przedszkole 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w 
Kosienicach 

134 910,00 134 910,00 Koszty bieżącej działalności 
niepublicznej Przedszkola w 
Kosienicach 

2. Niepubliczne Przedszkole 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w 
Wyszatycach 

134 910,00 134 910,00 Koszty bieżącej działalności 
niepublicznej Przedszkola w  
Wyszatycach 

3. Niepubliczne Przedszkole 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w 
Bolestraszycach 

134.910,00 134 910,00 Koszty bieżącej działalności 
niepublicznej Przedszkola w 
Bolestraszycach 

4. Podmiot wybrany w drodze konkursu 13 154,00 13.154,00 Dowożenie dzieci 
niepełnosprawnych do Ośrodka 
w Jarosławiu 

5. Podmiot wybrany w drodze konkursu 19 297,82 18.960,46 Dowożenie dzieci 
niepełnosprawnych do Ośrodka 
do Przemyśla 

6. Podmiot wybrany w drodze konkursu 30 000,00 30 000,00 Zorganizowanie wypoczynku 
letniego w ramach profilaktyki 
przeciwdziałania alkoholizmowi 

7. Podmiot wybrany w drodze konkursu 5 000,00 5.000,00 Impreza kulturalna pn’’ 
Przegląd twórczości ludowej 

8. Podmiot wybrany w drodze konkursu 5 000,00 5.000,00 Obsługa artystyczna imprez w 
zakresie muzyki chóralnej 

9. Podmiot wybrany w drodze konkursu 25 000,00 
 
 
 
 

25.000,00 Prowadzenie drużyn seniorów i 
juniorów w rozgrywkach 
piłkarskich o mistrzostwo klasy 
A w m. Bolestraszyce 

17 000,00 
 
 
 

17.000,00 Prowadzenie drużyn seniorów 
do rozgrywek piłkarskich o 
mistrzostwo klasy B w m. 
Wyszatyce 

17 000,00 
 
 
 

17.000,00 Prowadzenie drużyny w klasie 
B rozgrywek piłkarskich w m. 
Orzechowce 

17 000,00 
 
 
 

17.000,00 Prowadzenie rozgrywek 
piłkarskich w m. Batycze 

30 000,00 
 
 
 

30.000,00 Prowadzenie rozgrywek piłki 
nożnej w klasie A oraz 
zorganizowanie turniejów 
szachowych w m. Kosienice 

194 550,00 
 
 
 

194 550,00 Prowadzenie rozgrywek 
piłkarskich w kilku klasach 
rozgrywkowych i wiekowych w 
m. Żurawica 

12.700,00 
 
 

12 700,00 Przeprowadzenie rozgrywek w 
unihokeju w m. Żurawica 
 



 8 

4 000,00 4 000,00 Prowadzenie zajęć karate w m. 
Żurawica 

10 Parafia Rzymsko Katolicka pod 
wezwaniem NPNMP w Żurawicy 

30 000,00 30 000,00 Remont Domu Katolickiego 
objętego konserwacja zabytków 
A-873 

11. Podmiot wybrany w drodze  konkursu 2.000,00 2.000,00 Piknik rodzinny Buszkowice 

                                  Razem                                                   826.094,46 
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PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE 
W 2010 ROKU 

 
 

LP Dział 
Rozdział 

Nazwa 
jednostki 

Planowane 
dochody 

Wykonane 
Dochody 

Planowane 
wydatki 

Wykonanie 
wydatków 

1. 80101 Szkoły 
podstawowe 

34.080,13 26.220,26 34.080,13 26.220,26 

2. 80110 Gimnazja 8.989,02 8.545,02 8.989,02 8.545,02 

3. 80148 Stołówka 
Gimnazjum w 
Żurawicy 

172.896,18 172.291,38 172.896,18 172.291,38 
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 PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 
2010 ROKU na dzień 31.12.2010r. 

 
 

Dział 
Rozdział 

 

Nazwa 
zakładu 

budżetowego 

Stan 
środków 

obrotowych 
na początek 

roku 

Przychody 
w tym 

dotacja z 
budżetu 

Koszty 

Stan 
środków 

obrotowyc
h na koniec 

roku 

 
400 
40002 

 
Zakład 
Wodociągowo-
Kanalizacyjny 
w Żurawicy 

 
-373.146,12 

 
2.531.200,01 

 
467.837,42 

 
2.605.849,61 

 
-447.795,72 

Razem  
-373.146,12 

 
2.531.200,01 

 
467.837,42 

 
2.605.849,61 

 
-447.795,72 
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Informacja  o stanie mienia komunalnego 
gminy Żurawica na dzień  31.12. 2010r. 

zawierające: 
 

1.  Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności 784.7494 ha 
2.  Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych tym w szczególności o ograniczonych 

prawach rzeczowych ,użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach 
    akcjach - 4,8937 ha 
    oraz o posiadaniu 0,00  
3.  Grunty i budynki są własnością gminy na podstawie  
- decyzji Wojewody  
- ksiąg wieczystych 
4.  Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego   789,6431 ha na dzień 31.12.2010.wartość 

3.241.397,59zł 
 
Lp Miejscowość Stan na  

15.11.2009 
powierz. w 
ha 

Przychód Rozchód  
Zmiana powierzchni  
 
Zniesienie           zwiększenie 

Stan na  
31.12.2010 
powierz. 
 w ha 

1 Orzechowce 32,8989 0,4425 0,70 ----------------- ----------------- 32,6414 

2 Batycze 22,9100 0,0490 5,11 ----------------- ----------------- 17,8490 

3 Maćkowice 116,8925 0,62 5,3914 ----------------- ----------------- 112,1211 

4 Kosienice 66,8412 -------------- 0,3400 ----------------- ----------------- 66,5012 

5 Buszkowice 42,89 -------------- 0,0691 ----------------- ----------------- 42,8209 

6 Buszkowiczki 30,4053 -------------- 1,0820 ----------------- ----------- 29,3233 

7 Bolestraszyce 129,6483 1,4138 0,9586 --------------- ------0,0015- 130,1050 

8 Wyszatyce 282,1471 -------------- 1,16 0,0045 ----------------- 280,9826 

9 Żurawica 77,4859 0,1854 0,3473 0,0254 ----------------- 77,2986 

 Razem 802,1192 2,7107 15,1584 0,0299 0,0015 789,6431 

 
Budynki i budowle będące własnością gminy  w poszczególnych miejscowościach: 
 
Lp. Nazwa 

miejscowości 
Nr działki Nazwa obiektu Stan na 

15.11.2009 
Zmiany 
(+;-) 

Stan na 
31.12.2010 

1 Batycze 

 
249, 250 budynek Domu 

Ludowego 
87.302,10 brak 87.302,10 

2 Maćkowice 
 

488/2250 
488/2 

budynek OSP 
ogrodzenie,  
zbiornik p.poż 

 
46.815,04 

 
+ 139.673,58 

 
186.488,62 

3 Maćkowice 
 

1194 budynek  
Agronomówki 
budynek gospodarczy 
ogrodzenie 

 
39.644,25 

 
brak 

 
39.644,25 

4 Maćkowice 1191/3 studnia głębinowa 801,75 brak 801,75 

5 Maćkowice 
 

1191/4 dom ludowy 
budynek gospodarczy 
ogrodzenie 

 
81.969,79 

 
brak 

 
81.969,79 

6 Maćkowice 1197/2 pałac 1.027.420,00 brak 1.027.420,00 

7 Maćkowice 490 cerkiew 2.500,00 brak 2.500,00 

8 Orzechowce 
 

17/4 250 budynek Domu 
Ludowego 
z ogrodzeniem 

 
368.775,00 

 
+220.154,22 

 
588.929,22 
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9 Orzechowce 17/4 budynek OSP 26.750,84 brak 26.750,84 

10 Wyszatyce 2097 250 Szatnia -boisko 2.700,00 brak 2.700,00 

11 Wyszatyce 1641 budynek WDK 197.445,09 brak 197.445,09 

12 Wyszatyce  Cerkiew 4.500,00 -4.500,00 0,00 

13 Wyszatyce  Budynek przedszkola 70.211,14 -70.211,14 0,00 

14 Wyszatyce  Osadnik ścieków 2.928,20 Brak 2.928,20 

15 Wyszatyce  Ogrodzenie 5.227,20 Brak 5.227,20 

16 Bolestraszyce 
 

942/1 , 
942/2 

zabudowania po SKR 16.977,67  brak 16.977,67 

17 Bolestraszyce 951/1 Dom Ludowy 58.069,53 Brak 58.069,53 

18 Bolestraszyce 
 

837 Budynek OSP i 
ogrodzenie 

76.308,20 + 155.282,65 231.590,85 

19 Bolestraszyce  Budynek szkoły 4.500,00 Brak 4.500,00 

20 Bolestraszyce 
 

839/2 Budynek przedszkola 150.400,61 brak 150.400,61 

21 Bolestraszyce 
 

 Budynek gospodarczy 3.647,44 Brak 3.647,44 

22 Bolestraszyce  Ogrodzenie 5.675,63 brak  5.675,63 

23 Bolestraszyce  Nawierzchnie i drogi 1.736,11 Brak 1.736,11 

24 Bolestraszyce  Kanalizacja i osadnik 8.184,68 Brak 8.184,68 

25 Bolestraszyce  Studnia i wodociąg 3.111,39 Brak 3.111,39 

26 Buszkowice 
 

81/2 ,81/7 budynek Domu 
Ludowego 

153.202,49 Brak 153.202,49 

27 Buszkowice 500,7/1 Budynek OSP 26.000,00 Brak 26.000,00 

28 Buszkowiczki 
 

234/4    budynek Domu Lud. 
budynek gospodarczy 
ogrodzenie 

 
108.284,66 

Brak  
108.284,66 

29 Kosienice 
 

800       budynek dawnej 
poczty 

11.607,42 Brak 11.607,42 

30 Kosienice 798 garaże po SKR 20.129,45 Brak 20.129,45 

31 Kosienice 
 

436 budynek Domu 
Ludowego 

31.912.27 +5.635,50 37.547,77 

32 Kosienice 797 Budynek podworskie 23.000,00 Brak 23.000,00 

33 Kosienice 
 

795 Zabudowania 
podworskie 

50.000,00 Brak 50.000,00 

34 Kosienice 1038 Budynek biblioteki 20.000,00 Brak 20.000,00 

35 Żurawica 3/28     dworek drewniany 6.105,00 - 6.105,00 0,00 

35 Żurawica 477/16 szatnia -boisko 2.700,00 Brak 2.700,00 

36 Żurawica 
 

335 budynek Urzędu 
Gminy, budynek 
gospodarczy 
ogrodzenie 
plac z asfaltem 

858.563,89 
8.739,70 
4.136,84 

27.480,70 

Brak 
 

858.563,89 
8.739,70 
4.136,84 

27.480,70 

37 Żurawica 8 budynek mieszkalny 3.330,00 Brak 3.330,00 

38 Żurawica  budynek mieszkalny 1.330,00 Brak 1.330,00 

39 Żurawica  Barak kolejowy 4.200,00 Brak 4.200,00 

40 Żurawica 
 

466/4 Lokal użytkowy na I p. 
w budynku Ośrodka 
Zdrowia w Żurawicy 

234.000,00 brak 234.000,00 

41 Żurawica 
 

174/5 Dom katechetyczny w 
Żurawicy 

150.000,00 brak 150.000,00 

42 Żurawica 
 

487/8, 
487/6, 
487/7 

Zabudowania po 
wojskowe 

5.392,00 brak 5.392,00 
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43 Żurawica 466/4 Garaż 4.394,00 brak 4.394,00 

44 Żurawica 1682/4 Kaplica cmentarna 
Żurawica Dolna 

0,00 +618.159,21 618,159,21 

45. Orzechowce 4,5/2,5/3, 
5/6,3/3 

Cmentarz 
Orzechowce 

0,00 + 6.232,00 6.232,00 

 Razem   4.048.110,05 +924.982,94 
- 80.816,14 

4.892.276,85 

 
 
3.  Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 

oraz z wykonywania posiadania . 
a)  dochody z wieczystego użytkowania 8.612,04 
b)  dochody ze sprzedaży  działek 161.193,84 
c)  dochody z czynszów dzierżawy gruntów mienia komunalnego 11.907,30 
d)  dochody z czynszów dzierżawy lokali użytkowych i mieszkań 104.249,17 
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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Informacja  o stanie mienia komunalnego 
Szkół i przedszkoli gminy Żurawica  

na dzień 31.12.2010 r. 
zawierające: 

 
5.  Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności  : 0,00 
6.  Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych tym w szczególności o ograniczonych 

prawach rzeczowych ,użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach 
    akcjach – 0,00ha 
    oraz o posiadaniu 0,00  
7.  Grunty i budynki są własnością gminy na podstawie  
- decyzji Wojewody :0,00 
- ksiąg wieczystych  0,00 

 

Szkoła – miejscowość 
 

Pow.w ha 

 stan na 31.12.2010 r 

Szkoła Podstawowa Batycze 1,6151 

Szkoła Podstawowa Bolestraszyce 1,59 

Szkoła Podstawowa Buszkowice 1,45 

Szkoła Podstawowa Kosienice 2,24 

Szkoła Podstawowa Maćkowice 4,31 

Szkoła Podstawowa Orzechowce 1,35 

Szkoła Podstawowa Wyszatyce 1,47 

Szkoła Podstawowa Nr 1 Żurawica  2.0935 

Szkoła Podstawowa Nr 2 Żurawica  1,29 

Szkoła Podstawowa Żurawica Wiarus 0,52 

Przedszkole Nr 1 Żurawica  0,1865 

RAZEM  18,1151 

 

 

 

 

Budynki, budowle  

stanowiące mienie Szkół, Gimnazjów i Przedszkoli 
 
 

Batycze 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 01.01.2010 Zmiany w 2010 Stan na 31.12.2010  

1. Budynek szkoły – nowy 513.413,56  513.413,56 

2 Ogrodzenie 14.468,03  14.468,03 

3 Droga i place 10.355,70  10.355,70 

 Razem 538.237,29  538.237,29 
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Bolestraszyce 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 01.01.2010 Zmiany w 2010 Stan na 31.12.2010  

1. Budynek szkoły – główny 350.538,94  350.538,94 

2. Budynek gospodarczy 5.906,25  5.906,25 

3. Ogrodzenie 17.193,24  17.193,24 

4. Studnia 1.376,01  1.376,01 

5. Osadnik ścieków 2.927,23  2.927,23 

6. Dojście betonowe 5.214,73  5.214,73 

7. Nowa szkoła z inwestycji 642.844,21  642.844,21 

 Razem 1.026.000,61  1.026.000,61 

 

Buszkowice  

Lp. Nazwa obiektu Stan na 01.01.2010 Zmiany w 2010 Stan na 31.12.2010  

1. Budynek szkoły  615.406,10  615.406,10 

2. Studnia z hydroforem 1.376,01  1.376,01 

3. Ogrodzenie 52.136,12  52.136,12 

4. Osadnik ścieków 4.059,30  4.059,30 

5. Nawierzchnie 614,44  614,44 

6. Miasteczko Ruchu drogowego  + 89.414,93 89.414,93 

 Razem 673.591,97  763.006,90 

 

Kosienice 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 01.01.2010 Zmiany w 2010 Stan na 31.12.2010  

1. Budynek szkoły  717.824,90  717.824,90 

2. Ogrodzenie 12.343,23  12.343,23 

3. Studnia  1.473,54  1.473,54 

4. Nawierzchnie, ulice, place 13.572,83  13.572,83 

5. Osadnik ścieków 2.927,23  2.927,23 

6. Budynek gospodarczy 8.734,98  8.734,98 

 Razem 756.876,71  756.876,71 

 

Maćkowice 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 01.01.2010 Zmiany w 2010 Stan na 31.12.2010  

1. Budynek szkoły  371.302,89  371.302,89 

2. Budynek sali sportowej z łącznikiem 1.323.075,27  1.323.075,27 

3. Ogrodzenie z elementami stalowych i 
siatki 

41.714,23  41.714,23 

4. Osadnik ścieków 2.927,23  2.927,23 

5. Studnia z hydroforem 1.678,51  1.678,51 

6. Drogi , nawierzchnie i place 107.772,59  107.772,59 

 Razem 1.848.470,72  1.848.470,72 

 

Orzechowce 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 01.01.2010 Zmiany w 2010 Stan na 31.12.2010  

1. Budynek szkoły  329.069,01  329.069,01 

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 0 

5. Studnia z hydroforem 1.473,54  1.473,54 

6. Kanalizacja odpływowa 2.331,91  2.331,91 

 Razem 441.773,32  417.741,28 
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Wyszatyce 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 01.01.2010 Zmiany w 2010 Stan na 31.12.2010  

1. Budynek szkoły  372.580,30  372.580,30 

2. Ogrodzenie z siatki 36.585,59  36.585,59 

3. Osadnik ścieków 2.927,23  2.927,23 

4. Budynek sala gimnastyczna 1.280.461,69  1.280.461,69 

5. Kanalizacja deszczowa 22.617,08  22.617,08 

6. Drogi i place 58.143,19  58.143,19 

7. Ogrodzenie terenu sali gimnastycznej 14.087,45  14.087,45 

 Razem 1.787.402,53  1.787.402,53 

Żurawica Nr 1 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 01.01.2010 Zmiany w 2010 Stan na 31.12.2010  

1. Budynek szkoły - główny 705.119,21  705.119,21 

2. Budynek gospodarczy 2.647,31  2.647,31 

3. Studnia z hydroforem 1.473,54  1.473,54 

4. Drogi ,place, nawierzchnie 14.490,26  14.490,26 

 Razem 723.730,32  723.730,32 

 

Żurawica „Wiarus” 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 01.01.2010 Zmiany w 2010 Stan na 31.12.2010  

1. Budynek szkoły  815.011,97  815.011,97 

2. Kotłownia 55.841,26  55.841,26 

3. Ogrodzenie z siatki 28.374,47  28.374,47 

4. Oświetlenie na słupach stalowych 9.852,60  9.852,60 

5. Drogi  i place 52.401,83  52.401,83 

 Razem 961.482,13  961.482,13 

 

Żurawica Nr 2 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 01.01.2010 Zmiany w 2010 Stan na 31.12.2010  

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 473.837,09  473.837,09 

4. Sala gimnastyczna 102.338,82  102.338,82 

5 Drogi i place 14.359,89  14.359,89 

 Razem 618.661,38  618.661,38 

 

Żurawica – Gimnazjum 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 01.01.2010 Zmiany w 2010 Stan na 31.12.2010  

1. Hala sportowa 2.408.494,44  2.408.494,44 

2. Segment dydaktyczny 2.734.512,00  2.734.512,00 

3. Ogrodzenie z elementami  stalowymi 93.819,43  93.819,43 

4. Drogi manewrowe i p.poż. 51.705,98  51.705,98 

 Razem 5.288.531,85  5.288.531,85 
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Przedszkole Żurawica Nr 2 „Os. Wiarus” 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 01.01.2010 Zmiany w 2010 Stan na 31.12.2010  

1. Plac zabaw 14.491,00  14.491,00 

 Razem 14.491,00  14.491,00 

 

Przedszkole Żurawica Nr 1 

Lp. Nazwa obiektu Stan na 01.01.2010 Zmiany w 2010 Stan na 31.12.2010  

1. Budynek przedszkola 115.635,25 + 17.708,00 133.343,25 

2. Studnia z hydroforem 1.473,54  1.473,54 

3. Ogrodzenie 18.761,64  18.761,64 

 Razem 135.870,43  153.578,43 

 

 Ogółem 14.815.120,26  14.898.211,15 

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 
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1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 

gminie odrębnymi ustawami; 

 

DOCHODY: 
 

Dział Rozdział § Nazwa paragrafu 
Nazwa działu, 

rozdziału, źródło 

Plan 
dochodów 

budżetu 
gminy na 

2010r.  

Dochody 
bieżące 

wykonane  

Dochody  
majątkowe 
wykonane 

010    Rolnictwo i łowiectwo 190 442,00 190 441 ,35  

 01095   Pozostała działalność 190 442,00 190 441,35  

  2010 

Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 

państwa na realizację 

zadań bieżących z 
zakresu administracji 

rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) 

ustawami 

środki otrzymane z budżetu 

państwa przeznaczone na 
realizację zadań bieżących  z 

zakresu zwrotu podatku 

akcyzowego  

190 442,00 190 441,35  

750     Administracja publiczna  135 572,00 135 572,00  

 75011   Urzędy wojewódzkie 105 516,00 105 516,00  

  2010 

Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 

państwa na realizację 

zadań bieżących z 
zakresu administracji 

rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) 

ustawami 

środki otrzymane z budżetu 

państwa przeznaczone na 

realizację zadań bieżących  z 

zakresu administracji rządowej 
- pismo Wojewody 

Podkarpackiego Nr F.I-3010-

24//09 z dnia 21.10 .2009r. 
przekazujące projekt dotacji na 

realizację przez gminę zadań 

administracji rządowej, 
wynikające z projektu ustawy 

budżetowej na 2010r. 

105 516,00 105 516,00  

 75056   Spis powszechny i inne 30 056,00 30 056,00  

  2010 

Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu 
państwa na realizację 

zadań bieżących z 

zakresu administracji 
rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) 
ustawami 

Dotacje z budżetu państwa na 

przeprowadzenie spisu rolnego 
30 056,00 30 056,00  

751    

 Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa  

104 925,00 104 925,00  

 75101   

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa 

 

1 732,00 1 732,00  
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Dział Rozdział § Nazwa paragrafu 
Nazwa działu, 

rozdziału, źródło 

Plan 
dochodów 

budżetu 
gminy na 

2010r.  

Dochody 
bieżące 

wykonane  

Dochody  
majątkowe 
wykonane 

  2010 

Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 

państwa na realizację 

zadań bieżących z 
zakresu administracji 

rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) 

ustawami 

Środki na prowadzenie i 

aktualizację stałego rejestru 

wyborców w gminie - pismo 
Krajowego Biura Wyborczego 

Delegatura w Przemyślu - 

DPR.3101-22/09 z dnia 
05.10.2009r.  

1 732,00 1 732,00  

 75107   
Wybory prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 
23 664,00 23 123,78  

  2010 

Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 

państwa na realizację 

zadań bieżących z 
zakresu administracji 

rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) 

ustawami 

Środki otrzymane z budżetu 
państwa na przeprowadzenie 

wyborów prezydenckich 
23 664,00 23 123,78  

 75108   Wybory do Sejmu i Senatu 26 778,00 26 507,93  

  2010 

Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu 
państwa na realizację 

zadań bieżących z 

zakresu administracji 
rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) 
ustawami 

Środki otrzymane z budżetu 

państwa na przeprowadzenie 
wyborów do Sejmu i Senatu 

26 778,00 26 507,93  

 75109   

Wybory do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików 

województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów 

miast oraz referenda gminne. 

Powiatowe i wojewódzkie 

52 751,00 31 128 ,85  

  2010 

Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu 
państwa na realizację 

zadań bieżących z 

zakresu administracji 
rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) 
ustawami 

Dotacje z budżetu państwa na 
przeprowadzenie wyborów do 

rad gmin, sejmików 

województw 

52 751,00 31 128,85  

752    Obrona Narodowa 1 000,00 1 000,00  

 75212   Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000,00 - 

  2010 

Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu 

państwa na realizację 
zadań bieżących z 

zakresu administracji 

rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie 

(związkom gmin)  

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

ustawami 

1 000,00 1 000,00  
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Dział Rozdział § Nazwa paragrafu 
Nazwa działu, 

rozdziału, źródło 

Plan 
dochodów 

budżetu 
gminy na 

2010r.  

Dochody 
bieżące 

wykonane  

Dochody  
majątkowe 
wykonane 

852     Pomoc społeczna     

 85212   

Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia  emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

4  233 724,00 4 233 719,00  

  2010 

Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu 

państwa na realizację 
zadań bieżących z 

zakresu administracji 
rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) 
ustawami  

Środki otrzymane z budżetu 
państwa na realizację bieżących  

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 

ustawami na świadczenia 

rodzinne, zaliczkę 
alimentacyjną oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne z 

ubezpieczenia społecznego 
pismo Wojewody 

Podkarpackiego nr F.I -3010-
25/09 z dnia 22.10.2009 

przekazujące projekt dotacji na 

realizację przez gminę zadań z 
zakresu administracji rządowej, 

wynikające z projektu ustawy 

budżetowej na 2010r.  w tym: 
świadczenia społeczne        

świadczenia alimentacyjne  

4  203 000 ,00 4 202  995,00  

 85213   

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej ,niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

8 822,00 8 822,00  

  2010 

budżetu państwa na 
realizację zadań 

bieżących z zakresu 

administracji rządowej 
oraz innych zadań 

zleconych gminie 

(związkom gmin) 
ustawami 

Środki otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

ustawami na składki na 
ubezpieczenie zdrowotne  

opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej , niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w 
zajęciach centrum integracji 

społecznej pismo Wojewody 

Podkarpackiego nr F.I.3010-
24/09 z dnia 21.10.2009r. 

przekazujące projekt dotacji na 

realizację przez gminę zadań z 
zakresu administracji rządowej, 

wynikające z projektu ustawy 

budżetowej na rok 2010 

  8 822,00  8 822,00 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 
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Dział Rozdział § Nazwa paragrafu 
Nazwa działu, 

rozdziału, źródło 

Plan 
dochodów 

budżetu 
gminy na 

2010r.  

Dochody 
bieżące 

wykonane  

Dochody  
majątkowe 
wykonane 

 85219   Ośrodki pomocy społecznej 305,00 305,00  

  2010 

Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu 
państwa na realizację 

zadań bieżących z 
zakresu administracji 

rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) 

ustawami 

Środki otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

ustawami na składki na 
ubezpieczenie zdrowotne  

opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej , niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w 

zajęciach centrum integracji 

społecznej  

305,00 305,00  

 85228   

Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze  

21 597,00 21 597,00  

  2010 

Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu 
państwa na realizację 

zadań bieżących z 

zakresu administracji 
rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) 
ustawami 

Dotacja na usługi opiekuńcze 21 597,00  21 597,00  

Razem 4 665 663,00 4 643 224,91  



 

WYDATKI:  Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zleconych gminie odrębnymi ustawami 

 
 

Dział Rozdział § Nazwa paragrafu 
Nazwa działu, 

rozdziału, źródło 

Plan 

Wydatków  

Wydatki 

bieżące 

 Wydatki 

majątkowe 

1 2 3 4 5 6 8  

010    Rolnictwo i łowiectwo 190 442,00 190 441,35  

 01095   Pozostała działalność 190 442,00 190 441,35  

  4110 

Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
459,42 458,92  

  4120 
Składki na Fundusz 

Pracy 
Składki na Fundusz Pracy 74,55 74,40  

  4170 
Wynagrodzenia 

bezosobowe 

Wynagrodzenia 

bezosobowe 
3 036,40 3 036,40  

  44 30 Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki 186 871,63 186 871,63  

750      Administracja publiczna 135 572,00 135 572, 00  

  75011     Urzędy wojewódzkie 105 516,00 105 516,00  

    4010 

Wynagrodzenia 

osobowe 

pracowników 

Wynagrodzenia osobowe  

4 pracowników -    
89 308,00 89 308,00  

    4110 

Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne  
13 700,00 13 700,00  

    4120 
Składki na Fundusz 

Pracy 
Składki na Fundusz Pracy   2 508,00 2 508,00  

 75056   Spis powszechny i inne 30 056,00 30 056,00  

  3020 

Wydatki osobowe 

niezaliczone do 

wynagrodzeń  

Wydatki osobowe 

niezaliczone do 

wynagrodzeń  

9 752,00 9 752,00  

  3040 

Nagrody o charakterze 

szczególnym 

niezaliczone do 

wynagrodzeń  

nagrody o charakterze 

szczególnym niezaliczone 

do wynagrodzeń  

16 200,00 16 200,00  

  4110 

Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
424,42 424,42  

  4120 
Składki na Fundusz 

Pracy 
Składki na Fundusz Pracy 68,86 68,86  

  4170 
Wynagrodzenia 

bezosobowe 

Wynagrodzenia 

bezosobowe 
2 810,72 2 810,72  

  4210 
Zakup materiałów i 

wyposażenia 

Zakup materiałów i 

wyposażenia 
800,00 800,00  

751      

Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

104 925,00 82 492,56  
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Dział Rozdział § Nazwa paragrafu 
Nazwa działu, 

rozdziału, źródło 

Plan 

Wydatków  

Wydatki 

bieżące 

 Wydatki 

majątkowe 

 75101   

Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli i 

ochrony prawa 

1 732,00 1 732,00  

    4210 
Zakup materiałów i 

wyposażenia 

Zakup materiałów i 

wyposażenia 
1 732,00 1 732,00  

 75107   
Wybory prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 
23 664,00 23 123,78  

  3030 
Różne wydatki na 

rzecz osób fizycznych  

Różne wydatki na rzecz 

osób fizycznych  
15 120,00 14 58,00  

  4110 

Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
810,03 810,03  

  4120 
Składki na Fundusz 

Pracy 
Składki na Fundusz Pracy 131,53 131,53  

  4170 
Wynagrodzenia 

bezosobowe 

Wynagrodzenia 

bezosobowe 
5 603,76 5 603,76  

  4210 
Zakup materiałów i 

wyposażenia 

Zakup materiałów i 

wyposażenia 
1 449,83 1 449,83  

  4300 
Zakup usług 

pozostałych  
Zakup usług pozostałych  178,05 178,05  

  4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do 

sprzętu drukarskiego i 

urządzeń 

kserograficznych 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

198,90 198,90  

  4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w 

tym programów i 

licencji 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

171,90 171,90  

 75108   
Wybory do Sejmu i 

Senatu  
26 778,00 26 507,93  

  3030 
Różne wydatki na 

rzecz osób fizycznych  

Różne wydatki na rzecz 

osób fizycznych  
15 120,00 14 850,00  

  4110 

Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
1.021,71 1 021,66  

  4120 
Składki na Fundusz 

Pracy 
Składki na Fundusz Pracy 165,84 165,84  

  4170 
Wynagrodzenia 

bezosobowe 

Wynagrodzenia 

bezosobowe 
7 276,00 7 276,00  

  4210 
Zakup materiałów i 

wyposażenia 

Zakup materiałów i 

wyposażenia 
2 039,21 2 039,21  

  4300 
Zakup usług 

pozostałych  
Zakup usług pozostałych  122,00 122,00  

  4410 
Podróże służbowe 

krajowe  
Podróże służbowe krajowe  99,36 99,36  

  4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do 

sprzętu drukarskiego i 

urządzeń 

kserograficznych 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

282,73 282,73  

  4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w 

tym programów i 

licencji 

 Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

651,15 651,13  
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Dział Rozdział § Nazwa paragrafu 
Nazwa działu, 

rozdziału, źródło 

Plan 

Wydatków  

Wydatki 

bieżące 

 Wydatki 

majątkowe 

 75109   

7 Wybory do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików 

województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast oraz 

referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie  

 

52 751,00 31 128,85  

  3030 
Różne wydatki na 

rzecz osób fizycznych  

Różne wydatki na rzecz 

osób fizycznych  
31 460,00 15 330,00  

  4110 

Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
1 658,56 1 172,27  

  4120 
Składki na Fundusz 

Pracy 
Składki na Fundusz Pracy 273,58 193,72  

  4170 
Wynagrodzenia 

bezosobowe 

Wynagrodzenia 

bezosobowe 
11 803,12 8 587,  

  4210 
Zakup materiałów i 

wyposażenia 

Zakup materiałów i 

wyposażenia 
3 547,33 3 547,33  

  4300 
Zakup usług 

pozostałych  
Zakup usług pozostałych  3 066,08 2 256,08  

  4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do 

sprzętu drukarskiego i 

urządzeń 

kserograficznych 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

243,02 243,02  

  4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w 

tym programów i 

licencji 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

789,31 789,31  

752       Obrona Narodowa 1 000,00 1 000,00  

  75212     
Pozostałe wydatki 

obronne  
1 000,00 1 000,00  

    4210 
Zakup materiałów i 

wyposażenia 

Zakup materiałów i 

wyposażenia 
1 000,00 1 000,00  

852      Pomoc społeczna 4 233 724,00 4 233 719,00  

  85212    

Świadczenia rodzinne, 

świadczenie  z funduszu 

alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia 

społecznego 

4 203 000,00 4 202,995  

    3110 
Świadczenia 

społeczne 

Świadczenia rodzinne 

fundusz alimentacyjny           
4 028 663,45 4 028 628,48  

  4010 

Wynagrodzenia 

osobowe 

pracowników 

Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

Wynagrodzenia 

pracowników w ramach 

zadań zleconych                                                                                                                                                                                                                  

zz-świadczenia rodzinne i  

Fundusz Alimentacyjny 

95.000,00 

87 960,31 87 960,31  

  4040 
Dodatkowe 

wynagrodzenie roczne 

Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne                                             

zz-świadczenia rodzinne   i-

Fundusz alimentacyjny  
8.344,00 

4 783,83 4 783,83  

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

Składki na Ubezpieczenie 

Społeczne                                                      

zz - świadczenia rodzinne  i                                                                                      
Fundusz Alimentacyjny  

14.563,00 

66 307,78 66 307,78  
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Dział Rozdział § Nazwa paragrafu 
Nazwa działu, 

rozdziału, źródło 

Plan 

Wydatków  

Wydatki 

bieżące 

 Wydatki 

majątkowe 

    4120 
Składki na Fundusz 

Pracy 

Składki na Fundusz Pracy                                   
zz-świadczenia rodzinne i                                                                                            

Fundusz Alimentacyjny  

2.033,00  

2  189,07 2 189,07  

  4170 
Wynagrodzenia 
bezosobowe  

Wynagrodzenia bezosobowe 10 200,00 10 200,00  

  4300 Zakup usług pozostałych  Zakup usług pozostałych  2 925,56 2 925,56  

  85213    

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej ,niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

8 822,00 8 822,00  

    4130 
Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za  osoby 
pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne zz     

8 822,00 8 822,00 - 

 85219   Ośrodki pomocy społecznej 305,00 305,00  

  3110 
Świadczenia 

społeczne 
Świadczenia społeczne 300,00 300,00  

  4300 Zakup usług pozostałych  Zakup usług pozostałych  5,00 5,00  

 

 

 

 

 

 

 

85228   
Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
21 597,00 21 597,00  

  4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
2 874,69 2 874,69  

  4120 
Składki na Fundusz 
Pracy 

Składki na Fundusz Pracy 447,74 447,74  

  4170 
Wynagrodzenia 

bezosobowe 
Wynagrodzenia bezosobowe 18 274,57 18 274,57  

         Razem  4 665 663,00 4 643 224,91  
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2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy: z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi; 

 
DOCHODY: 

Dział Rozdział § 
Nazwa 

paragrafu 

Nazwa działu, 
rozdziału, 

źródło 

Planowane 
dochody 

budżetu gminy 
na 2010r. 
bieżące i 

majątkowe 

dochody 
bieżących 
wykonane 

Dochody 
majątkowych 

756    

 Dochody od osób 

prawnych, od osób 

fizycznych i od 

innych jednostek 

nieposiadaąących 

osobowości prawnej 

oraz wydatki 

związane z ich 

poborem  

92 129,58 92 129,58 - 

 75618   

Wpływy z innych 

opłat stanowiących 

dochody jednostek 

samorządu 

terytorialnego na 

podstawie ustaw 

92 129,58 92 129,58 - 

  0480 

Wpływy z opłat 

za wydawanie 
zezwoleń na 

sprzedaż 

alkoholu 

Wpływy  z opłat za 

zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu z 
punktów 

prowadzących 

sprzedaż alkoholu na 
podstawie ustawy z 

28 października 

1982r. O 
wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

(Dz.U. z 2002r. Nr 

147, poz. 1231 z 
późn. zm.) 

92 129,58 92 129,58 - 
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WYDATKI: 

D
zia

ł 

R
o

zd
zia

ł 

§ Nazwa paragrafu 
Nazwa działu, 

rozdziału, źródło 

Plan 

wydatków 

Wydatki  

bieżące 

Wydatki 

majątkowe 

1 2 3 4 5 6 8 9 

851       Ochrona zdrowia 92 688,58 92 688,30  

  85153     Zwalczanie narkomanii 2 344,97 2 344,97  

    4300 
Zakup usług 
pozostałych 

Usługi związane z 

programami 
profilaktycznymi z zakresu 

zwalczania narkomanii 

1 500,00  1 500,00  

    4210 
Zakup materiałów i 

wyposażenia 

Zakup materiałów 

związanych z programem 

profilaktycznym z zakresu 
zwalczania narkomanii 

844,97 844,97  

  85154     
Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 
90 343,61 90 343,61  

    2820  

Dotacja na zorganizowanie 

wypoczynku letniego  "Lato 
2010" dla dzieci z terenu 

gminy w ramach 

profilaktyki 
przeciwdziałania 

alkoholizmowi  

30 000,00 30 000,00   

    4170 
Wynagrodzenia 

bezosobowe 

Wynagrodzenie 

bezosobowe w ramach 

umowy zlecenie związane z 
realizacją programów 

alkoholowych 

14 359,00 14 359,00  

    4210 
Zakup materiałów i 

wyposażenia 

Zakup materiałów i 
wyposażenia potrzebnego 

do obsługi profilaktyki 

18 766,55 18 766,27  

    4260 Zakup energii 
Zakup energii  elektrycznej, 

cieplnej, gazu oraz wody 
3 822,06  3 822,06   

    4300 
Zakup usług 

pozostałych 

Zakup usług w zakresie 
organizowania terapii 

profilaktyki 

6 539,78 6 539,78  

    4700 

Szkolenia 

pracowników 

niebędących członkami 
korpusu służby 

cywilnej 

Szkolenie pracowników 500,00 500,00   

    4410 
Podróże służbowe 

krajowe 
Podróże służbowe krajowe 215,00 215,00   

    4610 
Koszty postępowania 
sądowego i 

prokuratorskiego 

Koszty postępowania 
sądowego i 

prokuratorskiego 

160,00 160,00  

    4740 

Zakup materiałów 
papierniczych do 

sprzętu drukarskiego i 

urządzeń 
kserograficznych 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

347,94 347,94  
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D
zia

ł 

R
o

zd
zia

ł 

§ Nazwa paragrafu 
Nazwa działu, 

rozdziału, źródło 

Plan 

wydatków 

Wydatki  

bieżące 

Wydatki 

majątkowe 

  4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w 
tym programów i 

licencji 

Zakup akcesoriów 

komputerowych w tym 

programów i licencji 

1 521,01 1 521,01  

    3030 
Różne wydatki na 

rzecz osób fizycznych 

Wynagrodzenie dla 

członków komisji 
5 112,27 5 112,27   

    2310 

Dotacje celowe 

przekazane gminie na 

zadania bieżące 

realizowane na 

podstawie porozumień 

(umów) między 
jednostkami samorządu 

terytorialnego 

Dotacja dla Miejskiego 
Ośrodka Zapobiegania 

Uzależnieniom -w celu  

przyjmowania mieszkańców 

gminy Żurawica w grupach 

terapeutycznych oraz 

realizacji programów 
terapeutycznych 

Porozumienie z Gminą  
Miejską Przemyśl 

9 000,00 9 000,00   
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3. ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim 

 
FUNDUSZ SOŁECKI    186.565,18 zł;  
z tego: 
         Plan 
Sołectwo Bolestraszyce  22.464,20 
Sołectwo Buszkowice 22.464,20 
Sołectwo Buszkowiczki 17.544,54 
Sołectwo Maćkowice 22.464,20 
Sołectwo Orzechowce 22.464,20 
Sołectwo Wyszatyce 22.464,20 
Sołectwo Żurawica  22.464,20 
Sołectwo Batycze  11.771,24 
Sołectwo Kosienice  22.464,20 
 
WYDATKI: 
 

D
z
ia

ł 

R
o

z
d

zia
ł 

§ Nazwa paragrafu Nazwa działu, rozdziału, źródło Plan wydatków Wydatki bieżące 
Wydatki 

majątkowe 

1 2 3 4 5 6 8 9 

600    Transport i łączność 145 785,20 145 785,20  

 60016   Drogi publiczne gminne 145 785,20 142 609,46  

  4270 
Zakup usług 

remontowych 

Wydatki w ramach Funduszu 

Sołeckiego w tym 
145 785,20 142 609,46  

    

1.Wykonanie nawierzchni drogi 

gminnej położenie masy asfaltowej z 
częściową podbudową na odcinku 

drogi na 'Wolę w kierunku fortu XIII 

łącznik do drogi na "Huczek" o dł.80 
m i szer.3,0m z wykonaniem zatoki 

parkingowej o długości 15,0m i 

szer.10 m w m. Bolestraszyce - 
18.464,20 

18 464,20 17 450,88  

    

3.Wykonanienawierzchni drogi 

gminnej-położenie masy asfaltowej z 
częściową podbudową na odcinku od 

pastwiska do Sanu o dł.150 m i 

szer.3,0 w m. Buszkowice 22.464,20 

22 464,20 21 813,60  

    

4.Wykonanie nawierzchni drogi 

gminnej położenie masy asfaltowej z 

podbudową na odcinku od posesji P. 

St. Bielecha do posesji K. Bielecha o 
dł. 70m.i szer.4,0 w m. Buszkowiczki  

- 15.000, 

15 000,00 14 927,92  

    

5.Wykonanie nawierzchni drogi 

gminnej położenie masy asfaltowej 

na odcinku drogi łączący  drogę 
powiatową drogą gminną" 

Zagumienną  pomiędzy posesjami P. 

Wojdyły i P. Misztala o dł.130m w 
m.Maćkowice-22.464,20 

22 464,20 22 362,60  
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D
z
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ł 

R
o

z
d

zia
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§ Nazwa paragrafu Nazwa działu, rozdziału, źródło Plan wydatków 
Wydatki bieżące 

 

Wydatki 

majątkowe 

    

6.Wykonanie nawierzchni drogi 
gminnej położenie masy asfaltowej 

na odcinku drogi od drogi 

powiatowej(cegielnia)przysiółek 
Góra  do posesji P. Trzcińskiego o 

dł.350mi szer.2,5 m w m. 

Orzechowce - 21.000,00 

21 000,00 19 995,80  

    

7.Wykonanie przepustu na drodze 

gminnej obok posesji P. Matysko w 

m. Orzechowce- 1.464,20 

1 464,20 1 400,56  

    

8.Wykonanie drogi gminnej-

nawierzchnia asfaltowa na 

istniejącym podłożu betonowym na 
odcinku drogi od drogi powiatowej 

do bramy cmentarza o dł.280,mi 

szer.4,0m do 7,5m w m. Wyszatyce - 
22.464,20 

22 464,20 22 223,52  

    

9.Wykonanie drogi gminnej-

nawierzchnia betonowa na odcinku 

ul. Kolejowej o dł.140,m i szer.4,0m 
z utwardzeniem pobocza w m. 

Żurawica - 22.464,20 

22 464,20 22 434,58  

700    Gospodarka mieszkaniowa 18 315,78 6 396,46 11 482,64 

 70005   
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
18 315,78 6 396,46 11 482,64 

  4300 
Zakup usług 

pozostałych 

Wykonanie monitoringu DL w 

Buszkowiczkach zadanie realizowane 

w ramach Funduszu Sołeckiego 

2 544,54 2 440,00  

    

2.Wykoszenie i wykonanie oprysków 
pielęgnacyjnych nieużytków wzdłuż 

drogi powiatowej w sąsiedztwie 
Arboretum w m. Bolestraszyce  

4.000,00 

4 000,00 3 956,46  

  6050 

Wydatki 

inwestycyjne 

jednostek 
budżetowych 

Wykonanie parkingu - masa 

asfaltowa z podbudową i obrzeżami 
przy DL w Batyczach o pow.120,0m2 

zadanie realizaowane w ramach 

Funduszu Sołeckiego 

11 771,24  
11 482,64 

 

 

926    Kultura fizyczna i sport 22 464,20 - 21 000,00- 

 92605   
Zadania w zakresie kultury 

fizycznej i sportu 
22 464,20 - 21 000,00 

  6050 

Wydatki 

inwestycyjne 

jednostek 
budżetowych 

Wykonanie projektu budowlano-

wykonawczego z kosztorysem, z 
uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

budynku klubowego z szatniami na 

stadionie klubu sportowego LKS 
Tęcza Kosienice z zakupem 

materiałów budowlanych do 

rozpoczęcia prac budowlanych na 
gruncie mienia komunalnego zadanie 

realizowane w ramach Funduszu 

Sołeckiego 

22 464,20  21 000,00 

    Razem 186 656,18 149 005,92 32 482,64 
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4. ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 

depozytowej
1); 

 

DOCHODY: 

Dział Rozdział § Nazwa paragrafu 
Nazwa działu, rozdziału, 

źródło 

Planowane 

dochody budżetu 

gminy  

Wykonanie 

dochodów bieżących 

Wykonanie 

dochodów 

majątkowych 

900    
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
6 000,00 0,00  

 90020   

Wpływy i wydatki 

związane z 

gromadzeniem środków 

z opłat produktowych 

6 000,00 0,00  

  0400 
Wpływy z opłaty 
produktowej 

Wpływy z opłaty 

produktowej ustalane w 
oparciu o oddane ilości 

odpadów gromadzonych w 

sposób selektywny - 
wpłacanej przez WFOŚi 

GW 

6 000,00 0,00  

 
 
WYDATKI: 
 

Dział Rozdział Paragraf 
Nazwa 

paragrafu 
Nazwa działu, 

rozdziału  zadanie 
Plan  wydatków  Wydatki bieżące Wydatki majątkowe  

900       

Gospodarka 
komunalna i 
ochrona 
środowiska 

6 000,00 0,00  

  90020     

Wpływy i 
wydatki 
związane z 
gromadzeniem 
środków z opłat 
produktowych 

6 000,00 0,00  

    4210 
Zakup 
materiałów i 
wyposażenia 

Zakup materiałów 
potrzebnych do 
selekcji odpadów  

6 000,00 0,00  
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5. Związane z realizacją zadań ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 

innych ustaw  

DOCHODY: 

Dział Rozdział § 
Nazwa 

paragrafu 
Nazwa działu, rozdziału, 

źródło 

Planowane 
dochody 
budżetu 
gminy 

Wykonanie  
dochodów 
bieżących 

Wykonanie 
dochodów 

majątkowych 

900    
 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
40 303,21 23 536,67  

 90019   

Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska 

40 303,21 23 536,67  

    0690 
Wpływy z 
różnych 
opłat 

Wpływy za korzystanie ze 
środowiska 

40 000,00 23 233,46  

    0970 
Wpływy z 
różnych 
dochodów 

Rozliczenie z roku ubiegłego 
GFOŚiGW 

303,21 303,21   

 
 
WYDATKI:  Związane z realizacją zadań ustawy Prawo ochrony środowiska  oraz 
niektórych innych ustaw 
 

D
z
ia

ł 

R
o

z
d

zia
ł 

§ Nazwa paragrafu 
Nazwa działu, 

rozdziału, źródło 
Plan wydatków 

Wydatki bieżące 

 

Wydatki 

majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 

900       Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska 

40 303,21 19 100,92 

 

 

  90019     Wpływy i wydatki 

związane z 

gromadzeniem 

środków z opłat i kar 

za korzystanie ze 

środowiska 

40 303,21 18 000,00  

    4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia 

1.Zakup piasku w celu 

ochrony 
przeciwpowodziowej 

4.000,00 

2.Zakup materiałów w 
celu ochrony przyrody 

5.600,00 

3.Zakup drzewek i 

sadzonek w ramach 

urządzania terenów 
zielonych 5.000,00 

4.Zakup pojemników 

2.000,00 

16 600,00 14 109,52  

    4300 Zakup usług 

pozostałych 

Przeciwdziałania 

związane z ochroną 

powierzchni ziemi i 
badania gleby 

5 000,00 4 991,40  

    6060 Wydatki na 

zakupy 
inwestycyjne 

jednostek 

budżetowych 

Zakup kontenerów na 

śmieci 

18 703,21 0,00  
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6. Zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego; 

 

DOCHODY: 
 

Dział Rozdział § 
Nazwa 

paragrafu 
Nazwa działu, 

rozdziału, źródło 

Planowane 
dochody 
budżetu 
gminy na 

2010r.  

Wykonanie  
dochodów 
bieżących 

Wykonanie 
dochodów 

majątkowych 

801     Oświata i Wychowanie 102 531,60 75 099,90 - 

 80104   Przedszkola 102 531,60 75 099,90 - 

  2310 

Dotacje celowe 

otrzymane z gminy 
na zadania bieżące 

realizowane na 

podstawie 
porozumień 

(umów)między 

jednostkami 
samorządu 

terytorialnego 

1.Dotacja z Gminy 
Wiejskiej Przemyśl dla 

Przedszkola w 

Wyszatycach- 4 047,30 
2.Dotacji z Gminy 

Miejskiej Przemyśl dla 

Przedszkola w 
Wyszatycach 4 047,30   

3.Dotacja z Gminy Orły 

dla Przedszkola w  
Kosienicach  67 005,30 

102 531,60 75 099,90 - 

 
 
WYDATKI: Zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego 
 

D
z
ia

ł 

R
o

z
d

zia
ł 

§ Nazwa paragrafu 
Nazwa działu, 

rozdziału, źródło 
Plan wydatków 

Wydatki 

bieżące 

 

Wydatki 

majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 

801       Oświata i wychowanie 102 531,60 75 099,90  

 80104   Przedszkola 102 531,60 75 099,90  

  2540 Dotacja podmiotowa z 

budżetu dla 
niepublicznej 

jednostki systemu 

oświaty 

Dotacja dla 

Przedszkoli 
Niepublicznych 

102 531,60 75 099,90  
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S P R A W O Z D A N I E  
z wykonania dochodów  budżetowych gminy  

za  2010 rok 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

Plan ..................................................................................................................... 190.442,00 
Dochody wykonane ........................................................................................... 190.441,35 
 
Rozdział 01095 – Pozostała działalność 
 
Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) 
ustawami 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 190.442,00 
Dochody wykonane .............................................................................................. 190.441,35 
Dochody to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
 
Dochody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zostały zrealizowane w kwocie 190.441,35 co 
stanowi 100 % w stosunku do planu . Wykonanie stanowi dotacja na zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
 
Dochody bieżące  ............................................................................................... 190.441,35 
Dochody majątkowe 0,00 
 

 Dział 600   Transport i łączność 
Plan po zmianach 112.900,00 
Dochody wykonane 111.362,10 
Rozdział 60016  Drogi publiczne gminne 
Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat 
Plan po zmianach 10.000,00 
Dochody wykonane 8.462,10 
Dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych 
 
Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
Plan po zmianach 100.000,00 
Dochody wykonane 100.000,00 
Dochody to środki z PGNiG na naprawę drogi w Maćkowicach 
Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 
Plan po zmianach 2.900,00 
Dochody wykonane 2.900,00 
Dochody to wpływy ze sprzedaży płyt drogowych 
 
Dochody w dziale 600 Transport i łączność zostały zrealizowane w kwocie  111.362,10 
co stanowi  98,64%   w stosunku do planu . Dochody to : opłata za zajęcia 
pasa drogowego, wpływy za sprzedaż płyt drogowych i środki na naprawę 
drogi w Maćkowicach z PGNiG. 
Dochody bieżące  108.462,10 
Dochody majątkowe 2.900,00 
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Dział  700  Gospodarka mieszkaniowa 

Plan ..................................................................................................................... 747.750,49 
Dochody wykonane ........................................................................................... 335.342,04 
 
Rozdział. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
Paragraf 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 
Plan 4.000,00 
Wykonanie  8.612,04 
Dochody to wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych. 
 
Paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 
Plan 300.000,00 
Wykonanie 130.023,08 
Dochody to wpływy z najmu obiektów gminnych,. wpływy z dzierżawy nieruchomości 
gruntowych na podstawie wystawionych umów, wpływy z czynszu dzierżawnego z kół 
łowieckich działających na terenie gminy , wpływy za energię, gaz i wodę od dzierżawców 
obiektów gminnych (bez podatku VAT) 
w tym: 
Wpływy z najmu obiektów mieszkalnych i użytkowych      70.432,29 
Wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych       11.907,30 
Wpływy za salę w Buszkowiczkach             120,00 
Wpływy za salę w Wyszatycach           1.060,00 
Wpływy za salę gimnastyczną w Wyszatycach                                       610,00 
Wpływy za salę Orzechowce           6.910,00 
Wpływy za salę –Dom Komunalny w Ż-cy         4.445,90 
Wpływy za halę w Żurawicy         19.358,18 
Wpływy za halę w Maćkowicach              385,20 
Wynajem  auli w Gimnazjum w Żurawicy                                             5.493,50 
Wpływy z obwodów łowieckich              807,14 
Wpływy za energię, gaz i wodę od dzierżawców obiektów gminnych  8.275,84 
Opłata za garaże               417,73 
       ____________________ 
Razem:           130.023,08 
Paragraf 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 
Plan 360.781,33 
Wykonanie 161.193,84 
Dochody to wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 
 
Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  
Plan           8.050,00 
Wykonanie 8.525,00 
Dochody to wpływy z sprzedaży promu. 
Paragraf 0920 Pozostałe odsetki 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 200,00 
Dochody wykonane ..................................................................................................... 475,65 
Dochody to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych i 
użytkowych i czynszów mienia komunalnego wieczystego użytkowania gruntów. 
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Paragraf 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 61.000,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 24.400,00 
Dochody to otrzymana darowizna z PGNiG Sanok na wykonanie MPZP Maćkowice 
Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 13.719,16 
Dochody wykonane .................................................................................................. 2.112,43 
Dochody to wpłaty za gaz i energię za lata ubiegłe( bez podatku Vat) 
 

Dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały zrealizowane w kwocie 335.342,04 
co stanowi  44,85stosunku do planu. Na wykonanie składają się dochody z  
czynszów lokali użytkowych i mieszkalnych, wpłaty za halę sportową, dzierżawa mienia 
komunalnego, dochody z wieczystego użytkowania, czynsz z koła łowieckiego, dochody ze 
sprzedaży gruntów rolnych, dochód z mienia wiejskiego, zwrot kosztów za energię i gaz oraz 
odsetki od nieterminowych wpłat, darowizna z PGNiG Sanok na wykonanie MPZP Maćkowice, 
wpływy z sprzedaży promu 
 
Dochody bieżące                    165.623,20 
Dochody majątkowe ....................................................................................       169.718,84 

Dział . 710 – Działalność usługowa 

Plan ....................................................................................................................... 20.000,00 
Dochody wykonane ............................................................................................. 17.325,18 
 
Rozdział. 71035 – Cmentarze 
Paragraf  0690 Wpływy z różnych opłat 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 20.000,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 17.325,18 
Dochody to wpływy z opłat cmentarnych: 
Żurawica                                          3.436,45                                   
Bolestraszyce                                  7.857,01  
Wyszatyce                                         978,45      
Maćkowice                                      2.436,45 
Batycze                                           1.682,24 
Kosienice                                            934,58 
 ________________________________ 
 Razem                                              17.325,18 
Dochody w dziale 710 Działalność usługowa zostały zrealizowane w kwocie 17.325,18 co stanowi 
86,63% W stosunku do planu. Dochody stanowią wpływy z opłat cmentarnych. 
Dochody bieżące ........................................................................................................ 17.325,18 
Dochody majątkowe ..................................................................................................          0,00 
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Dział . 750 – Administracja publiczna 
Plan ..................................................................................................................... 189.096,00 
Dochody wykonane ........................................................................................... 172.446,57 
Rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie 
Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) 
ustawami 
 
Plan ...................................................................................................................... 105.516,00 
Dochody wykonane .............................................................................................. 105.516,00 
Dochody to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
 
Rozdział  75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 
Plan 7.900,00 
Dochody  wykonane 11.920,17 
Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 7.850,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 11.116,53 
Dochody to opłaty za czynności egzekucyjne  podatku rolnego, podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportu, mienia komunalnego. 
Paragraf 0920 Pozostałe odsetki  
Plan po zmianach  ........................................................................................................ 50,00 
Dochody wykonane ......................................................................................................... 0,00 
Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów 
Plan   ........................................................................................................................ 0,00 
Dochody wykonane ..................................................................................................... 803,64 
Dochody to wpływy z prowizji z ZUS i US 
 
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 30.056,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 30.056,00 
Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie( związkom gmin) ustawami 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 30.056,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 30.056,00 
Dochody to dotacja na spis rolny. 
 
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 45.624,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 24.954,40 
Paragraf 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
Plan   ............................................................................................................... 40.821,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 21.270,97 
Dochody to mikroprojekt Piknik Ekologiczny propagowanie Ekologii Lokalnego dziedzictwa  
Przyrodniczego realizowanego ze środków EFRR w ramach współpracy Transgranicznej 
Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka  
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Paragraf 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
Plan   ................................................................................................................. 4.803,00 
Dochody wykonane .................................................................................................. 3.683,43 
Dochody to mikroprojekt Piknik Ekologiczny propagowanie Ekologii Lokalnego dziedzictwa  
Przyrodniczego realizowanego ze środków EFRR w ramach współpracy Transgranicznej 
Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 

 
Dochody w dziale 750 Administracja publiczna zostały zrealizowane w  kwocie  172.446,57  
co stanowi  91,20 % w stosunku do planu.  
Dochody stanowią wpływy z opłaty za czynności egzekucyjne, , prowizje,  dotacje celowe na 
realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
 
Dochody  bieżące  172.446,57 
Dochody majątkowe 0,00 
 

Dział 751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 
Plan ..................................................................................................................... 104.925,00 
Dochody wykonane ............................................................................................. 82.492,56 
 
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
Paragraf 2010 – 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  ................................................................................................... 1.732,00 
Dochody wykonane .................................................................................................. 1.732,00 
Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. 
 
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
Plan po zmianach 23.664,00 
Dochody wykonane 23.123,78 

 
Paragraf 2010 – 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 23.664,00 
Dochody wykonane 23.123,78 
Dochody to dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu  
Plan po zmianach 26.778,00 
Dochody wykonane 26.508,00 

 
Paragraf 2010 – 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 26.778,00 
Dochody wykonane 26.507,93 
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Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  
Paragraf 2010 – 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  ................................................................................................. 52.751,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 31.128,85 
Dochody to dotacja na wybory do rad gmin ,wybory wójta. 
 
Dochody w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa zostały zrealizowane w kwocie  82.492,56 co stanowi  
78,62% w stosunku do planu. Dochody stanowi dotacja na aktualizację stałego rejestru 
wyborców , to dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta  oraz na 
przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu  
oraz do rad gmin  
Dochody bieżące  82.492,56 
Dochody majątkowe 0,00 
 

Dział 752 - Obrona narodowa  
Plan ......................................................................................................................... 1.000,00 
Dochody wykonane ............................................................................................... 1.000,00 
 
Rozdział 75212  Pozostałe wydatki obronne 
Plan .......................................................................................................................... 1.000,00 
Dochody wykonane .................................................................................................. 1.000,00 
Paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom gmin) 
ustawami. 
Plan .......................................................................................................................... 1.000,00 
Dochody wykonane .................................................................................................. 1.000,00 
Realizacja jest związana z dotacją na przeprowadzenie ćwiczeń O.C 
 
Dochody w dziale 752 - Obrona narodowa  zostały zrealizowane w kwocie  1.000,00 co stanowi   
100 % w stosunku do planu. 
Dochody bieżące  1.000,00 
Dochody majątkowe 0,00 

 
Dział 754 -   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Plan ....................................................................................................................... 68.100,28 
Dochody wykonane ............................................................................................. 68.100,28 
 
 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 
Plan ........................................................................................................................ 38.100,28 
Dochody wykonane ................................................................................................ 38.100,28 
Paragraf 6260  Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 3.000,00 
Dochody wykonane .................................................................................................. 3.000,00 
Dochody to dofinansowanie z WFOŚi GW do zakupu pompy szlamowej Typu Honda dla 
OSP Orzechowce. 
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Paragraf 6280   Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 20.000,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 20.000,00 
Dochody to środki otrzymane z WFOŚiGW na zakup sprzętu LUKAS dla OSP 
Orzechowce. 
Paragraf 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 
 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 15.100,28 
Dochody wykonane ................................................................................................ 15.100,28 
Dochody ośrodki na dofinansowanie z WFOŚi GW  na zakup sprzętu LUKAS  dla 
OSP Orzechowce 
 
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 30.000,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 30.000,00 
Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin)  

Plan po zmianach  ................................................................................................. 30.000,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 30.000,00 
Dochody to środki za udział w akcji przeciwpowodziowej 
Dochody w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały 
zrealizowane w kwocie 68.100,28 co stanowi 100% w stosunku do planu. 
 
Dochody bieżące  30.000,00 
Dochody majątkowe 38.100,28 

 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej. oraz wydatki związane z ich poborem 
Plan ................................................................................................................ 10.299.340,55 
Dochody wykonane ...................................................................................... 10.264.242,15 
 

Rozdział. 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 
Plan 8.050,00 
Dochody wykonane 1.865,41 
Paragraf  0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej  
Plan po zmianach  ................................................................................................... 8.000,00 
Dochody wykonane .................................................................................................. 1.860,78 
Dochody to wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej 
opłacanego w formie karty podatkowej rozliczone z Urzędu Skarbowego. 
Paragraf  0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
Plan po zmianach  ........................................................................................................ 50,00 
Dochody wykonane ......................................................................................................... 4,63 
Dochody to odsetki rozliczone z Urzędu Skarbowego. 
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Rozdział. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
Plan 4.987.935,62 
Dochody wykonane 4.976.889,42 
Paragraf  0310 Podatek od nieruchomości 
Plan po zmianach  ............................................................................................ 4.531.065,62 
Dochody wykonane ........................................................................................... 4.517.728,62 
Dochody to wpływy z podatku do nieruchomości od osób prawnych.  
Szczegółowa informacja w referacie podatków. 
Paragraf 0320– Podatek rolny 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 123.500,00 
Dochody wykonane .............................................................................................. 113.614,30 
Dochody to wpłaty z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.  
Szczegółowa informacja w referacie podatków. 
Paragraf  0330 Podatek leśny 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 13.500,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 13.764,00 
Dochody to podatek leśny od osób prawnych i fizycznych 
Paragraf 0340 – Podatek od środków transportowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 30.200,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 30.965,90 
Dochody to podatek od środków transportowych.  
Szczegółowa informacja w referacie podatków. 
Paragraf  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.000,00 
Dochody wykonane ..................................................................................................... 310,00 
Dochody to podatek od czynności cywilnoprawnych z Urzędu Skarbowego 
Paragraf  0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 59.010,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 61.932,60 
Dochody to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat należności podatkowych 
Paragraf  2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  
Plan po zmianach  ............................................................................................... 228.660,00 
Dochody wykonane .............................................................................................. 238.574,00 
Dochody to dotacja otrzymana z PFRON- skutki zwolnień ustawowych 
 
Rozdział. 75616– Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 
Plan 1.497.257,35 
Dochody wykonane 1.548.336,95 
Paragraf  0310 Podatek od nieruchomości 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 487.900,00 
Dochody wykonane .............................................................................................. 503.834,80 
Dochody to wpływy z podatku do nieruchomości od osób  fizycznych 
Szczegółowa informacja w referacie podatków. 
Paragraf 0320– Podatek rolny 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 718.900,00 
Dochody wykonane .............................................................................................. 720.661,71 
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Dochody to wpłaty z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 
Szczegółowa informacja w referacie podatków. 
Paragraf  0330 Podatek leśny 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.500,00 
Dochody wykonane .................................................................................................. 1.699,49 
Dochody to podatek leśny od osób fizycznych 
Szczegółowa informacja w referacie podatków. 
Paragraf 0340 – Podatek od środków transportowych 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 117.800,00 
Dochody wykonane .............................................................................................. 124.711,65 
Dochody to podatek od środków transportowych 
Szczegółowa informacja w referacie podatków. 
Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 39.000,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 39.737,00 
Dochody to podatek od spadków i darowizn. 
Paragraf 0430 Wpływy z opłaty targowej  
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 200,00 
Dochody wykonane ......................................................................................................... 0,00 
Brak wykonania. 
Paragraf  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 131.457,35 
Dochody wykonane ............................................................................................. 143..299,04 
Dochody to podatek od czynności cywilnoprawnych z Urzędu Skarbowego 
Paragraf  0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 500,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 14.393,26 
Dochody to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat należności podatkowych 
 
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw. 
Plan 500.909,60 
Dochody wykonane 484.659,60 
Paragraf 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 30.000,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 25.912,00 
Dochody to wpływy z opłaty skarbowej. 
Paragraf  0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 362.580,02 
Dochody wykonane .............................................................................................. 362.580,02 
Dochody to wpływy z opłaty eksploatacyjnej. 
Paragraf 0480 – Wpływy  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 92.129,58 
Dochody wykonane ................................................................................................ 92.129,58 
Dochody to wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. 
Paragraf 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 5.000,00 
Dochody wykonane .................................................................................................. 4.038,00 
Dochody to wpływy z opłat lokalnych, zezwolenie na działalność gospodarczą,  



 43 

Paragraf  0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 11.200,00 
Dochody wykonane ......................................................................................................... 0,00 
Brak wykonania. 
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
Plan ................................................................................................................... 3.305.187,98 
Dochody wykonane ........................................................................................... 3.252.490,77 
Paragraf  0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych 
Plan po zmianach  ............................................................................................ 3.031.768,00 
Dochody wykonane ........................................................................................... 2.967.061,00 
Dochody to udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane 
przez Ministerstwo do tut. Urzędu. 
Paragraf 0020– Podatek dochodowy od osób prawnych 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 273.419,98 
Dochody wykonane .............................................................................................. 285.429,77 
Dochody wynikają z rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych przez Urząd Skarbowy. 
 
Dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ii od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem zostały zrealizowane w kwocie 10.264.242,15 co stanowi 99,66 %. w stosunku do 
planu. Główną pozycją wykonania stanowią podatki od nieruchomości, podatek rolny, od 
środków transportowych, udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych, opłata 
eksploatacyjna. Pozostałe dochody to wpływy: z podatku opłacanego w formie karty 
podatkowej, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-
prawnych, dotacji w związku ze skutkami zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, opłaty skarbowej, opłaty  
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłat lokalnych na działalność gospodarczą 
Dochody bieżące ........................................................................................... 10.264.242,15 
Dochody majątkowe ..................................................................................................... 0,00 

Dział  758 – Różne rozliczenia  
Plan. ............................................................................................................... 11.723.199,00 
Dochody wykonane ...................................................................................... 11.723.199,00 
 
Rozdział. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 
Paragraf. 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 
Plan po zmianach  ............................................................................................ 9.237.052,00 
Dochody wykonane ........................................................................................... 9.237.052,00 
Dochody to subwencja oświatowa przekazana  przez Ministerstwo do tut. Urzędu. 
 
Rozdział. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 
Paragraf. 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 
Plan po zmianach  ............................................................................................ 2.486.147,00 
Dochody wykonane ........................................................................................... 2.486.147,00 
Dochody to część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana przez Ministerstwo 
do tut. Urzędu 
Dochody w Dziale 758 Różne rozliczenia zostały zrealizowane w kwocie  11.723.199,00 co 
stanowi w stosunku do planu w 100 %. Dochody stanowią subwencje: oświatowa, 
wyrównawcza. 
Dochody bieżące  .......................................................................................... 11.723.199,00 
Dochody majątkowe ..................................................................................................... 0,00 
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Dział  801 – Oświata i wychowanie 
Plan ..................................................................................................................... 498.484,32 
Dochody wykonane ........................................................................................... 443.377,12 
 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 
Plan 17.379,06 
Dochody wykonane 17.391,06 
Paragraf  0970 Wpływy z różnych dochodów  
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 760,00 
Dochody wykonane ..................................................................................................... 772,00 
Dochody to prowizja z US. 
Paragraf.  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 12.000,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 12.000,00 
Dochody to dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żurawicy i Szkoły Podstawowej  
w Maćkowicach Radosna Szkoła 
Paragraf.  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
Plan po zmianach  ................................................................................................... 4.619,06 
Dochody wykonane .................................................................................................. 4.619,06 
Dochody to środki otrzymane z PZU na dofinansowanie bieżącego remontu i 
konserwacji Szkoły w Kosienicach 
 
Rozdział. 80104 Przedszkola 
Plan 264.981,60 
Dochody wykonane 209.594,40 
Paragraf 0830– Wpływy z usług 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 162.300,00 
Dochody wykonane .............................................................................................. 134.330,50 
Dochody to wpłaty rodziców za wyżywienie i opłatę stałą w przedszkolach 
Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów  
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 150,00 
Dochody wykonane ..................................................................................................... 164,00 
Dochody to prowizja z US. 
Paragraf 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 102.531,60 
Dochody wykonane ................................................................................................ 75.099,90 
Dochody to: 

 dotacja z  Gminy Orły  zgodnie z porozumieniem z w zakresie refundowania kosztów na 
dofinansowanie dzieci uczęszczających do przedszkola Kosienicach 67.005,30   

 - dotacja z  Gminy Miejskiej Przemyśl   zgodnie z porozumieniem z w zakresie refundowania 
kosztów na dofinansowanie dzieci uczęszczających do przedszkola w Wyszatycach   4.047,30 

 - dotacja z  Gminy Wiejskiej Przemyśl   zgodnie z porozumieniem z w zakresie refundowania 
kosztów na dofinansowanie dzieci uczęszczających do przedszkola w Wyszatycach  4.407,30 
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Rozdział. 80110 Gimnazja 
 

Plan……………………………………………………………………………………….208.473,66 
Dochody wykonane……………………………………………………………………..208.504,66 
Paragraf 2700  Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 
Plan 7.433,66 
Dochody wykonane 7.433,66 
Dochody stanowią środki na dofinansowanie z PZU bieżącego remontu Gimnazjum w Maćkowicach. 
Paragraf 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  
Plan po zmianach  ............................................................................................... 200.000,00 
Dochody wykonane .............................................................................................. 200.000,00 
Dochody to dotacja ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy Sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół w Orzechowcach  
Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów  
Plan 1.040,00 
Dochody wykonane 1.071,00 
Dochody  to prowizja z US. 
 
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  
Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów  
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 150,00 
Dochody wykonane ..................................................................................................... 487,00 
Dochody  to prowizja z US. 
 
Rozdział 80195 Pozostała działalność  
Plan po zmianach  ................................................................................................... 7.500,00 
Dochody wykonane .................................................................................................. 7.400,00 
Paragraf 2030   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 500,00 
Dochody wykonane ..................................................................................................... 400,00 
Dochody to dotacja na komisje kwalifikacyjne nauczycieli 
Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.000,00 
Dochody wykonane .................................................................................................. 2.000,00 
Dochody  to środki z PZU na zakup wykładziny i płytek antypoślizgowych w Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Żurawicy  
Paragraf 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
Plan po zmianach  ................................................................................................... 5.000,00 
Dochody wykonane .................................................................................................. 5.000,00 
Dochody to środki z PZU na dofinansowanie budowy miasteczka ruchu drogowego 
w Buszkowicach 
 
Dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie  zostały zrealizowane w kwocie   443.377,12 co 
stanowi  88,95% w stosunku do planu. Główną pozycją wykonania są wpływy z opłat za wyżywienie i 
opłatę stała w przedszkolach, dotacja z Gminy Orły, Gminy Miejskiej Przemyśl na pokrycie kosztów 
utrzymania dzieci w przedszkolach w ramach porozumień, dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
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Żurawicy i Szkoły Podstawowej  w Maćkowicach, prowizje z US, środki z PZU na zakup wykładziny i 
płytek antypoślizgowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żurawicy środki z PZU na dofinansowanie 
budowy miasteczka ruchu drogowego w Buszkowicach 
Dochody bieżące ................................................................................................ 238.377,12  
Dochody majątkowe .......................................................................................... 205.000,00 
 

 Dział 851 - Ochrona zdrowia  
Plan ............................................................................................................................ 356,84 
Dochody wykonane .................................................................................................. 356,84 
Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień  

 
Paragraf 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
pobranych w nadmiernej wysokości  
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 356,84 
Dochody wykonane ..................................................................................................... 356,84 
Dochody to zwrot datacji z MOZU  na utrzymanie Izby Wytrzeźwień  
Dochody w dziale 851 Ochrona Zdrowia zostały zrealizowane w kwocie 356,84 co stanowi % 
w stosunku do planu  
Dochody bieżące 356,84 
Dochody majątkowe 0,00 

Dział 852 Pomoc społeczna 

Plan .................................................................................................................. 5.523.081,90 
Dochody wykonane ........................................................................................ 5.530.639,47 

 
Rozdział. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
Plan po zmianach  ............................................................................................ 4.269.000,00 
Dochody wykonane ........................................................................................... 4.277.004,25 
Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat  
Plan po zmianach  .......................................................................................................... 0,00 
Dochody wykonane ......................................................................................................... 8,80 
Dochody to koszty egzekucji . 
Paragraf 0920 Pozostałe odsetki 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 4.000,00 
Dochody wykonane .................................................................................................. 3.332,22 
Dochody to odsetki od niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego. 
Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 37.000,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 34.375,76 
Dochody to odsetki od niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego. 
Paragraf. 2010 – 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  ............................................................................................ 4.203.000,00 
Dochody wykonane ........................................................................................... 4.202.995,00 
Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenie społeczne 
 w ramach zadania zleconego. 
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Paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 25.000,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 36.292,47 
Dochody to 50 % dochodów z zaliczki alimentacyjnej  należnej jst a wpłacanej przez 
komornika i  dochody z funduszu alimentacyjnego. 
 
Rozdział. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 22.322,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 22.322,00 
Paragraf. 2010 – 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  ................................................................................................... 8.822,00 
Dochody wykonane .................................................................................................. 8.822,00 
Dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy 
społecznej w ramach zadania zleconego. 
Paragraf.  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 13.500,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 13.500,00 
Dochody to dotacja na składkę zdrowotna w ramach zadania własnego. 

 
Rozdział. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 559.920,00 
Dochody wykonane .............................................................................................. 559.920,00 
 
Paragraf.  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 545.131,00 
Dochody wykonane .............................................................................................. 545.131,00 
Dochody to dotacja na dofinansowanie zasiłków okresowych z pomocy społecznej w ramach zadania 
własnego. 
Paragraf.  2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 14.789,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 14.789,00 
 
Rozdział  85216 Zasiłki stałe  
Plan po zmianach  ............................................................................................... 169.258,00 
Dochody wykonane .............................................................................................. 169.257,51 
Paragraf.  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 169.258,00 
Dochody wykonane .............................................................................................. 169.257,51 
Dochody to dotacja na dofinansowanie zasiłków stałych  z pomocy społecznej  
 Rozdział. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 284.422,90 
Dochody wykonane .............................................................................................. 283.486,10 
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Paragraf.  0970 Wpływy z różnych dochodów 
Plan po zmianach  .......................................................................................................... 0,00 
Dochody wykonane ..................................................................................................... 135,00 
Dochody to prowizja z Urzędu Skarbowego  
Paragraf 2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  
Plan po zmianach  ............................................................................................... 119.713,14 
Dochody wykonane .............................................................................................. 118.695,14 
Dochody to dotacja na dofinansowanie projektu- umowa ramowa Projektu systemowego 
Czas na aktywność w Gminie Żurawica w ramach Programu Operacyjnego  
Kapitał Ludzki współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 
Paragraf 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  
Plan po zmianach  ................................................................................................... 6.337,76 
Dochody wykonane .................................................................................................. 6.283,96 
Paragraf. 2010 – 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  ...................................................................................................... 305,00 
Dochody wykonane ..................................................................................................... 305,00 
Paragraf.  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 158.067,00 
Dochody wykonane .............................................................................................. 158.067,00 
Dochody to dofinansowanie do zadań własnych na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy 
Społecznej 
 
Rozdział. 85228 -  Usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 22.297,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 22.787,61 
Paragraf. 0830– Wpływy z usług 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 700,00 
Dochody wykonane .................................................................................................. 1.190,61 
Dochody to wpłaty za usługi opiekuńcze. 
Paragraf. 2010 – 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  ................................................................................................. 21.597,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 21.597,00 
Dochody to dotacje na specjalistyczne usługi opiekuńcze. 
 
Rozdział. 85295 – Pozostała działalność 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 195.862,00 
Dochody wykonane .............................................................................................. 195.862,00 
Paragraf.  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 195.862,00 
Dochody wykonane .............................................................................................. 195.862,00 
Dochody to dotacja celowa na realizację programu wieloletniego ;; Pomoc państwa zakresie dożywiania 
”- dożywianie dzieci oraz pomoc w formie zasiłków celowych  
Dochody w dziale 852 Pomoc Społeczna zostały zrealizowane w kwocie  5.530.639,47 co stanowi  
100,14 % w stosunku do planu. Główną pozycję wykonania dochodów stanowią dotacje celowe: na 
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świadczenia rodzinne, fundusz  alimentacyjny i składki na ubezpieczenia społeczne, i zdrowotne, na 
zasiłki stałe, dofinansowanie zasiłków okresowych, , na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, 
wpływy za usługi opiekuńcze, dotacja na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla najuboższych”. 
Dochody bieżące                                                                                       5.530.639,47 
Dochody majątkowe ..................................................................................................... 0,00 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

Plan ..................................................................................................................... 325.246.00 
Dochody wykonane ........................................................................................... 321.978,49 
 
Rozdział. 85415 Pomoc materialna dla uczniów  
Paragraf.  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 325.246,00 
Dochody wykonane .............................................................................................. 321.978,49 
Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.  
 
Dochody w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zrealizowane w kwocie 
321.978,49,00 co stanowi 99,00% w stosunku do planu. Główną pozycję wykonania 
dochodów stanowią dotacje celowe na stypendia. 
Dochody bieżące ................................................................................................ 321.978,49 
Dochody majątkowe ..................................................................................................... 0,00 
 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Plan .................................................................................................................. 1.237.119,48 
Dochody wykonane ........................................................................................ 1.196.321,61 
 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
Plan po zmianach  ............................................................................................ 1.158.890,02 
Dochody wykonane ........................................................................................... 1.140.858,69 
Paragraf. 0830 Wpływy z usług  

Plan po zmianach  ................................................................................................... 3.600,00 
Dochody wykonane .................................................................................................. 3.600,00 
Dochody to zwrot za sporządzoną dokumentację. 
Paragraf. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 115,000,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 96.968,67 
Dochody  to darowizny ludności na kanalizację w tym: 
Żurawica               11.729,53 
Bolestraszyce         1.282,98 
Orzechowce            8.490,53 
Buszkowice          47.958,96 
Buszkowiczki       27.506,67 

 
Razem                    96.968,67 
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Paragraf. 6207 Dotacje rozwojowe  
Plan po zmianach  ............................................................................................ 1.040.290,02 
Dochody wykonane ........................................................................................... 1.040.290,02 
Dochody to dotacja na dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII RPO 
zadania „Poprawa Infrastruktury poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Buszkowice, Buszkowiczki, Bolestraszyce, Żurawica, Orzechowce Gmina Żurawica” 
 
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  
 

Paragraf 6298Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 28.279,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 28.279,00 
Dochody to dotacja na realizację operacji ”Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 
powiatowej nr 1783 Rokietnica-Maćkowice” 
 
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 43.950,46 
Dochody wykonane ................................................................................................ 27.183,92 
Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 40.000,00 
Dochody wykonane ................................................................................................ 23.233,46 
Dochody to opłaty za korzystanie ze środowiska. 
Paragraf 0870   Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 3.647,25 
Dochody wykonane .................................................................................................. 3.647,25 
Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów  
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 303,21 
Dochody wykonane ..................................................................................................... 303,21 
Dochody to rozliczenie z roku ubiegłego GFOŚ i GW  
 
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 
produktowych 
Paragraf. 0400 Wpływy z opłaty produktowej 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 6.000,00 
Dochody wykonane ........................................................................................................ .0,00 
Brak wykonania 
Dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  zostały zrealizowane w 
kwocie 1.196.321,61  co stanowi  96,70% w stosunku do planu.  
Dochody to darowizny  ludności na budowę kanalizacji., dotacja na dofinansowanie projektu w ramach 
osi priorytetowych I-VII RPO zadania „Poprawa Infrastruktury poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Buszkowice, Buszkowiczki, Bolestraszyce, Żurawica, Orzechowce Gmina Żurawica”, 
dotacja na realizację operacji ”Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1783 
Rokietnica-Maćkowice”, opłaty za korzystanie ze środowiska, rozliczenie z roku ubiegłego GFOŚ i GW  
Dochody bieżące            124.105,34 
Dochody majątkowe                 1.072.216,27 

Dział 921 -   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Plan ......................................................................................................................... 5.000,00 
Dochody wykonane ............................................................................................... 5.000,00 
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Rozdział 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 5.000,00 
Dochody wykonane .................................................................................................. 5.000,00 
 
Paragraf 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
Plan po zmianach  ................................................................................................... 5.000,00 
Dochody wykonane .................................................................................................. 5.000,00 
Dochody to dotacja z Powiatu Przemyskiego na zorganizowanie imprez kulturalnych 
(Dęta Orkiestra Harcerska) 
 
 
 
 

Ogólnie zrealizowane dochody  98,12 % 
Wykonanie dochodów  30.463.624,76  
 
 
   

Plan 31.046.041,86 
Wykonanie         30.463.624,76 
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 S P R A W O Z D A N I E  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  WYDATKÓW  BUDŻETOWYCH  

ZA   2010 ROK 
 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
 

Plan ..................................................................................................................... 241.649,00 
Wykonanie .......................................................................................................... 228.617,97 
 
Rozdział. – 01008 – Budowa  i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 33.419,00 
Wydatki wykonane ................................................................................................. 20.980,15 
Paragraf. 4270 Zakup usług remontowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 23.419,00 
Wydatki wykonane ................................................................................................. 20.447,20 
Wykonanie jest związane z bieżącym utrzymaniem rowów i przepustów. 
Paragraf. 4430 Różne opłaty i składki 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 10.000,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 532,95 
Wykonanie jest związane z opłatą pod urządzenia zajęte podwodami. 
Rozdział. – 01030 – Izby Rolnicze 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 17.788,00 
Wydatki wykonane ................................................................................................. 17.196,47 
Paragraf. 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości  2% uzyskanych  
wpływów z podatku rolnego 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 17.788,00 
Wydatki wykonane ................................................................................................. 17.196,47 
Wpłata 2% uzyskanych wpływów od podatku rolnego na Izbę Rolniczą. 
 
Rozdział. – 01095 – Pozostała działalność 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 190.442,00 
Wydatki wykonane ............................................................................................... 190.441,35 
Paragraf. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 459,42 
Wydatki wykonane ...................................................................................................... 458,92 
Wykonania jest związane ze składkami na ubeczenia społeczne 
Paragraf. 4120 Składki na Fundusz Pracy  
Plan po zmianach  ........................................................................................................ 74,55 
Wydatki wykonane ........................................................................................................ 74,40 
Wykonania jest związane ze składkami na fundusz pracy 
Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 3.036,40 
Wydatki wykonane ................................................................................................... 3.036,40 
Wynagrodzenie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym 
wykorzystywanym do produkcji rolnej w ramach umowy zlecenie 
Paragraf. 4430 Różne opłaty i składki 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 186.871,63 
Wydatki wykonane ............................................................................................... 186.871,63 
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Zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do 
produkcji rolnej. 
Wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w  kwocie 228.617,97 co stanowi 
94,61 % w stosunku do planu. 

  
Rozdział. – 01008 – Budowa  i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 
Wydatki bieżące                                                                      20.980,15 
Rozdział. – 01030 – Izby Rolnicze 

Wydatki bieżące   17.196,47 
Rozdział. – 01095 – Pozostała działalność 
Wydatki bieżące  190.441,35 
 

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

Plan ..................................................................................................................... 500.585,74 
Wykonanie .......................................................................................................... 500.585,74 
Rozdział. 40002 – Dostarczanie wody  
Plan po zmianach  ............................................................................................... 500.585,74 
Wydatki wykonane ............................................................................................... 500.585,74 
Paragraf. 2650  Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 
Plan po zmianach  ............................................................................................. 500.585,74 
Wykonanie ........................................................................................................... 500.585,74 
Wydatki związane dopłatą do grup taryfowych wody dla ZWK w Żurawicy 
 
Wydatki w Dziale  400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
 zostały wykonane w kwocie 500.585,74 co stanowi  100,00% w stosunku do planu 
Wydatki tego działu obejmują : 
 
Rozdział. 40002 – Dostarczanie wody  
Wydatki bieżące                   500.585,74 
 

Dział 600 – Transport i łączność 
 

Plan .................................................................................................................. 2.999.349,68 
Wykonanie ....................................................................................................... 2.238.526,44 
 
Rozdział. 60004 – Lokalny transport zbiorowy 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 490.570,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 435.491,00 
Paragraf 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 50.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 28.811,00 
Wydatki związane są usługami transportowymi świadczonymi przez MZK w ramach 
porozumienia z Gminą Miejska Przemyśl. 
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 440.570,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 406.680,00 
Wydatki związane są usługami transportowymi świadczonymi przez PKS 
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Rozdział. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie  
Plan po zmianach  ............................................................................................... 100.000,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 100.000,00 
 
Paragraf 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  
Plan po zmianach  ............................................................................................... 100.000,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 100.000,00 
Wykonanie jest związane z budową chodnika w m.Maćkowice. 
 

Rozdział. 60014 Drogi publiczne powiatowe 
Plan po zmianach  ............................................................................................ 1.366.655,00 
Wykonanie ........................................................................................................ 1.153.572,48 
Paragraf 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 396.655,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 395.626,50 
Realizacja związana z pomocą finansową dla Powiatu Przemyskiego 

 remont drogi  Rokietnica-Maćkowice 149.462,63 

 remont  drogi powiatowej - Batycze przez wieś -209.042,91 

 remont drogi powiatowej Żurawica – Bolestraszyce-24.665,53 

 remont chodnika Żurawica Rozrządowa-12.455,43 
Paragraf.6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 970.000,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 757.945,98 
- Wykonano budowę chodnika w ciągu drogi 1820R Radymno-Walawa-Przemyśl w  
m. Buszkowiczki  -19.999,15   
- Wykonano budowę chodnika w ciągu drogi 1820R Radymno-Walawa-Przemyśl w 
m. Bolestraszyce-65.768,,83 
- Wykonano budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Orzechowce- Duńkowiczki 
w m.Orzechowce   -19.997,62   
- Wykonano przebudowę dróg powiatowych nr 1820R Radymno-Walawa-Przemyśl i 
2108 Orły –Niziny -652.180,38  
 
Rozdział. 60016 – Drogi publiczne gminne 
Plan po zmianach  ............................................................................................ 1.021.986,68 
Wykonanie ........................................................................................................... 529.404,96 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 16.250,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 16.246,40 
Wydatki związane z:  
-zakupem paliwa, materiałów, części do urządzeń wykonujących prace przy chodnikach, drogach, 
rowach oraz zakup urządzeń do bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy   
Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 535.736,68 
Wykonanie ........................................................................................................... 477.134,56 
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Wydatki związane z remontem dróg w poszczególnych miejscowościach. 
miejscowość                                           Wykonanie                         Fundusz Sołecki 
Remont drogi Batycze       9.955,20            142.609,46 
Remont drogi Bolestraszyce    19.945,16 
Remont drogi Buszkowice    10.000,00 
Remont drogi Buszkowiczki    13.444,40 
Remont drogi Kosienice       9.924,70 
Remont drogi Maćkowice    66.899,66 
Remont drogi Orzechowce    10.000,00 
Remont drogi Wyszatyce     20.000,00 
Remont drogi Żurawica    132.753,89 
Bieżący remont dróg na terenie gminy    41.602,09 
Razem     334.525,10  
  
Fundusz Sołecki-             razem            Wykonanie               142.609,46 
-wykonanie nawierzchni drogi gminnej położenie masy asfaltowej z częściową podbudową na odcinku 
drogi na 'Wolę w kierunku fortu XIII łącznik do drogi na "Huczek" o dł.80 m i szer.3,0m z wykonaniem 
zatoki parkingowej o długości 15,0m i szer.10 m w m. Bolestraszyce – 
Wykonanie 17.450,88 

 Wykonanie nawierzchni drogi gminnej-położenie masy asfaltowej z częściową podbudową na 
odcinku od pastwiska do Sanu o dł.150 m i szer.3,0 w m. Buszkowice  
Wykonanie  21.813,60 

 Wykonanie nawierzchni drogi gminnej położenie masy asfaltowej z podbudową na odcinku od 
posesji P. St. Bielecha do posesji K. Bielecha o dł. 70m.i szer.4,0 w m. Buszkowiczki  - 
Wykonanie  14.927,92  

 Wykonanie nawierzchni drogi gminnej położenie masy asfaltowej na odcinku drogi łączący  
drogę powiatową drogą gminną" Zagumienną  pomiędzy posesjami P. Wojdyły i P. Misztala o 
dł.130m w m.Maćkowice- 
Wykonanie  22.362,60 

 Wykonanie nawierzchni drogi gminnej położenie masy asfaltowej na odcinku drogi od drogi 
powiatowej(cegielnia)przysiółek Góra  do posesji P. Trzcińskiego o dł.350mi szer.2,5 m w m. 
Orzechowce  
Wykonanie                19.995,80 

 Wykonanie przepustu na drodze gminnej obok posesji P. Matysko w m. Orzechowce-  
Wykonanie     1.400,56 

 Wykonanie drogi gminnej-nawierzchnia asfaltowa na istniejącym podłożu betonowym na 
odcinku drogi od drogi powiatowej do bramy cmentarza o dł.280,mi szer.4,0m do 7,5m w m. 
Wyszatyce  
Wykonanie               22.232,52 

 Wykonanie drogi gminnej-nawierzchnia betonowa na odcinku ul. Kolejowej o dł.140,m i 
szer.4,0m z utwardzeniem pobocza w m. Żurawica  
Wykonanie      22.434,58 

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
Plan po zmianach ................................................................................................ 470.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 36.024,00 
Realizacja wydatków jest związana z: 
- budową drogi gminnej ul.2 Pułku Pancernego i ul.M.Króla w Żurawicy 24.400,00 
- Drogi do Rozwoju                         11.624,00 



 56 

Rozdział. 60095 – Pozostała działalność 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 20.138,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 20.058,00 
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 4.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 3.920,00 
Wydatki to wynagrodzenie bezosobowe na remont promu. 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.053,22 
Wykonanie ............................................................................................................... 2.053,22 
Wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania czystości na przystankach  
oraz promu w Wyszatycach 
Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 11.459,94 
Wykonanie ............................................................................................................. 11.459,94 
Realizacja wydatków jest  związana remontem promu. 
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.124,84 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.124,84 
Realizacja wydatków jest związane z  opłatą za zepchnięcie  promu do koryta rzeki 
San . 
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.500,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.500,00 
Realizacja wydatków jest związana z ubezpieczeniem promu. 
Wydatki w dziale 600 Transport i łączność zostały wykonane w kwocie 2.238.526,44 
co stanowi 74,63% w stosunku do planu 
Wydatki tego działu obejmują : 
Rozdział. 60004 – Lokalny transport zbiorowy 
Wydatki bieżące .......................................................  435.491,00 
Rozdział. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie  
Wydatki majątkowe ..................................................  100.000,00 
Rozdział. 60014 Drogi publiczne powiatowe 
            Wydatki bieżące ...........................................  395.626,50 

Wydatki majątkowe 757.945,98 
Rozdział. 60016 – Drogi publiczne gminne 

Wydatki bieżące 493.380,96   
Wydatki majątkowe 36.024,00    

Rozdział. 60095 – Pozostała działalność 
Wydatki bieżące 20.058,00 
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Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Plan .................................................................................................................. 1.482.169,21 
Wykonanie ....................................................................................................... 1.307.723,87 
Rozdział. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
Plan po zmianach  ...........................................................................................  1.482.169,21 
Wykonanie ........................................................................................................ 1.307.723,87 
 
 
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.478,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 2.477,85 
Wykonanie związane z ubezpieczeniem społecznym. 
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy 
Plan po zmianach  .......................................................................................................... 8,00 
Wykonanie ...................................................................................................................... 7,84 
Realizacja wydatków jest związana  ze składkami na fundusz pracy 
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 32.914,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 26.997,65 
Wykonanie  związane jest z wynagrodzeniem w ramach umowy zlecenia związanych z 
funkcjonowaniem obiektów gminnych. 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 54.041,52 
Wykonanie ............................................................................................................. 49.801,92 
Wykonanie związane jest z zakupem : 
- materiałów i wyposażenia do budynków gminnych i Wspólnoty Mieszkaniowej 
- zakupem sprzętu do koszenia na terenie gminy 
Paragraf. 4260 Zakup energii 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 270.000,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 204.050,41 
Wykonanie związane jest zakupem energii. 
Paragraf. 4270 - Zakup usług remontowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 32.999,91 
Wykonanie ............................................................................................................. 23.092,26 
Wydatki związane są z : remontem bieżącym w poszczególnych obiektach gminnych 
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 185.044,54 
Wykonanie ........................................................................................................... 113.930,15 
Wykonanie  związane  jest z usługami w zakresie: 
- funkcjonowania obiektów gminnych 6.233,69 
- usług geodezyjnych i kartograficznych (podziały) 39.900,00 
- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy 37.000,00 
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Żurawica 
 w m.Maćkowice 24.400,00 
Fundusz Sołecki 
- wykoszenie i wykonanie oprysków pielęgnacyjnych nieużytków wzdłuż drogi powiatowej w sąsiedztwie 
 Arboretum w m. Bolestraszyce  
  Wykonanie     3.956,46 
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- Wykonanie monitoringu DL w Buszkowiczkach zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 
Wykonanie     2.440,00 
Razem  

Paragraf. 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 43.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 38.666,50 
Wydatki związane są z opłatą czynszową za pomieszczenia biurowe. 
Paragraf. 4430 Różne opłaty i składki 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 42.300,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 37.043,34 
Wydatki związane są: 
- z ubezpieczeniem budynków  ...................................     10.553.00 
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej      26.490,34 
Paragraf. 4480 Podatek od nieruchomości 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 743.368,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 742.568,00 
Realizacja wydatków jest związaną z podatkiem od nieruchomości. 
Paragraf. 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 19.200,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 12.761,31 
Wydatki związane są z  kosztami postępowania sadowego 

   Paragraf. 4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości  
Plan po zmianach        39.044,00 
Wykonanie         39.044,00 
Wydatki są związane odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości  

Paragraf. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 17.771,24 
Wykonanie ............................................................................................................. 17.282,64 
Wydatki związane są z wymiana kotła c.o. w budynku gminnym - 5.800,00 
Wykonanie parkingu – masa asfaltowa z podbudową i obrzeżami przy DL w Batyczach  
w ramach Funduszu Sołeckiego-11.482,64 

Wydatki w dziale  700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w kwocie  1.307.723,87 
co stanowi 88,23 % w stosunku do planu. 
Wydatki tego działu obejmują : 
 
Rozdział. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Wydatki bieżące 1.290.441,23    
Wydatki majątkowe 17.282,64  

Dział 710 – Działalność usługowa 
Plan ..................................................................................................................... 224.370,00 
Wykonanie .......................................................................................................... 182.357,02 
 

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 48.500,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 38.992,68 
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Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.600,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.573,80 
Wykonanie wydatków  jest związane z zakupem materiałów na potrzeby opracowań  
geodezyjno-kartograficznch . 
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 40.700,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 34.000,39 
Wykonanie związane jest z usługi w zakresie opracowań geodezyjno-kartograficznych, wyceny, 
kosztami prowadzenia spraw zasiedleń w sądzie, przekwalifikowaniem gruntów. 
 
Paragraf. 4430 Różne opłaty i składki 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 5.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 3.418,49 
Wydatki związane są z opłatami geodezyjnymi, za wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów. 
Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 200,00 
Wykonanie ...................................................................................................................... 0,00 
Brak wykonania. 
 
Rozdział 71035 – Cmentarze 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 175.870,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 143.364,34 
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 800,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 598,29 
Wykonanie  związane jest ze składkami  ubezpieczenia społecznego.  
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy 
Plan po zmianach  ........................................................................................................ 70,00 
Wykonanie ...................................................................................................................... 6,47 
Realizacja wydatków jest związana ze składkami na Fundusz pracy. 
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 12.300,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 11.761,92 
Wykonanie  związane jest ze ścinką drzew, koszeniem chwastów w ramach umowy zlecenie. 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 28.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 13.468,45 
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów  w tym: żyłki, paliwa potrzebnego do funkcjonowania 
cmentarzy  
Paragraf. 4260 – Zakup energii  
Plan po zmianach  ................................................................................................... 7.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 4.226,98 
Wykonanie związane jest zakupem energii elektrycznej i wody potrzebnych do funkcjonowania 
cmentarzy. 
Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 10.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 9.244,90 
Realizacja wydatków jest związana z wykonaniem remontu ogrodzenia cmentarza w Kosienicach 
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Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 27.700,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 14.057,33 
Realizacja wydatków  jest związana z bieżącymi usługami na cmentarzach. 
Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 90.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 90.000,00 
Realizacja wydatki jest związana z Domu Przedpogrzebowego w Żurawicy 
Wydatki w Dziale 710 działalność usługowa zostały wykonane w kwocie  182.357,02  
co stanowi 81,28%  w stosunku do planu 
Wydatki tego działu obejmują : 
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 

Wydatki bieżące 38.992,68  
Rozdział 71035 – Cmentarze 

Wydatki bieżące    53.364,34    
Wydatki majątkowe  90.000,00  
 

DZIAŁ 720 - Informatyka  
Plan ....................................................................................................................... 58,022,00 
Wykonanie ..................................................................................................................... 0,00 
 

Rozdział. 72095 Pozostała działalność  
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 58.022,00 
Wykonanie ...................................................................................................................... 0,00 
Brak realizacji  zadanie przesunięto na   rok następny . 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna 
Plan .................................................................................................................. 4.225.544,94 
Wykonanie ....................................................................................................... 3.902.122,91 
 

Rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 311.020,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 290.236,89 
Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 500,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 395,30 
Realizacja wydatków jest związana z wydatkami osobowymi  
Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Plan po zmianach  .............................................................................................. .235.248,23 
Wykonanie ........................................................................................................... 220.647,48 
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniami osobowymi pracowników administracji 
rządowej.  
Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 14.951,77 
Wykonanie ............................................................................................................. 14.951,77 
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj.”13” 
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Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 35.300,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 32.758,50 
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym 
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 5.740,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 5.137,56 
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy 
Paragraf. 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 4.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 3.765,44 
Wykonanie  związane jest ze składką  na  PFRON  
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.588,60 
Wykonanie ............................................................................................................... 2.497,14 
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów potrzebnych do bieżącego  
funkcjonowania administracji. 
Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych 
Plan po zmianach ....................................................................................................... 300,00 
Wykonanie ...................................................................................................................... 0,00 
Brak realizacji 
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach .................................................................................................... 1.500,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 324,01 
Wydatki są związane z wykonaniem pieczątek. 
Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 3.500,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 2.729,89 
Wykonanie  związane jest delegacjami pracowników. 
Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 4.191,40 
Wykonanie ............................................................................................................... 4.191,40 
Realizacja wydatków związana jest z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych. 
Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 600,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 490,00 
Realizacja wydatków związana jest ze szkoleniami pracowników. 
Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 600,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 400,71 
Realizacja wydatków  jest związana z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 
Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.947,69 
Realizacja wydatków jest związana z zakupem komputerowych, w tym programów i 
licencji 
 



 62 

Rozdział. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 181.104,80 
Wykonanie ........................................................................................................... 165.029,86 
Paragraf. 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 170.000,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 154.741,72 
Wykonanie związane z jest wypłatą diet dla przewodniczącego, zastępców, komisji 
rady, i sołtysom 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 3.777,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 3.737,00 
Zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do obsługi rady i komisji. 
Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe 
Plan po zmianach  ........................................................................................................ 23,00 
Wykonanie .................................................................................................................... 23,00 
Realizacja wydatków jest związana z podróżami służbowymi. 
Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 800,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 150,00 
Realizacja wydatków związana ze szkoleniem pracownika 
Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 600,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 473,34 
Realizacja wydatków jest związana z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 
Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 5.904,80 
Wykonanie ............................................................................................................... 5.904,80 
Realizacja wydatków jest związana z  zakupem akcesoriów komputerowych . 
 
Rozdział. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 
Plan po zmianach  ............................................................................................ 3.599.234,86 
Wykonanie ........................................................................................................ 3.332.568,90 
Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 19.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 15.519,52 
Wykonanie związane jest ze świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP  
Paragraf. 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 44.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 43.200,00 
Wykonanie związane jest wypłata ryczałtów dla sołtysów. 
Paragraf. 3050 – Zasądzone renty 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 9.600,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 9.600,00 
Wykonanie związane jest z rentą P. Staszkiewicz. 
Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Plan po zmianach  ............................................................................................ 2.202.535,89 
Wykonanie ........................................................................................................ 2.028.281,34 
Wykonanie  związane jest z wynagrodzeniami osobowymi pracowników. 
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Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 186.758,17 
Wykonanie ........................................................................................................... 183.631,32 
Wykonanie  związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj.”13” 
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 313.980,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 312.561,59 
Wykonanie  związane jest  z ubezpieczeniem społecznym 
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 60.980,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 56.682,24 
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy 
Paragraf. 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 101.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 97.241,20 
Wykonanie związane jest ze składką na  PFRON  
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 6.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.263,00 
Wykonanie związane jest z obsługą centrali telefonicznej w ramach umowy zlecenia. 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 85.796,40 
Wykonanie ............................................................................................................. 72.389,89 
Wykonanie związane jest z zakupem: materiałów biurowych i środków czystości, 
paliwa do samochodu i kosiarek,- prasy, publikacji, informatorów, kalendarzy,- 
pozostałych zakupów materiałów i wyposażenia. 
Paragraf. 4260 – Zakup energii 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 69.390,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 60.379,49 
Wykonanie związane jest z opłatami za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki 
Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 13.800,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 12.354,35 
Wykonanie związane z zakupem usług remontowych. 
Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 8.800,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 8.232,15 
Wykonanie związane  jest z usługami zdrowotnymi w ramach badań okresowych. 
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 222.100,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 189.175,85 
Wykonanie związane  jest z:- opłatami pocztowymi, RTV,- konwojem gotówki do banku 
opłatami za szkoły, usługami prawniczymi, wydawaniem gazetki, usługami  
introligatorskimi,- ogłoszeniami w prasie , obwieszczeniami , ekspertyzami, obsługą 
bankową, administracją programów komputerowych- bieżącymi usługami w zakresie 
funkcjonowania administracji. 
Paragraf. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 4.820,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 4.322,46 
Wykonanie związane jest z zakupem usług dostępu do sieci Internet. 
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Paragraf. 4360 – Opłaty z tytułu  zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 36.895,20 
Wykonanie ............................................................................................................. 34.833,16 
Wykonanie związane jest z opłatami za telefony komórkowe 
Paragraf. 4370 – Opłaty z tytułu  zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 25.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 22.366,06 
Wykonanie związane jest z opłatami za telefony stacjonarne 
Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 21.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 18.359,12 
Wykonanie związane jest  z  wypłatą  ryczałtu  za używanie  własnych pojazdów dla 
celów służbowych oraz wydatkami na podróże służbowe pracowników. 
Paragraf. 4420 – Podróże służbowe zagraniczne 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.000,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 605,11 
Wykonanie jest związane z wypłatą na podróże służbowe zagraniczne. 
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 8.500,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 7.079,00 
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem nieruchomości i mienia. 
Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 110.279,20 
Wykonanie ........................................................................................................... 110.279,20 
Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS. 
Paragraf. 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 5.600,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 5.600,00 
Wykonanie związane jest  z kosztami egzekucyjnymi od ściąganych należności 
podatkowych. 
Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 8.400,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 8.370,00 
Realizacja wydatków jest związana ze szkoleniami pracowników. 
Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 8.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 6.326,66 
Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i ksero. 
Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 26.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 23.916,19 
Wykonanie związane jest z zakupem akcesoriów komputerowych, programów i licencji. 
 
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 30.056,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 30.056,00 
Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 9.752,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 9.752,00 
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Wykonanie związane jest z wydatkami niezaliczanych do wynagrodzeń 
Paragraf. 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 16.200,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 16.200,00 
Wykonanie jest związane z wypłatą nagród związanych  spisem . 
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 
Plan po zmianach  ..................................................................................................... .424,42 
Wykonanie .................................................................................................................. 424,42 
Wykonanie  związane jest  z ubezpieczeniem społecznym 
 
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy 
Plan po zmianach  ........................................................................................................ 68,86 
Wykonanie .................................................................................................................... 68,86 
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy 
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.810,72 
Wykonanie ............................................................................................................... 2.810,72 
Wykonanie związane jest z obsługą centrali telefonicznej w ramach umowy zlecenia. 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 800,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 800,00 
Wykonanie związane jest z zakupem: materiałów biurowych potrzebnych do 
sporządzenia spisu. 
 
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
 Plan po zmianach  ................................................................................................ 90.624,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 70.725,98 
Paragraf. 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 7.310,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 4.013,03 
Wykonanie jest związane z umową zleceniem - Piknik Ekologiczny 
Paragraf. 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.290,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.021,97 
Wykonanie jest związane z umową zleceniem- Piknik Ekologiczny . 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 9.599,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 7.442,76 
Wykonanie jest związane z zakupem materiałów i wyposażenia. 
Paragraf. 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 7.565,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 3.162,98 
Wykonanie jest związane zakupem materiałów –Piknik Ekologiczny 
Paragraf. 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.335,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 558,17 
Wykonanie jest związane –zakupem materiałów - Piknik Ekologiczny 
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 31.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 30.284,68 
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Wykonanie jest związane z zakupem usług związanych z przeglądem orkiestr 
dętych Turki, zorganizowanie Dni Żurawicy. 
Paragraf. 4308 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 22.274,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 19.034,14 
Wykonanie jest związane z zakupem usług pozostałych- Piknik Ekologiczny 
Paragraf. 4309 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 3.931,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 3.521,51 
Wykonanie jest związane – zakupem usług pozostałych -Piknik Ekologiczny 
Paragraf. 4418 – Podróże służbowe krajowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.632,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 427,55 
Wykonanie związane jest  z wydatkami na podróże służbowe pracowników-Piknik 
Ekologiczny. 
Paragraf. 4419 – Podróże służbowe krajowe 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 288,00 
Wykonanie .................................................................................................................... 75,43 
Wykonanie związane jest  z  wydatkami na podróże służbowe pracowników- Piknik 
Ekologiczny 
Paragraf. 4428 – Podróże służbowe zagraniczne 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.040,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 363,59 
Wykonanie jest związane z wypłatą na podróże służbowe zagraniczne-  Piknik 
Ekologiczny. 
Paragraf. 4429 – Podróże służbowe zagraniczne 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 360,00 
Wykonanie .................................................................................................................... 64,17 
Wykonanie jest związane z wypłatą na podróże służbowe zagraniczne- Piknik 
Ekologiczny. 
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.000,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 756,00 
Realizacja wydatków jest związana z ubezpieczeniem  imprez gminnych. 
 
Rozdział 75095 Pozostała działalność  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 13.505,28 
Wykonanie ............................................................................................................. 13.505,28 
Paragraf 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 744,28 
Wykonanie .................................................................................................................. 744,28 
Wydatki związane są rezerwacją częstotliwości –porozumienie z Miastem Sanok 
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 12.761,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 12.761,00 
Realizacja wydatków jest związana ze składka członkowską za udział w 
Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Ziemi  Przemyskiej . 
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Wydatki w Dziale 750 Administracja publiczna zostały wykonane w kwocie 3.902.122,91 
co stanowi   92,35%  w stosunku do planu 
Wydatki tego działu obejmują : 
 
Rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie 

Wydatki bieżące 290.236,89  
Rozdział. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

Wydatki bieżące 165.029,86  
Rozdział. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

Wydatki bieżące 3.332.568,90 
 

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne  
 Wydatki  bieżące    30.056,00 
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

Wydatki bieżące 70.725,98 
Rozdział 75095 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 13.505,28 
   

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
Plan ..................................................................................................................... 104.925,00 
Wykonanie ............................................................................................................ 82.492,56 
 
Rozdział. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa  
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.732,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.732,00 
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.732,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.732,00 
Wykonanie związane jest zakup materiałów i wyposażenia 
 
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 23.664,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 23.123,78 
Paragraf 3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 15.120,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 14.580,00 
Wykonanie wydatków  jest związane z wypłata diet dla członków komisji 
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 810,03 
Wykonanie .................................................................................................................. 809,93 
Realizacja wydatków jest związana ze składkami na Ubezpieczenia społeczne 
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 131.53 
Wykonanie .................................................................................................................. 131,41 
Wykonanie wydatków jest związane ze składkami na fundusz pracy. 
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 5.603,76 
Wykonanie ............................................................................................................... 5.603,76 
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Wykonanie związane jest z wynagrodzenie bezosobowym – umowa zlecenie. 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.449,83 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.449,83 
Wykonanie wydatków jest związane z zakupem materiałów i wyposażenia. 
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych  
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 178,05 
Wykonanie .................................................................................................................. 178,05 
Wykonanie wydatków jest związane z zakupem usług . 
 
Paragraf  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych  
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 198,90 
Wykonanie .................................................................................................................. 198,90 
Wykonanie wydatków jest związane zakupem materiałów papierniczych. 
Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 171,90 
Wykonanie .................................................................................................................. 171,90 
Wykonanie  wydatków jest związane z zakupem akcesoriów komputerowych 
 
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 26.778,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 26.507,93 
Paragraf 3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 15.120,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 14.850,00 
Wykonanie wydatków jest związane z wypłata diet . 
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.021,71 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.021,66 
Realizacja wydatków jest związana ze składkami na Ubezpieczenia społeczne 
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 165.84 
Wykonanie .................................................................................................................. 165,82 
Wykonanie wydatków jest związane ze składkami na fundusz pracy. 
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 7.276,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 7.276,00 
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem bezosobowym w ramach umowy 
zlecenia. 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.039,21 
Wykonanie ............................................................................................................... 2.039,21 
Wykonanie związane jest z zakupem: materiałów i wyposażenia. 
Paragraf. 4300 Zakup usług pozostałych  
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 122,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 122,00 
Wykonanie związane jest z zakupem: usług pozostałych. 
Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe  
Plan po zmianach  ........................................................................................................ 99,36 
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Wykonanie .................................................................................................................... 99,36 
Wykonanie związane jest z wydatkami na podróże służbowe krajowe. 
Paragraf  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych  
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 282,73 
Wykonanie .................................................................................................................. 282,73 
Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i ksero. 
 
 
 
Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 651,15 
Wykonanie .................................................................................................................. 651,15 
Wykonanie  wydatków jest związane z zakupem akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 
 
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 52.751,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 31.128,85 
Paragraf 3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 31.460,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 15.330,00 
Wykonanie wydatków jest związane z wypłata diet . 
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.658,56 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.172,27 
Realizacja wydatków jest związana ze składkami na Ubezpieczenia społeczne 
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 273.58 
Wykonanie .................................................................................................................. 193,72 
Wykonanie wydatków jest związane ze składkami na fundusz pracy. 
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 11.803,12 
Wykonanie ............................................................................................................... 8.587,12 
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem bezosobowym w ramach umowy 
zlecenia. 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 3.457,33 
Wykonanie ............................................................................................................... 2.557,33 
Wykonanie związane jest z zakupem: materiałów i wyposażenia. 
Paragraf. 4300 Zakup usług pozostałych  
Plan po zmianach  ................................................................................................... 3.066,08 
Wykonanie ............................................................................................................... 2.256,08 
Wykonanie związane jest z zakupem: usług pozostałych. 
Paragraf  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych  
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 243,02 
Wykonanie .................................................................................................................. 243,02 
Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i ksero. 
Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 
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Plan po zmianach  ...................................................................................................... 789,31 
Wykonanie .................................................................................................................. 789,31 
Wykonanie  wydatków jest związane z zakupem akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 
 
Wydatki w Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w kwocie  82.492,56co stanowi  78,62% w stosunku 
do planu 
Wydatki tego działu obejmują : 
 
 
Rozdział. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa  

Wydatki bieżące 1.732,00 
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

Wydatki bieżące 23.123,78  
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu  

Wydatki bieżące 26.507,93  
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  
 Wydatki bieżące     31.128,85 

 

Dział 752 - Obrona narodowa  
Plan ......................................................................................................................... 1.000,00 
Wykonanie .............................................................................................................. 1.000,00 
 
Rozdział. 75212 Pozostałe wydatki obronne  
Paragraf. 4210  Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  1.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.000,00 
Realizacja wydatków jest związana z przeprowadzeniem ćwiczeń OC. 
Wydatki bieżące  ...................................................................................................... 1.000,00 

 
Wydatki tego działu obejmują Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne  
 wydatki bieżące     1.000,00 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Plan ..................................................................................................................... 254.720,00 
Wykonanie .......................................................................................................... 238.232,10 
 
Rozdział. 75403 Jednostki terenowe Policji 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 6.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 6,000,00 
Paragraf. 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 6.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 6.000,00 
Wykonanie jest związane z  wpłatą na fundusz celowy dla policji 
 
Rozdział. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 197.970,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 183.067,47 
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Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 9.800,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 9.361,45 
Wykonanie związane jest z zakupem pełnego umundurowania dla członków OSP. 
Paragraf 3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 15.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 13.992,00 
Wykonanie wydatków jest związane z wypłatą diet  za udział w akcjach 
ratowniczych oraz  ćwiczeniach OSP. 
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 800,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 758,58 
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym 
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy 
Plan po zmianach  ........................................................................................................ 50,00 
Wykonanie ...................................................................................................................... 0,00 
Brak realizacji. 
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 40.500,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 39.606,00 
Wynagrodzenie kierowców w ramach umowy zlecenie, oraz wypłaty ekwiwalent   
strażakom biorącym w akcjach przeciwpowodziowych i pożarowych. 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 35.700,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 33.161,08 
Wykonanie związane jest z zakupem paliwa, części do samochodów, materiałów 
budowlanych, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia potrzebnego do bieżącego 
funkcjonowania OSP . 
Paragraf. 4260 – Zakup energii 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 9.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 5.347,02 
Wykonanie związane jest z opłatami za energię elektryczną, gaz, wodę. 
Paragraf. 4270 - Zakup usług remontowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 13.400,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 13.092,78 
Wykonanie związane jest z zakupem usług remontowych. 
Paragraf. 4280 Zakup usług zdrowotnych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 7.600,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 5.055,00 
Wykonanie wydatków związane jest z zakupem usług zdrowotnych. 
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 4.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 3.811,28 
Wykonanie związane z  badaniami technicznymi pojazdów. 
Paragraf. 4480 Podatek od nieruchomości  
Plan po zmianach  ................................................................................................... 8.624,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 8.624,00 
Wykonanie wydatków jest związane z podatkiem od nieruchomości 
Paragraf. 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
Plan po zmianach  ........................................................................................................ 65,00 
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Wykonanie .................................................................................................................... 65,00 
Wykonanie wydatków jest związane z podatkiem  
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 8.800,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 8.682,00 
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem drużyn, samochodów, budynków. 
Paragraf .4670- Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości  
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 321,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 312,00 
Wykonanie związane jest z odsetkami od nieterminowych wpłat podatku od 
nieruchomości 
Paragraf. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 44.310,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 41.199,28 
Realizacja wydatków jest związana z zakupami inwestycyjnymi dla OSP 
Orzechowce sprzęt LUKAS i pompa szlamowa Honda. 
 
Rozdział 75421  Zarządzanie kryzysowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 13.750,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 12.275,88 
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 100,00 
Wykonanie ...................................................................................................................... 0,00 
Brak realizacji. 
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy 
Plan po zmianach  ........................................................................................................ 50,00 
Wykonanie ...................................................................................................................... 0,00 
Brak realizacji. 
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 400,00 
Wykonanie ...................................................................................................................... 0,00 
Brak realizacji. 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.600,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 2.464,99 
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia . 
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 9.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 8.946,06 
Wykonanie związane jest z  usługami w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej. 
Paragraf. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 200,00 
Wykonanie ...................................................................................................................... 0,00 
Brak wykonania. 
Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.000,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 611,83 
Wykonanie wydatków jest związane z podróżami służbowymi. 
Paragraf. 4430 Różne opłaty i składki 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 400,00 
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Wykonanie .................................................................................................................. 253,00 
Realizacja wydatków jest związana z różnymi opłatami. 
 
Rozdział.  75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 30.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 30.000,00 
Paragraf 3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 19.380,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 19.380,00 
Wykonanie wydatków jest związane z wypłatą diet  za udział w akcjach 
ratowniczych oraz  ćwiczeniach OSP. 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 7.777,40 
Wykonanie ............................................................................................................... 7.777,40 
Wykonanie związane jest z zakupem paliwa, części do samochodów, materiałów 
budowlanych, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia potrzebnego do bieżącego 
funkcjonowania OSP . 
Paragraf. 4270 - Zakup usług remontowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.427,80 
Wykonanie ............................................................................................................... 2.427,80 
Wykonanie związane jest z zakupem usług remontowych. 
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 414,80 
Wykonanie .................................................................................................................. 414,80 
Wykonanie związane z  badaniami technicznymi pojazdów. 
 
Rozdział 75495 Pozostała działalność 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 7.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 6.888,75 
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 7.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 6.888,75 
Realizacja wydatków jest związana z budową miasteczka ruchu drogowego przy 
Szkole Podstawowej w Buszkowicach 
 
Wydatki w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane  
w kwocie  238.232,10 co stanowi 93,53 %.w stosunku do planu. 
Rozdział. 75403 Jednostki terenowe Policji 
 Wydatki bieżące                 6.000,00 
Rozdział. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 

Wydatki bieżące .......................................................................   141.868,19 
Wydatki majątkowe ...................................................................... 41.199,28 
Rozdział. 75421 Zarządzanie kryzysowe 

 Wydatki bieżące    12.275,88 
Rozdział.  75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
 Wydatki bieżące     30.000,00  
Rozdział 75495 Pozostała działalność 
Wydatki majątkowe      6.888,75 
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Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
Plan ....................................................................................................................... 53.300,00 
Wykonanie ............................................................................................................ 38.851,46 
 
Rozdział. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 53.300,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 38.851,46 
 
 
Paragraf. 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 
 Plan po zmianach  ................................................................................................ 48.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 37.454,39 
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym. 
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.000,00 
Wykonanie ...................................................................................................................... 0,00 
Realizacja wydatków przewidziana w II półroczu. 
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 300,00 
Wykonanie ...................................................................................................................... 0,00 
Realizacja wydatków przewidziana w II półroczu. 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.000,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 728,51 
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów  i wyposażenia. 
Paragraf. 4610   Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 3.000,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 668,56 
Wykonanie związane jest z kosztami postępowania sądowego. 
Wydatki w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej zostały wykonane w kwocie 38.851,46 co 
stanowi 72,89% w stosunku do planu. 
Wydatki tego działu obejmują : 
Rozdział. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  
Wydatki bieżące .................................................................... 38.851,46 

Dział  757 – Obsługa długu publicznego 
Plan ..................................................................................................................... 594.750,00 
Wykonanie .......................................................................................................... 477.112,22 
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
jednostek samorządu terytorialnego 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 594.750,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 477.112,22 
Paragraf. 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  
Plan po zmianach .................................................................................................. 40.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 5.790,53 
Wykonanie związane jest z opłatami i prowizjami bankowymi 
Paragraf. 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych  
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Plan po zmianach ................................................................................................ 554.750,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 471.321,69 
Wykonanie związane jest ze spłata odsetek od kredytów i pożyczek 
 
Wydatki w Dziale  757 Obsługa długu publicznego zostały wykonane w kwocie 
477.112,22 co stanowi 80,22% w stosunku do planu. 
Wydatki tego działu obejmują : 
 
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
jednostek samorządu terytorialnego 
Wydatki bieżące ................................................................................................... 477.112,22 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 
Plan ................................................................................................................ 14.445.189,82 
Wykonanie ..................................................................................................... 14.203.075,17 
 
Rozdział. 80101 – Szkoły podstawowe 
Plan po zmianach  ............................................................................................ 6.525.153,23 
Wydatki wykonane ............................................................................................ 6.461.144,24 
Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 347.650,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 344.371,42 
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. 
Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Plan po zmianach  ............................................................................................ 4.063.213,50 
Wykonanie ........................................................................................................ 4.062.994,57 
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem nauczycieli, prac, odprawy emerytalne 
i nagrody jubileuszowe, obsługi i palaczy co. 
Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 305.448,37 
Wykonanie ........................................................................................................... 305.448,37 
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”. 
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 703.957,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 703.361,40 
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników szkół. 
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 108.280,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 107.690,33 
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy od wypłaconych 
wynagrodzeń. 
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 27.100,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 25.316,00 
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem w/g umów zlecenia w ramach 
świadczonych usług w zakresie obsługi szkół, instruktorów muzyki ,plastyki i tańca w 
SP. Buszkowice ,SP. Żurawica Nr 1i SP Orzechowce 
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Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 96.733,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 93.017,66 
Wykonanie związane jest z zakupem środków czystości, materiałów  
kancelaryjnych, druków oraz wyposażenia i opału. 
Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 23.600,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 22.977,23 
 
Wykonanie związane jest z  zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych tj : 
mapy,  wydawnictwa fachowe i książki. 
Paragraf. 4260 – Zakup energii 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 344.464,84 
Wykonanie ........................................................................................................... 307.245,37 
Wykonanie związane jest z opłatami za energię elektryczną, gaz i wodę  
Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 159.673,35 
Wykonanie ........................................................................................................... 156.964,46 
Wykonanie: 
Szkoła Bolestraszyce: 
     -    bieżące remonty                11.358,67 
Szkoła Buszkowice: 

- Remont klas i korytarza na parterze szkoły    65.062,83 
Szkoła Kosienice: 

- Bieżące naprawy remonty klsa 12.505,00 
Szkoła Maćkowice: 

- Bieżące naprawy  1.694,34 

Szkoła Orzechowce: 

- Bieżące naprawy, roboty rem. odprowadzenie 
-  wód deszczowych 19.327,60 

Szkoła Wyszatyce: 
- Malowanie pomieszczeń i bieżące naprawy 4.485,80 

Szkoła Żurawica nr 1 : 
- Bieżące naprawy i roboty remontowe pomieszczeń 
- Wymiana stolarki okiennej SP Wiarus Bieżące remonty, naprawy32.731,40 

Szkoła Żurawica nr 2: 
- Bieżące naprawy i roboty remontowe sanitariatu 9.798,82 

Razem . 156.964,46 
 
Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 4.950,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 3.305,00 
Wykonanie związane jest z zakupem usług zdrowotnych - badania okresowych  
pracowników. 
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 55.390,15 
Wykonanie ............................................................................................................. 53.814,72 
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Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi , bankowymi, za ścieki, przeglądami  
okresowymi oraz dofinansowanie imprez urządzanych w ramach programów nauczania i 
wychowywania 
Paragraf. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.650,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.539,20 
Wykonanie związane jest z opłatami do sieci Internet 
Paragraf. 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 10.250,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 9.178,16 
Wykonanie związane jest z opłatami telefonicznymi  telefonów stacjonarnych 
 
Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 6.170,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 4.749,60 
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi dyrektorów, nauczycieli oraz 
ryczałty samochodowe dyrektorów zespołu szkół. 
Paragraf. 4420 – Podróże służbowe zagraniczne 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 150,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 138,42 
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 7.200,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 6.070,00 
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem budynków , wyposażenia i komputerów, 
Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 234.523,02 
Wykonanie ........................................................................................................... 234.523,02 
Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi . 
Paragraf. 4700  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 3.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.150,00 
Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników 
Paragraf. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 4.450,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 3.918,52 
Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i do ksero 
Paragraf. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 11.100,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 7.198,08 
Wykonanie związane jest z zakupem l tuszów i tonerów do drukarek oraz licencji 
Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 6.200,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 6.172,71 
-            Szkoła Podstawowa  w Buszkowicach 
 Budowa miasteczka ruchu drogowego                                6.172,71 
 
Rozdział. 80103 –  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
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Plan po zmianach ................................................................................................ 541.265,19 
Wydatki wykonane ............................................................................................... 535.031,79 
Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 35.160,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 34.861,87 
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. 
Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 335.707,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 335.678,20 
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem nauczycieli, obsługi  
Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 23.260,08 
Wykonanie ............................................................................................................. 23.260,08 
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”. 
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 58.600,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 58.212,08 
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników oddziałów 
przedszkolnych. 
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 8.850,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 8.475,99 
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń. 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 8.600,00 
Wykonanie .............................................................................................................. .7.659,61 
Wykonanie związane jest z zakupem środków czystości, materiałów i wyposażenia . 
Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 3.400,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 2.550,82 
Wykonanie związane jest z  zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych oraz wydawnictw 
fachowych. 
Paragraf. 4260 – Zakup energii 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 20.892,15 
Wykonanie ............................................................................................................. 20.136,10 
Wykonanie związane jest z opłatami za energię elektryczną, gaz i wodę  
Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.700,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.887,60 
Wykonanie związane jest z bieżącymi remontami 
Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 800,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 365,00 
Wykonanie związane jest z zakupem usług zdrowotnych w ramach badań 
okresowych pracowników. 
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 17.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 16.174,50 
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Wykonanie związane jest z wynajęciem pomieszczeń, opłaty za ścieki 
Paragraf. 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.600,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.200,00 
Wykonanie związane jest z opłatami telefonicznymi  telefonów stacjonarnych. 
Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe 
Plan po zmianach  ........................................................................................................ 50,00 
Wykonanie .................................................................................................................... 27,25 
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi  
Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 23.795,96 
Wykonanie ............................................................................................................. 23.795,96 
Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS dla nauczycieli  
Paragraf. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 850,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 746,73 
Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i do ksero 
 
Rozdział. 80104 – Przedszkola  
Plan po zmianach ............................................................................................. 1.610,823,59 
Wydatki wykonane ............................................................................................ 1.571.589,41 
Paragraf 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

Plan po zmianach ................................................................................................ 102.993,90 
Wydatki wykonane ................................................................................................. 95.414,28 
Realizacja wydatków jest związana z dotacją przekazaną w ramach porozumień z gminami na pokrycie 
kosztów dzieci w przedszkolach. 
Paragraf. 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  
Plan po zmianach ................................................................................................ 404.730,00 
Wydatki wykonane ............................................................................................... 404.730,00 
 Realizacja wydatków jest związana z dotacją dla przedszkoli niepublicznych Sióstr Służebniczek 
Wyszatyce, Bolestraszyce i Kosienice – po 134.910, 00 
Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 41.300,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 41.022,64 
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  ............................................................................................... 642.457,81 
Wykonanie ........................................................................................................... 642.434,60 
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem nauczycieli i pracowników obsługi. 
Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 46.352,10 
Wykonanie ............................................................................................................. 46.352,10 
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”. 
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 106.576,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 106.409,05 
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym nauczycieli i pracowników 
obsługi. 
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Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 17.310,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 17.107,25 
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń. 
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 200,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 200,00 
Wykonanie związane jest z wypłatą um. zlec.  
 Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 14.808,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 13.927,85 
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia. 
Paragraf. 4220 Zakup środków żywności 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 83.900,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 63.419,61 
Wykonanie związane jest z zakupem środków żywności. 
Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 6.300,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 6.289,29 
Wykonanie związane jest z  zakupem  pomocy naukowych i dydaktycznych. 
Paragraf. 4260 – Zakup energii 
Plan po zmianach .................................................................................................. 58.503,93 
Wykonanie ............................................................................................................. 51.522,67 
Wykonanie związane jest z zakupem energii, gazu i wody. 
Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych 
Plan po zmianach .................................................................................................. 18.900,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 18.447,65 
W tym 
Przedszkole Żurawica nr 1: 

- Wykonanie studzienki wewnętrznej z pompą pływakową  
- do odprowadzenia wód gruntowych oraz bieżące naprawy 5.343,14 

Przedszkole Żurawica nr 2: 
- Bieżące naprawy 13.104,51 

Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.200,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 968,00 
Wykonanie  związane jest z zakupem usług zdrowotnych w ramach badań okresowych 
pracowników. 
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 8.500,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 7.558,83 
Wykonanie  związane jest z  opłatami pocztowymi, RTV.,za ścieki bieżącymi przeglądami 
okresowymi  
Paragraf. 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.200,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 941,32 
Wykonanie związane jest z opłatą za usługi telekomunikacyjne 
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 600,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 480,00 
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Wykonanie związane jest z ubezpieczeniami budynków i wyposażenia. 
Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 35.541,85 
Wykonanie ............................................................................................................. 35.541,85 
Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS  
Paragraf. 4700  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 150,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 138,80 
Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników 
 
Paragraf. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... .1100,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 958,63 
Wykonanie związane jest z zakupem papieru do sprzętu drukarskiego 
Paragraf. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 400,00 
Wykonanie .................................................................................................................... 16,99 
Wykonanie związane jest z zakupem akcesoria komputerowych 
Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 17.800,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 17.708,00 
Wykonanie związane jest z Przebudową kotłowni i pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 
 
Rozdział. 80110 – Gimnazja 
Plan po zmianach ............................................................................................. 4.722.693,58 
Wydatki wykonane ............................................................................................ 4.674.910,57 
Paragraf 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

Plan po zmianach .................................................................................................. 11.436,00 
Wydatki wykonane ................................................................................................... 3.344,00 
Dotacja przekazana do Szkoły Nr 16 w Przemyślu. 
Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 172.000,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 170.988,08 
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  ............................................................................................ 2.311.568,00 
Wykonanie ........................................................................................................ 2.310.128,50 
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem nauczycieli i pracowników obsługi. 
Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 171.515,37 
Wykonanie ........................................................................................................... 171.515,37 
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”  
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 400.095,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 399.191,45 
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników. 
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 62.400,00 
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Wykonanie ............................................................................................................. 62.109,75 
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy. 
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 41.780,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 41.350,00 
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniami instruktorów ceramiki i muzyki 
oraz innych osób na umowę zlec. zgodnie z potrzebami gimnazjów 
 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 57.100,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 55.885,06 
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów  biurowych ,wyposażenia, druków, 
w placówkach gimnazjum. 
Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 12.300,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 11.479,37 
Wykonanie związane jest z  zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych tj : 
mapy, sprzęt sportowy , wydawnictwa fachowe i książki. 
Paragraf. 4260 – Zakup energii 
Plan po zmianach ................................................................................................ 186.394,33 
Wykonanie ........................................................................................................... 161.789,17 
Wykonanie związane jest z zakupem energii elektrycznej , gazu i wody 
Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych 
Plan po zmianach .................................................................................................. 42.914,66 
Wykonanie ............................................................................................................. 41.626,90 
- Gimnazjum Maćkowice  
              Bieżące naprawy, roboty blacharskie  ........................................  19.300,99 
- Gimnazjum Orzechowce 

- Bieżące naprawy, remont instalacji CO, rem. odprowadzenie 
wód deszczowych  11.318,93 

-Gimnazjum Żurawica 
 Bieżące naprawy .........................................  4.332,10 
- Gimnazjum Wyszatyce ..........................................  

- Malowanie pomieszczeń i bieżące  naprawy  6.674,88 
Razem 41.626,90 
Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.300,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.350,00 
Wykonanie  związane jest z zakupem usług zdrowotnych w ramach badań 
okresowych pracowników. 
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 31.640,40 
Wykonanie ............................................................................................................. 30.647,88 
Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi, bankowymi , za ścieki ,wywozy  
nieczystości, przeglądami okresowymi oraz dofinansowanie imprez urządzanych 
 w ramach programów nauczania i wychowywania 
Paragraf. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.200,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.073,90 
Wykonanie związane jest z opłatami do sieci Internet 
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Paragraf. 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 5.600,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 3.966,37 
Wykonanie związane jest z opłatami telefonicznymi  telefonów stacjonarnych 
Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 4.100,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 3.519,01 
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi w tym ryczałty służbowe dyrektorów. 
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 4.800,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 4.437,03 
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem budynków, wyposażenia i sprzętu komputerowego, oraz 
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. 
Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 127.499,82 
Wykonanie ........................................................................................................... 127.499,82 
Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS 
Paragraf. 4580 – Pozostałe odsetki 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 400,00 
Wykonanie ........................................................................................................................... 0 
Brak wykonania 
Paragraf. 4700  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.050,00 
Wykonanie ................................................................................................................ 1020,00 
Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników 
Paragraf. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.900,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.876,28 
Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i do ksero 
Paragraf. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 6.700,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 5.914,98 
Wykonanie związane jest z zakupem tuszów i tonerów do drukarek 
Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
Plan po zmianach  ............................................................................................ 1.065.000,00 
Wykonanie ........................................................................................................ 1.064.197,65 
Wykonanie wydatków jest związane z budową sali gimnastycznej przy Gimnazjum w 
Orzechowcach 
- Gimnazjum Orzechowce 
Budowa sali gimnastycznej .................................... .. 1.064.197,65 
 
Rozdział. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 353.485,82 
Wykonanie ........................................................................................................... 277.953,09 
Paragraf. 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 
do realizacji stowarzyszeniom 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 32.451,82 
Wykonanie ............................................................................................................. 32.114,46 
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-dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Jarosławiu  13.154,00  i 
Ośrodka w Przemyślu 18.960,46.zł 
Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.200,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 153,83 
Wykonanie związane jest z  świadczeniami bhp  dla kierowcy autobusu dla 
przewozu dzieci niepełnosprawnych. 
 
Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 46.785,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 46.740,00 
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem kierowcy autobusu. 
Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.937,60 
Wykonanie ............................................................................................................... 2.937,60 
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”  
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 
Plan po zmianach  .................................................................................................. .6.535,40 
Wykonanie ............................................................................................................... 6.287,13 
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym. 
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.141,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.005,42 
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy. 
Paragraf. 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.500,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 941,36 
Wykonanie związane jest ze składkami na PFRON 
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 17.072,15 
Wykonanie ............................................................................................................  14.473,28 
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem dla rodziców i opiekunów (w ramach 
umowy zlecenia) w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych, których stan 
zdrowia i ciągłość opieki nie pozwala na korzystanie ze środków przewozu, jakimi 
dysponuje gmina. 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 67.600,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 61.289,65 
Wykonanie związane jest z zakupem  materiałów i  paliwa potrzebnego do autobusu. 
Paragraf. 4270 Zakup usług remontowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 13.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 12.067,22 
Wykonanie związane jest z zakupem  usług remontowych do autobusu. 
Paragraf. 4280 Zakup usług zdrowotnych  
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 200,00 
Wykonanie ...................................................................................................................... 0,00 
Brak wykonania.  
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych  
Plan po zmianach  ............................................................................................... 152.900,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 92.084,29 
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Wykonanie związane jest z dowozem uczniów do szkól świadczonym przez PKS.  
Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.500,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.196,00 
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi. 
 
Paragraf. 4420 Podróże służbowe zagraniczne 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 200,00 
Wykonanie ...................................................................................................................... 0,00 
Brak wykonania. 
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 5.615,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 5.615,00 
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem autobusu. 
Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.047,85 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.047,85 
Realizacja wydatków jest związana z odpisami na ZFŚS. 
Paragraf. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 800,00 
Wykonanie .................................................................................................................... 00,00 
Brak realizacji. 
 
Rozdział. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 
Plan po zmianach ................................................................................................ 602.599,21 
Wydatki wykonane ............................................................................................... 596.124,93 
Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.500,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.193,31 
Wykonanie związane jest ze świadczeniami wynikającymi z przepisów bhp 
Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 435.000,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 433.226,21 
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym pracowników  
Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 29.118,33 
Wykonanie ............................................................................................................. 29.118,33 
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13” 
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 70.200,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 69.451,08 
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników. 
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 10.600,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 9.997,43 
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy. 
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Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe  
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.972,00 
Wykonanie ................................................................................................................ 1300,00 
Wykonanie wydatków jest związane z wypłatą wynagrodzenia. 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 13.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 12.816,23 
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów biurowych, wyposażenia, środków 
czystości oraz  prasy fachowej,  
Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych 
Plan po zmianach ....................................................................................................... 300,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 233,51 
Wykonanie związane jest z bieżącymi usługami remontowymi  
Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 472,32 
Wykonanie .................................................................................................................. 295,00 
Wykonanie związane jest z zakupem usług zdrowotnych w ramach badań okresowych 
pracowników. 
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 7.150,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 6.848,55 
Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi ,bankowymi, usługami 
informatycznymi ,usługami transportowymi. 
Paragraf. 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 3.300,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 2.787,61 
Wykonanie związane jest z opłatami telefonicznymi  telefonów stacjonarnych 
Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.710,55 
Wykonanie  związane jest z delegacjami służbowymi pracowników 
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 300,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 253,00 
Wykonanie  związane jest z ubezpieczeniem wyposażenia i kasy 
Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 11.372,56 
Wykonanie ............................................................................................................. 11.372,56 
Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS  
Paragraf.4480 Podatek od nieruchomości 
Plan po zmianach……………………………………………………………………………645,00 
Wykonanie……………………………………………………………………………………645,00 
Wykonanie związane jest z zapłatą podatku od nieruchomości 
Paragraf. 4700  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 3.200,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 3.110,00 
Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników. 
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Paragraf. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.500,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.393,48 
Wykonanie związane jest z zakupem papieru do ksero i drukarek 
Paragraf. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 10.969,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 10.373,08 
Wykonanie związane jest z zakupem l tuszów i tonerów do drukarek 
 
Rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
Plan po zmianach .................................................................................................. 27.342,00 
Wydatki wykonane ................................................................................................. 24.493,94 
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 8.320,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 8.320,00 
Wykonanie związane jest ze  zwrotem opłat za studia. 
Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 5.091,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 4.108,30 
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi nauczycieli studiujących. 
Paragraf. 4700  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 13.931,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 12.065,64 
Wykonanie związane jest ze szkoleniem i kursy nauczycieli. 
 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 
Plan po zmianach .................................................................................................. 61.827,20 
Wydatki wykonane ................................................................................................. 61.827,20 
Paragraf.4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 
Plan po zmianach…………………………………………………………………………….528,00 
Wykonanie…………………………………………………………………………………….528,00  
Wykonanie związane przeprowadzeniem komisji kwalifikacyjnej nauczycieli 
Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych 
Plan po zmianach .................................................................................................... 2.000,00 
Wykonanie  .............................................................................................................. 2.000,00 
Wykonanie związane jest z remontem SP Żurawica Nr 1 środki  z PZU 
Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 54.299,20 
Wykonanie ............................................................................................................. 54.299,20 
Wykonanie związane jest z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów . 
Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 5.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 5.000,00 
- wykonanie związane jest budowa miasteczka ruchu drogowego przy 
 SP Buszkowice (środki z PZU) 
 
Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie zostały wykonane w kwocie 14.203.075,17 
co stanowi 98,32% w stosunku do planu 
Wydatki tego działu obejmują : 
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Rozdział. 80101 – Szkoły podstawowe  
Wydatki bieżące 6.454.971,53 
W tym: 
Wydatki majątkowe 6.172,71 

Rozdział. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 
Wydatki bieżące 535.031,79 

Rozdział. 80104 – Przedszkola 
Wydatki bieżące                                                                    1.553.881,41 

-Wydatki majątkowe 17.708,00 
Rozdział. 80110 – Gimnazja 

Wydatki bieżące 3.610.712,92 
Wydatki majątkowe 1.064.197,65 

Rozdział. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 
Wydatki bieżące  277.953,09 

Rozdział. 80114 – Zespoły  obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 
Wydatki bieżące 596.124,93 
Wydatki majątkowe 0 

Rozdział. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
Wydatki bieżące 24.493,94 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 
Wydatki bieżące 56.827,20 
Wydatki majątkowe 5.000,00 
 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 
 

Plan ..................................................................................................................... 100.688,58 
Wykonanie .......................................................................................................... 100.688,30 
 

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.344,97 
Wykonanie ............................................................................................................... 2.344,97 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 844,97 
Wykonanie .................................................................................................................. 844,97 
Wykonanie wydatków jest związane z zakupem materiałów 
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.500,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.500,00 
Wykonanie wydatków jest związane z zakupem programu zwalczania narkomanii 
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 90.343,61 
Wykonanie ............................................................................................................. 90.343,33 
Paragraf. 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
Plan po zmianach  ................................................................................................... 9.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 9.000,00 
Wykonanie to dotacja dla MOZU na realizacje programu terapeutycznego. 
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Paragraf. 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań  
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 30.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 30.000,00 
Dotacja dla ZHP w Żurawicy na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin  
patologicznych w zakresie profilaktyki antyalkoholowej. 
Paragraf. 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 5.112,27 
Wykonanie ............................................................................................................... 5.112,27 
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem dla członków Komisji. 
Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 14.359,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 14.359,00 
Wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach umowy zlecenie za prowadzenie programów, badań 
związanych z profilaktyką antyalkoholową. 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 18.766,55 
Wykonanie ............................................................................................................. 18.766,27 
Wykonanie związane jest z:- zakupem materiałów i wyposażenia do 
przeciwdziałania alkoholizmowi  
Paragraf. 4260 – Zakup energii 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 3.822,06 
Wykonanie ............................................................................................................... 3.822,06 
Wykonanie związane z zakupem energii w punkcie konsultacyjnym. 
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 6.539,78 
Wykonanie ............................................................................................................... 6.539,78 
Wykonanie związane jest ze szkoleniami terapeutycznymi, badaniami 
psychologicznymi. 
Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 215,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 215,00 
Wykonanie wydatków jest związane z podróżami służbowymi 
Paragraf. 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 
Plan po zmianach  ..................................................................................................... .160,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 160,00 
Wykonanie związane jest  opłatami sądowymi. 
Paragraf. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 
Plan po zmianach  ..................................................................................................... .500,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 500,00 
Wykonanie jest związane ze szkolenie pracowników. 
Paragraf. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 347,94 
Wykonanie .................................................................................................................. 347,94 
Wykonanie związane jest  z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 
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Paragraf. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.521,01 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.521,01 
Wykonanie wydatków jest związane z zakupem akcesoriów komputerowych . 
 
Rozdział 85158-Izby wytrzeźwień 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 8.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 8.000,00 
Paragraf.2310-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na  
Podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
Plan................................................................................................................................8.000,00 
Wykonanie.....................................................................................................................8.000,00 
Realizacja wydatków  jest związana z dotacją dla . 
Wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia zostały wykonane w kwocie 100.688,30 co 
stanowi  100% w stosunku do planu 

Wydatki tego działu obejmują : 
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 
Wydatki bieżące ...................................................................... 2.344,97 
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Wydatki bieżące 90.343,33 
Rozdział 85158-Izby wytrzeźwień 

Wydatki bieżące 8.000,00 

Dział 852 - Pomoc społeczna 
 

Plan .................................................................................................................. 6.216.929,59 
Wykonanie ....................................................................................................... 6.208.165,05 
 

Rozdział 85202   Domy Pomocy Społecznej 
Plan ........................................................................................................................ 47.424,98 
Wykonanie ............................................................................................................. 47.424,98 
Paragraf .4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 
samorządu terytorialnego 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 47.424,98 
Wykonanie ............................................................................................................ 47.424,98 
Wykonanie związane jest z zakupem usług w Domach Pomocy Społecznej. 
 

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 
Plan po zmianach  ............................................................................................ 4.250.977,56 
Wykonanie ........................................................................................................ 4.246.060,25 
Paragraf 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 37.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 32.737,87 
Wydatki to zwrot niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego 

http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/content_gen.pl#LPA-LP_SRL:/plweb-cgi/act_link.pl?publikacje=1160182&publikator=DzU20091571240&metryka=0&numer=184&art-par=ARTYKUL#LPA-LP_SRL:/plweb-cgi/act_link.pl?publikacje=1160182&publikator=DzU20091571240&metryka=0&numer=184&art-par=ARTYKUL
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Paragraf. 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 603,83 
Wykonanie .................................................................................................................. 603,83 
Wykonanie związane jest z wydatkami  wynikającymi z przepisów bhp. 
Paragraf. 3110 Świadczenia społeczne 
Plan po zmianach  ............................................................................................ 4.028.633,45 
Wykonanie ........................................................................................................ 4.028.628,45 
Wykonanie związane jest ze świadczeniami rodzinnymi oraz z wypłatą zaliczki 
alimentacyjnej w ramach zadania zleconego. 
Paragraf. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 87.960,31 
Wykonanie ............................................................................................................. 87.960,31 
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym pracownika w ramach 
zadania zleconego. 
Paragraf. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 4.783,83 
Wykonanie ............................................................................................................... 4.783,83 
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w ramach 
zadania zleconego. 
Paragraf. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 66.307,78 
Wykonanie ............................................................................................................. 66.307,78 
Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne od 
wynagrodzenia osobowego . 
Paragraf. 4120 Składki na Fundusz Pracy 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.189,07 
Wykonanie ............................................................................................................... 2.189,07 
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy 
Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 10.200,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 10.200,00 
Wykonanie związane jest w ramach umowy zlecenie. 
Paragraf. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.076,37 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.076,37 
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia potrzebnego do 
bieżącego funkcjonowania świadczeń rodzinnych. 
Paragraf. 4280 Zakup usług zdrowotnych 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 100,00 
Wykonanie .................................................................................................................... 70,00 
Wykonanie  wydatków jest związane z zakupem usług zdrowotnych.. 
Paragraf. 4300 Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 4.514,28 
Wykonanie ............................................................................................................... 4.514,28 
Wykonanie związane z opłatą za szkołę. 
Paragraf. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.095,70 
Wykonanie ............................................................................................................... 2.095,70 
Realizacja wydatków związana jest z odpisem na ZSŚS. 
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Paragraf 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat  
Plan po zmianach  ................................................................................................... 4.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 3.404,50 
Realizacja wydatków związana jest z wpłatą odsetek. 
Paragraf.4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 
Plan po zmianach  ........................................................................................................ 75,38 
Wykonanie .................................................................................................................... 50,70 
Wykonanie  związane jest z opłata kancelaryjną. 
Paragraf. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 165,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 165,00 
Realizacja wydatków związana jest z szkoleniem pracownika. 
Paragraf. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 907,56 
Wykonanie .................................................................................................................. 907,56 
Wykonanie wydatków jest związane z  zakupem materiałów papierniczych. 
Paragraf. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 365,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 365,00 
Wykonanie związane jest z zakupem l tuszów i tonerów do drukarki 
 
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 22.322,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 22.015,61 
Paragraf. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 22.322,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 22.015,61 
Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne  
 
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 630.520,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 630.173,76 
Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 615.731,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 615.384.76 
Wykonanie wydatków jest z świadczeniami społecznymi . 
Paragraf. 3119 – Świadczenia społeczne KL 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 14.789,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 14.789,00 
Wykonanie wydatków jest związane z świadczeniami społecznymi  w ramach programu  
Kapitał Ludzki 
 

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 41.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 40.592,10 
Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 41.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 40.592.10 
Wykonanie wydatków jest związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. 
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Rozdział 85216 Zasiłki stałe 
Plan po zmianach …................................................................................................169.258,00 
Wykonanie ……………………………………………………………….………………  169.257,51 
Paragraf 3110 Świadczenia społeczne 
Plan po zmianach ………………………………………………………………………….169.258,00 
Wykonanie ………………………………………………………………………………….169.257,51 
Wykonanie związane jest z wypłata świadczenia społecznego. 
 
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 662.221,88 
Wykonanie ........................................................................................................... 660.348,69 
Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 
Plan po zmianach  .................................................................................................. .1.692,21 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.692,21 
Wykonanie  związane jest  z wydatkami osobowymi 
Paragraf. 3110 Świadczenia społeczne 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 300,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 300,00 
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem za sprawowanie opieki w ramach 
zadania zleconego. 
Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 370.495,71 
Wykonanie ........................................................................................................... 370.495,71 
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym pracowników . 
Paragraf. 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników –dot. KL 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 13.076,03 
Wykonanie ............................................................................................................. 13.026,34 
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym pracowników –KL 
Paragraf. 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – dot. KL 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 692,21 
Wykonanie .................................................................................................................. 689,66 
Wykonanie wydatków jest związane z wpłata wynagrodzeń osobowych w ramach programu Kapitał 
Ludzki   
Paragraf. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 24.815,69 
Wykonanie ............................................................................................................. 24.815,69 
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym  
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 62.284,30 
Wykonanie ............................................................................................................. 62.284,30 
Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne 
Paragraf. 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne dot. KL 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.434,52 
Wykonanie ............................................................................................................... 2.434,39 
Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne –KL 
Paragraf. 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne dot. KL 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 128,94 
Wykonanie .................................................................................................................. 128,94 
Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne -KL 
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Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 9.701,15 
Wykonanie ............................................................................................................... 9.701,15 
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy. 
Paragraf. 4127 – Składki na Fundusz Pracy dot. KL 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 379,12 
Wykonanie .................................................................................................................. 379.02 
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy -KL 
Paragraf. 4129 – Składki na Fundusz Pracy dot. KL 
Plan po zmianach  ........................................................................................................ 20,08 
Wykonanie .................................................................................................................... 20.07 
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy –KL 
Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 8.700,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 8.700,00 
Realizacja wydatków jest związana z wypłatą wynagrodzeń 
Paragraf. 4177 Wynagrodzenia bezosobowe dot. KL 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 23.534,09 
Wykonanie ............................................................................................................. 23.534,09 
Realizacja wydatków jest związana z  wypłatą wynagrodzeń w ramach umowy zlecenie 
Paragraf. 4179 Wynagrodzenia bezosobowe dot. KL 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.245,91 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.245,91 
Realizacja wydatków jest związana z  wypłatą wynagrodzeń  w ramach umowy zlecenie 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 7.848,75 
Wykonanie ............................................................................................................... 7.848,75 
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia potrzebnego do 
funkcjonowania ośrodka. 
Paragraf. 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – dot. KL 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.424,58 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.420,48 
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów piśmienniczych i pozostałych 
materiałów biurowych - KL. 
Paragraf. 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – dot. KL 
Plan po zmianach  ........................................................................................................ 75,42 
Wykonanie .................................................................................................................... 75.20 
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów piśmienniczych i pozostałych 
materiałów biurowych - KL. 
Paragraf. 4270 -  Zakup usług remontowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.561,60 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.561,60 
Wykonanie jest związane z zakupem usług remontowych 
Paragraf. 4280 -  Zakup usług zdrowotnych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.070,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.060,00 
Realizacja wydatków jest związana z zakupem usług zdrowotnych. 
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Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 24.850,01 
Wykonanie ............................................................................................................. 24.081,43 
Wykonanie  związane jest z opłatami pocztowymi, szkoleniami, zwrotami za szkołę, 
administrowanie systemu.  
Paragraf. 4307 – Zakup usług pozostałych dot. KL 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 77.345,25 
Wykonanie ............................................................................................................. 76.381,27 
Wykonanie  związane jest ze szkoleniami w ramach KL. 
 
Paragraf. 4309 – Zakup usług pozostałych dot. KL 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 4.094,75 
Wykonanie ............................................................................................................... 4.043,73 
Wykonanie  związane jest ze szkoleniami w ramach KL 
Paragraf. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet. 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 250,10 
Wykonanie .................................................................................................................. 250,10 
Wydatki związane z opłatą za usługi dostępu do sieci Internet 
Paragraf. 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
Plan po zmianach  ........................................................................................................ 48,74 
Wykonanie .................................................................................................................... 48,74 
Wykonanie związane jest z opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii 
stacjonarnej. 
Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 4.497,95 
Wykonanie ............................................................................................................... 4.475,14 
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi. 
Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 9.979,02 
Wykonanie ............................................................................................................... 9.979,02 
Realizacja związana jest z odpisem na ZFŚS. 
Paragraf. 4480 – Podatek od nieruchomości 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 843,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 843,00 
Wykonanie  związane jest z zapłata podatku od nieruchomości 
Paragraf. 4670 – Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 
Plan po zmianach  .......................................................................................................... 7,00 
Wykonanie ...................................................................................................................... 7,00 
Wykonanie  związane jest z zapłatą odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty  
od podatku  
Paragraf.4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.705,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.705,00 
Wykonanie jest związane z wydatkami na szkoleniem pracowników. 
Paragraf. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 734,14 
Wykonanie .................................................................................................................. 734,14 
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Realizacja związana jest z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych. 
Paragraf. 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych dot. KL 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 379,89 
Wykonanie .................................................................................................................. 379,89 
Realizacja związana jest z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych –KL 
Paragraf. 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych dot. KL 
Plan po zmianach  ........................................................................................................ 20,11 
Wykonanie .................................................................................................................... 20,11 
Realizacja związana jest z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych -KL 
Paragraf. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 4.786,61 
Wykonanie ............................................................................................................... 4.786,61 
Wykonanie związane jest z zakupem l tuszów i tonerów do drukarek 
Paragraf. 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji dot. KL 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.139,66 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.139,66 
Wykonanie związane jest z zakupem tonerów do drukarek - KL 
Paragraf. 4759  Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji dot. KL 
Plan po zmianach  ........................................................................................................ 60,34 
Wykonanie .................................................................................................................... 60,34 
Wykonanie związane jest z zakupem tonerów do drukarek – KL 
 
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 94.621,39 
Wykonanie ............................................................................................................. 94.610,05 
Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 247,98 
Wykonanie .................................................................................................................. 237,34 
Realizacja związana jest z wydatkami osobowymi niezaliczanych do wynagrodzeń 
Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 49.541,85 
Wykonanie ............................................................................................................. 49.541,85 
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym opiekunek społecznych. 
Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.866,53 
Wykonanie ............................................................................................................... 2.866,53 
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem tj. „13” 
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 11.858,81 
Wykonanie ............................................................................................................. 11.858,81 
Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne. 
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.656,66 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.655,96 
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy 
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Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 26.075,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 26.075,00 
Wykonanie związane jest z usługami opiekuńczymi dla podopiecznych w ramach 
umowy zlecenie. 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ...................................................................................................... 104,22 
Wykonanie .................................................................................................................. 104,22 
Wykonanie związane z zakupem materiałów i wyposażenia 
Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.270,34 
Wykonanie ............................................................................................................... 2.270,34 
Realizacja wydatków jest związana z odpisem na ZFŚS. 
 
Rozdział 85295 Pozostała działalność 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 298.583,78 
Wykonanie ........................................................................................................... 297.682,10 
Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 268.583,78 
Wykonanie ........................................................................................................... 267.682,10 
Wykonanie związane  jest realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci oraz pomoc w formie zasiłków celowych. 
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 10.080,23 
Wykonanie ............................................................................................................. 10.080,23 
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów przeznaczonych do obsługi dożywiania dzieci. 
Paragraf. 4300   Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 15.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 15.000,00 
Wykonanie jest związane z zakupem usług pozostałych 
Paragraf 6060 Zakupy inwestycyjne 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 4.919,77 
Wykonanie ............................................................................................................... 4.919,77 
Wykonanie związane jest z zakupem  wyposażenia do stołówki do Żurawicy. 
 
Wydatki w Dziale 852 Opieka społeczna zostały wykonane w kwocie  6.208.165,05 co stanowi 
99,99 % w stosunku do planu  
Wydatki tego działu obejmują : 
Rozdział 85202  Domy Pomocy Społecznej 
Wydatki bieżące                                                                     47.424,98 
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

Wydatki bieżące 4.246.060,25 
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. 
Wydatki bieżące 22.015,61 

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
Wydatki bieżące 630.173,76 

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe  
Wydatki bieżące 40.592,10 
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Rozdział 85216 Zasiłki stałe 
             Wydatki bieżące                                                       169.257,51 
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 

Wydatki bieżące   660.348,69 
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Wydatki bieżące 94.610,05 
Rozdział 85295 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 292.762,33 
Wydatki majątkowe 4.919,77 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
Plan ..................................................................................................................... 412.755,00 
Wykonanie .......................................................................................................... 408.248,12 
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 
Plan po zmianach ................................................................................................ 412.380,00 
Wydatki wykonane ............................................................................................... 407.873,12 
Paragraf 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości  
Plan po zmianach ....................................................................................................... 375,00 
Wydatki wykonane ...................................................................................................... 375,00 
Wydatki to zwrot dotacji. 
Paragraf. 3240 – Stypendia dla uczniów 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 384.053,97 
Wykonanie ........................................................................................................... 380.922,98 
Wykonanie związane jest z wypłatą stypendiów dla uczniów z rodzin najuboższych. 
Paragraf.3260 – Inne formy pomocy dla uczniów 
Plan po zmianach………………………………………………………………………….28.326,03 
Wykonanie………………………………………………………………………………….26.950,14 
Wykonanie związane z zakupem podręczników „Wyprawka szkolna” 
 
Wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w kwocie 
408.248,12 co stanowi 98,91% w stosunku do planu 
Wydatki tego działu obejmują 
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 

Wydatki bieżące 408.248,12 
 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 

Plan .................................................................................................................. 4.253.736,84 
Wykonanie ....................................................................................................... 3.799.485,42 
 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
Plan ................................................................................................................... 3.049.709,63 
Wykonanie ........................................................................................................ 2.830.591,47 
Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 450.000,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 398.475,98 
Wykonanie związane z wydatkami inwestycyjnymi w tym: 

http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/content_gen.pl#LPA-LP_SRL:/plweb-cgi/act_link.pl?publikacje=1160182&publikator=DzU20091571240&metryka=0&numer=184&art-par=ARTYKUL#LPA-LP_SRL:/plweb-cgi/act_link.pl?publikacje=1160182&publikator=DzU20091571240&metryka=0&numer=184&art-par=ARTYKUL


 99 

Poprawa infrastruktury poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Buszkowice, 
Buszkowiczki, Bolestraszyce, Żurawica, Orzechowce gmina Żurawica 
Plan  ............................................................................................................. 300.000,00 
Wykonanie  .......................................................................................................... 299.375,98 
Wykonanie dokumentacji kanalizacji Kosienice 
Plan  ............................................................................................................... 50.000,00 
Wykonanie ...................................................................................................................... 0,00 
Wykonanie dokumentacji kanalizacja Maćkowice 
Plan  ............................................................................................................. 100.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 99.100,00 
Wykonanie dokumentacji kanalizacji Maćkowice 
Paragraf. 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
Plan po zmianach  ............................................................................................ 1.040.290,02 
Wykonanie ........................................................................................................ 1.017.435,27 
Wykonanie jest związane z budową kanalizacji . w m. Buszkowice, Buszkowiczki, 
Bolestraszyce, Żurawica, Orzechowce gmina Żurawica 
Paragraf. 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 950.919,61 
Wykonanie ........................................................................................................... 806.330,42 
Wykonanie jest związane z budową kanalizacji w m. Buszkowice, Buszkowiczki, 
Bolestraszyce, Żurawica, Orzechowce gmina Żurawica 
Paragraf. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 8.500,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 8.349,80 
Wykonanie związane jest zakupem  łyżki do koparki. 
Paragraf 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  
Plan po zmianach  ............................................................................................... 600.000,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 600.000,00 
Wykonanie jest związane  z dotacją dla ZWK w Żurawicy  na zakup sprzętu. 
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 20.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 15.105,74 
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 18.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 15.105,74 
Wykonanie związane jest z monitoringiem składowiska odpadów. 
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.000,00 
Wykonanie ...................................................................................................................... 0,00 
Brak realizacji. 
 
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 553.279,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 488.114,94 
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 553.279,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 488.114,94 
Wykonanie związane jest z utrzymaniem czystości w ramach zadania własnego i 
odśnieżanie dróg. 
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Rozdział 90004– Utrzymanie czystości w miastach i gminach 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 9.345,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 969,45 
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 9.345,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 969,45 
Wydatki związane z zakupem drzewek, krzewów, kwiatów rabatowych potrzebnych 
do zagospodarowania terenów zielonych w gminie. 
 

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.000,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 465,00 
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 2.000,00 
Wykonanie .................................................................................................................. 465,00 
Realizacja wydatków jest związana z opłatą powietrza atmosferycznego. 
 
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 9.000.00 
Wykonanie ............................................................................................................... 5.518,67 
Paragraf 2310  Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 4.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 3.347,60 
Realizacja  wydatków jest związana z dotacja dla schroniska zwierząt. 
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 5.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 2.171,07 
Wykonanie związane jest z usługą w zakresie wyłapywania psa. 
 
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 564.100,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 439.619,23 
Paragraf. 4260 – Zakup energii 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 462.000,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 351.080,88 
Wykonanie związane jest z zakupem energii. 
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 1.700,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 1.698,80 
Wykonanie jest związane z zakupem  materiałów potrzebnych do oświetlenia 
ulicznego. 
Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 90.400,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 79.097,21 
Wydatki związane z usługami konserwacyjnymi i eksploatacją oświetlenia ulicznego 
na terenie gminy. 
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Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 10.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 7.742,34 
Wykonanie wydatków jest  związane z wykonaniem oświetlenia Żurawica. 
 
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 40.303,21 
Wykonanie ............................................................................................................. 19.100,92 
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 16.600,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 14.109,52 
Realizacja wydatków jest związana z zakupem materiałów i wyposażenia. 
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 5.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 4.991,40 
Wykonanie  wydatków jest związane z badaniem gleby i z ochrona środowiska 
Paragraf. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 18.703,21 
Wykonanie ...................................................................................................................... 0,00 
Brak realizacji 
 
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  z opłat produktowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 6.000,00 
Wykonanie ...................................................................................................................... 0,00 
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 6.000,00 
Wykonanie ...................................................................................................................... 0,00 
Brak realizacji. 
Wydatki w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 
3.799.485,42 co stanowi 89,32% w stosunku do planu 
Wydatki tego działu obejmują : 
 
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
Wydatki majątkowe                                                              2.830.591,47 
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami  
Wydatki bieżące                                                                      15.105,74 
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 

Wydatki bieżące 488.114,94 
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

Wydatki bieżące 465,00 
Rozdział 90004 – Utrzymanie czystości w miastach i gminach  
 Wydatki bieżące                                                                           969,45 
Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt 
          Wydatki bieżące                                                               5.518,67 
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Wydatki bieżące 431.876,89 
Wydatki majątkowe 7.742,34 
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Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska  

Wydatki bieżące 19.100,92 
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  z opłat produktowych 

Wydatki bieżące 0,00 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Plan ..................................................................................................................... 443.250,00 
Wykonanie .......................................................................................................... 443.250,00 
 
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 
Plan ........................................................................................................................ 17.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 17.000,00 
Paragraf. 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 
do realizacji stowarzyszeniom 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 12.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 12.000,00 
Wykonanie związane z dotacją dla : 
-Piknik Rodzinny Buszkowice     2.000,00 
- Koła Gospodyń Wiejskich w Wyszatycach 5.000,00 
- Stowarzyszenie Kulturalnego Chóru Vilanella Bolestraszyce 5.000,00 
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych 
Plan po zmianach  ................................................................................................... 5.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 5.000,00 
Realizacja wydatków jest związana z oprawą muzyczną Harcerskiej Orkiestry w Żurawicy 
 
Rozdział 92116 – Biblioteki 
Plan ...................................................................................................................... 210.000,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 210.000,00 
Paragraf. 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  
Plan po zmianach  ............................................................................................... 210.000,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 210.000,00 
Wykonanie związane jest z dotacją podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej. 
 
Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków 
Plan ...................................................................................................................... 216.250,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 216.250,00 
Paragraf 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych 
i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych  
Plan po zmianach  ................................................................................................. 30.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 30.000,00 
Wykonanie wydatków jest związane  z dotacją na remont Domu Katolickiego w 
Żurawicy.  
Paragraf. 4430  Różne opłaty i składki 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 68.700,00 
Wykonanie ............................................................................................................. 68.700,00 
Wykonanie związane jest ze składką członkowską do Związku Gmin Fortecznych 
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Paragraf 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych  
Plan po zmianach  ............................................................................................... 117.550,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 117.550,00 
Wykonanie związane jest z wpłata gminy do Związku Gmin Fortecznych na 
dofinansowanie zadania realizowanego przez Związek. 
 
Wydatki w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w kwocie 
443.250,00co stanowi  100 % w stosunku do planu. 
Wydatki tego działu obejmują: 
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 

Wydatki bieżące 17.000,0 
Rozdział 92116 – Biblioteki 

Wydatki bieżące 210.000,00 
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
Wydatki bieżące                                                                     98.700,00 
Wydatki majątkowe     117.550,00 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 
Plan ..................................................................................................................... 349.714,20 
Wykonanie .......................................................................................................... 348.246,69 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 
Plan ........................................................................................................................ 10.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 9.996,69 
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 10.000,00 
Wykonanie ............................................................................................................... 9.996,69 
Realizacja wydatków jest związana z zakupem materiałów i wyposażenia na stadion 
Bolestraszyce. 
 
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie  kultury fizycznej i sportu 
Plan po zmianach  .............................................................................................. 339.714,20 
Wykonanie .......................................................................................................... 338.250,00 
Paragraf. 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań  
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 
Plan po zmianach  ............................................................................................... 317.250,00 
Wykonanie ........................................................................................................... 317.250,00 
Wykonanie związane jest z dotacjami dla klubów sportowych: 
- na prowadzenie drużyn seniorów i juniorów w rozgrywkach piłkarskich 
 o mistrzostwo klasy A w m. Wyszatyce ...................   17.000,00 
-na prowadzenie drużyn seniorów do  rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo w klasie 
B w m. Bolestraszyce ...............................................     25.000,00 
- na prowadzenie drużyny w klasie B rozgrywek piłkarskich  
w m. Orzechowce ....................................................     17.000,00 
- na prowadzenie rozgrywek piłkarskich w kilku klasach rozgrywkowych i wiekowych 
w m. Żurawica ..........................................................   194.550,00 
- na prowadzenie rozgrywek piłkarskich w m. Batycze      17.000,00 
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- na prowadzenie rozgrywek piłki nożnej w klasie B oraz zorganizowanie turniejów 
szachowych w m. Kosienice ....................................   30.000,00 
na prowadzenie zajęć w zakresie karate w m. Żurawica    4.000,00 
prowadzenie rozgrywek w unihokeju                                               12.700,00 
Razem  .................................................................                   317.250,00 
Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
Plan po zmianach  ................................................................................................. 22.464,20 
Wykonanie ............................................................................................................. 21.000,00 
Wykonanie wydatków jest związane z  wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego z kosztorysem, 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę, budynku klubowego z szatniami na stadionie klubu sportowego 
LKS Tęcza Kosienice z zakupem materiałów budowlanych do rozpoczęcia prac budowlanych na 
gruncie mienia komunalnego zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 
Wydatki w Dziale 926 Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w kwocie 348.246,69 
 co stanowi 99,58 % w stosunku do planu 
Wydatki tego działu obejmują: 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 
Wydatki bieżące 9.996,69 

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie  kultury fizycznej i sportu 
 
             Wydatki bieżące                                                             317.250,00 

Wydatki majątkowe     21.000,00 
 

Razem wydatki zostały wykonane w kwocie     34.708.781,04  

co stanowi  93,90 % w stosunku do planu. 

 
 

P l a n    3 6 . 9 6 2 . 6 4 9 , 6 0  
W y k o n a n i e  3 4 . 7 0 8 . 7 8 1 , 0 4  
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SPRAWOZDANIE 
Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Żurawicy 

za  2010 r. 
 
 
Przychody: 
                                                                           Plan                           Wykonanie 
 
0690 – wpływy z różnych opłat                   1 863 800,00                  1 863 788,50 
0830 – wpływy z usług                                   187 200,00                     187 181,72 
              
                       
 
2650  Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 
                                                          
                                                                       467 837,42                    467 837,42 
 
Dopłata do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków: 
 
 pokrycie amortyzacji                                  12 400,00                       12 392,37 
 
Razem                                                        2 531 237,42                  2 531 200,01 
 
stan środków obrotowych netto                                         
na początku okresu sprawozdawczego         -373 146,12                    -373 146,12 
 
Ogółem:                                                      2 158 091,30                  2 158 053,89 
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Wydatki – koszty                                     
                                                                                Plan:         Wykonanie: 
 
3020 – wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń,        8 800,00        8 793,52 
zakup odzieży ochronnej,  art. BHP dla pracowników 
zatrudnionych na oczyszczalni Żurawica, Wyszatyce, 
Orzechowce 
 
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                   683 500,00        683 365,34 
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                           54 900,00           54 894,54 
4110 – składki na Ubezpieczenie Społeczne                       115 100,00       115 091,49 
4120 – składki na Fundusz Pracy                                        17 900,00           17 823,90 
4170 – wynagrodzenia bezosobowe                                    19 100,00          19 035,00 
4210 – zakupy materiałów i wyposażenie                           165 300,00       165 214,72 
-    materiały biurowe, prasa, ksiązki, znaczki 
 zakup paliwa, środki  czystości 
 materiały jednorazowego zużycia 
 materiały zużywane do usuwania awarii 
 inne niezbędne wyposażenie  
 4260 – zakupy energii                                                  1 338 291,30     1 336 098,97 
 4270 – zakup usług remontowych                                     26 200,00          26 189,13 
 remonty pomp, legalizacja i naprawa 

wodomierzy, naprawy telefonów przewijanie  
elektrycznych, usługi tokarskie, dozór  
techniczny, naprawy samochodów 

4280 – zakup usług zdrowotnych                                                 700,00              657,00 
4300 – zakupy usług pozostałych                                            51 700,00         51 667,97 
 opłaty pocztowe, przeglądy samochodów 

nadzór nad programem Media, usługi BHP, 
pozostałe 

4350 – zakup usług dostępu do Internetu                                 1 000,00               930,35 
4360 – zakup usług telekomunikacyjnych                                 4 350,00            4 314,63 
            telefonii komórkowej 
4370 – zakup usług telekomunikacyjnych                                3 300,00            3  277,23 
            telefonii stacjonarnej    
4410 – podróże służbowe krajowe                                            3 600,00            3 525,81 
4430 – różne opłaty i składki                                                   64 100,00          64 012,15 
 badania laboratoryjne, opłaty za korzystanie 

ze środowiska 
4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny                       21 350,00          21 313,76 
4610 – koszty postępowania sądowego                                            0,00                   0,00            
4700 – kursy i szkolenia                                                                   400,00           390,00 
4740 – zakup materiałów papierniczych                                        1 000,00          914,73 
            do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
            kserograficznych 
4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów  
            i licencji                                                                                 200,00          110,00 
6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne Zakład Bud.                    15 900,00     15 837,00 
 
Odpis amortyzacji                                                                         12 400,00     12 392,37 
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Razem                                                                                  2 609 091,30    2 605 849,61 
                                     
Stan środków obrotowych netto na koniec                                          
okresu sprawozdawczego                                                  - 451 000,00       - 447 795,72 
 
           Ogółem:                                                    2 158 091,30     2 158 053,89 
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S P R A W O Z D A N I E 
z realizacji zadań pomocy społecznej 

za  2010 rok. 
 

W 2010 roku wykorzystano środki finansowe na realizację zadań w kwocie – 5.460.065,00 zł.  
 

1. Na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wykorzystano dotację  
    w kwocie ogółem :  1.254.204,00 zł.  z tego; 
    zadania własne                                                      -285.551,00 zł., 
    dotacja wojewody  do zadań własnych               - 938.234,00 zł., 
    zadania zlecone                                                    -   30.419,00 zł.  
2. Realizując ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku  o świadczeniach rodzinnych  wypłacono :  
   4.080.882,00 zł. – dotacja wojewody. 
3. Środki  Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosły    – 124.979,00 zł.  
 

WYPŁACONO 
 

W rozdziale 85216 zadania własne  – dotacja wojewody  
- zasiłki stałe  dla 56 osób  na kwotę       –   169.258,00 zł. 

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja wojewody -22.016,00 zł. 

1. zadanie zlecone -  opłacono składki  24 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne  
    na kwotę -  8.822,00 zł. 
2. zadania własnego-  opłacono składki 42 osobom pobierającym zasiłki stałe 
    na kwotę-  13.194,00 zł. 
Składki były opłacane za  osoby które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. 
 
W rozdziale 85214 zadania własne ; 

1. Udzielono pomocy finansowej 266  rodzin  w formie zasiłku celowego, celowego  
    specjalnego na ogólną kwotę  166.249,00 zł.  w tym ; 
      dotacja wojewody – 61.440,00 zł. 
      środki własne        - 104.809,00 zł.  
Zasiłki celowe były przyznawane w szczególności  na zakup żywności, leków, opału. 
 
2.   Pomoc finansową w formie  zasiłków okresowych przyznano 294 osobom na ogólną  

            kwotę  -  561.005,00 zł. w tym : 
           -dotacja wojewody  - 559.920,00 zł. 
           -środki własne             -   1.085,00zł. 
 
  W przeważającej większości  bo  229 osób otrzymało pomoc z powodu bezrobocia na ogólna kwotę 
475.132,00 zł.  
W rozdziale 85202 zadania własne  
Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej  3 osobom na kwotę 47.425,00 zł.  

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne  

7 osób skorzystało z tej formy pomocy ( osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych 
przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są  jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług 
opiekuńczych ) kwota wydatkowana na to zadanie wyniosła  73.013,00 zł. zadania własne. 
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Dla 1 osoby / dziecka autystycznego / zadanie zlecone - przyznano pomoc w formie  
specjalistycznych  usługi opiekuńcze koszt usług  - 21.597,00 zł.  – 1.075 świadczeń  - dotacja 
wojewody 
 
Rozdział 85295 Pozostała działalność – dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu 
wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „. 
Objęto tą formą pomocy 481 uczniów na ogólną kwotę  141.898,00 zł. 

      dotacja wojewody   134.422,00 zł. 
      środki własne               7.476,00 zł 

Pozostałe koszty to 30.000,00 zł. środki własne z przeznaczeniem na : 
- doposażenie istniejących punktów przygotowania i wydawania posiłków – 15.000,00 zł. 
- dowóz posiłków do poszczególnych szkól – 15.000,00 zł.  
 
W ramach prac społeczno użytecznych – zdanie własne  28 osób wykonywało prace porządkowe w 
poszczególnych miejscowościach. Koszt poniesiony w związku z realizacją tego zadania wyniósł  
21.743,00zł 
 
Realizując ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku  o świadczeniach rodzinnych  wypłacono   
4.080.882,00 zł. w tym : 
-  zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę                            3.678.827,00 zł.  
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę –                 349.802,00 zł.  
-   opłacono  składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe –       52.253,00 zł. 
      ( za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne). 
 
W ramach Programu Operacyjnego  -Kapitał  Ludzki  zrealizowano  projekt systemowy –  
„ Czas na aktywność w gminie Żurawica „ .  Projekt adresowany był  do mieszkańców Gminy Żurawica 
bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  
Uczestnicy projektu byli  podzieleni na 3 grupy szkoleniowe ,   kształcące w kierunku dającym na 
lokalnym rynku pracy znaczne szanse na zatrudnienie :  
- kurs kosmetyczki z elementami wizażu, 
- kurs bukieciarstwa z elementami ABC przedsiębiorczości , 
- kurs gospodarki magazynowej i kierowcy wózków jezdnych. 
Program realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  a koszt jego wyniósł – 
124.979,00 zł.  
 
Pomoc rzeczowa. 
W  ramach – Programu „ Dostarczania żywości dla najuboższej ludności Unii Europejskiej  „ 
wydano  78 ton 338 kg.  żywności, 
 na co składało się ; makaron, kasza, danie gotowe /konserwa/,mąka ,krupnik , 
płatki śniadaniowe ,mleko, mleko w proszku, cukier, dżem, musli, kasz jęczmienna z warzywami, kawa 
zbożowa, herbatniki, ser żółty i topiony, masło. 
Tą formą pomocy objęto pomocą ok. 2.000  mieszkańców naszej gminy. 
 
W miesiącu grudniu  50 dzieci z rodzin najuboższych  otrzymało paczki mikołajowe. Mikołajki można 
było zorganizować  dzięki sponsorom z terenu naszej gminy : 
1. P. Zbigniew Jakubiszyn – Firma Stalprofil, 
2. P. Zdzisław Zub – Prezes Banku Spółdzielczego, 
3. P. Zdzisław  Górniak – Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, 
4. P. Tadeusz Baran – Prezes G.S.” Samopomoc Chłopska „ 
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Sprawozdanie  z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostki 

budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za   2010r. 

DZIAŁ 801 rozdział 80110 GIMNAZJA 

 

DOCHODY PLAN WYKONANIE 
 

096 Otrzymane darowizny 1.500,00 1.200,00 
- Gimnazjum Żurawica 1.500,00 1.200,00 
097 Wpływy z różnych dochodów 1.500,00 1.356,00 
- Gimnazjum Żurawica 1.500,00 1.356,00 
Stan środków pieniężnych na początek 
okresu sprawozdawczego 5.989,02 5.989,02 
- Gimnazjum Żurawica 5.989,02 5.989,02 
 
RAZEM 8.989,02 8.545,02 

 

 

 

WYDATKI PLAN WYKONANIE 
 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.389,02 7.220,77- 
- Gimnazjum Żurawica 7.389,02 7.220,77- 
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
i książek 1.500,00 1.254,25- 
 
§ 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 70,00- 
- Gimnazjum Żurawica 100,00 70,00- 
Stan środków pieniężnych na koniec  
okresu sprawozdawczego 0 0 
- Gimnazjum Żurawica 0 0 
RAZEM 8.989,02 8.545,02 

 

Stan należności na dzień 31.12.2010 r  0 
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 r 0 
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Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostki 

budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych  

za   2010r. 

 

DZIAŁ 801 rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE 

 

 

DOCHODY PLAN WYKONANIE 
 

083 Wpływy z usług 172.000,00 171.395,20 
- Stołówka -środki z GOPS  109.102,00 
- Stołówka -odpłatność za wyżywienie   62.293,20 
Stan środków pieniężnych na początek 
okresu sprawozdawczego 896,18 896,18 
RAZEM 172.000,00 171.395,20 

 

 

 

WYDATKI PLAN WYKONANIE 
 

§ 4220 Zakup środków żywności 172.896,18 172.291,38 
Stan środków pieniężnych na koniec  
okresu sprawozdawczego 0 0 
RAZEM 172.896,18 172.291,38 

 

Stan należności na dzień 31.12.2010 r  0 
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 r  0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 112 

Sprawozdanie  z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostki 

budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych  

za 2010r. 

 

DZIAŁ 801 rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 

 

DOCHODY PLAN WYKONANIE 
069 Wpływy z różnych opłat 100,00 9,00 
- SP Wyszatyce 100,00 9,00 
0870 Wpływy ze sprzedaży wpływów majatkowych 800,00 711,00 
- SP Bolestraszyce 800,00 711,00 
 

096 Otrzymane darowizny 10.300,00 9.471,13 
- SP Bolestraszyce 300,00 0 
- SP Buszkowice 100,00 0 
- SP Maćkowice 100,00 0 
- SP Wyszatyce 200,00 200,00 
- SP Żurawica Nr 1 9.500,00 9.271,13 
- SP Żurawica Nr 2 100,00 0 
097 Wpływy z różnych dochodów 10.500,00 3.649,00 
- SP Bolestraszyce 200,00 0 
- SP Buszkowice 100,00 0 
- SP Maćkowice 2.000,00 1.449,00 
- SP Wyszatyce 4.900,00 0 
- SP Żurawica Nr 1 2.500,00 2.200,00 
- SP Żurawica Nr 2 800,00 0 
Stan środków pieniężnych na początek 
okresu sprawozdawczego 12.380,13 12.380,13 
- SP Bolestraszyce 910,23 910,23 
- SP Buszkowice 1,00 1,00 
- SP Maćkowice 3.824,50 3.824,50 
- SP Wyszatyce 4.023,01 4.023,01 
- SP Żurawica Nr 1 3.044,70 3.044,70 
- SP Żurawica Nr 2 576,69 576,69 
 
RAZEM 34.080,13 26.220,26 
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WYDATKI PLAN WYKONANIE 
 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22.580,13 18.020,20 
- SP Bolestraszyce 1.810,23 1.621,23 
- SP Buszkowice 201,00 1,0 
- SP Maćkowice 5.424,50 5.273,50 
- SP Wyszatyce 3.523,01 487,95 
- SP Żurawica Nr 1 10.344,70 10.059,83 
- SP Żurawica Nr 2 1.276,69 576,69 
 
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
i książek 3.100,00 296,80 
- SP Bolestraszyce 300,00 0 
- SP Maćkowice 500,00 0 
- SP Wyszatyce 2.000,00 167,80 
- SP Żurawica Nr 1 200,00 129,00 
- SP Żurawica Nr 2 100,00 0 
§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.400,00 7.903,26 
- SP Bolestraszyce 100,00 0 
- SP Wyszatyce 3.700,00 3.576,26 
- SP Żurawica Nr 1 4.500,00 4.327,00 
- SP Żurawica Nr 2 100,00 0 
Stan środków pieniężnych na koniec  
okresu sprawozdawczego 0 0 
- SP Bolestraszyce 0 0 
- SP Buszkowice 0 0 
- SP Maćkowice 0 0 
- SP Wyszatyce 0 0 
- SP Żurawica Nr 1 0 0 
- SP Żurawica Nr 2 0 0 
RAZEM 34.080,13 26.220,26 

 

Stan należności na dzień    31.12.2010 r  0 
Stan zobowiązań na dzień  31.12.2010 r 0 



 114 

WYKAZ JEDNOSTEK  
Z ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  

ZAWIERA 
 

1. Szkoły podstawowe  
W tym : 
Bolestraszyce 
Wyszatyce  
Buszkowice  
Maćkowice 
Żurawica Nr 1  
Żurawica Nr 2 

2. Stołówki szkolne  
stołówka szkolona w Żurawicy  

3. Gimnazja  
gimnazjum w Żurawicy  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


