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                                                                                     Załącznik Nr 1  
        do Zarządzenia Nr 174/2016 
        Wójta Gminy Mielec 
        z dnia 24 marca 2016 r. 
 
 
I.     Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2015 rok 
 
1. Zestawienie planów i wykonania planu dochodów według źródeł ich 
pochodzenia i według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2015 
roku 
 

Dział                 
wg 

klasyfikacji 
budżetowej Treść 

Plan dochodów          
na 2015 r. po 

zmianach 

Wykonanie              
za                        

2015 rok 

%                                 
realizacji planu 

za okres 
sprawozdawczy 

kol. 4/3 

1 2 3 4 5 

O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 181 659,36 181 659,36 100,00 

  

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami                                                                            
w tym:                                                                                     171 659,36 171 659,36 100,00 

  a) dochody bieżące 171 659,36 171 659,36 100,00 

  

Dotacja celowa otrzymana z tytułu 
pomocy finansowej udzielanej 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących                    
w tym: 10 000,00 10 000,00 100,00 

  a) dochody bieżące 10 000,00 10 000,00 100,00 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 626 622,00 629 773,53 100,50 

  

Dotacje celowe otrzymane od 
samorządu województwa  na 
zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego                                                
w tym: 88 000,00         88 000,00     100,00 

  a) dochody bieżące 88 000,00         88 000,00     100,00 

  
Pozostałe odsetki                                                    
w tym: -               18,95     - 

  a) dochody bieżące -               18,95     - 

  
Wpływy z różnych opłat                   
w tym: 18 000,00         21 132,58     117,40 

  a) dochody bieżące 18 000,00         21 132,58     117,40 
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Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich 
oraz środków o których mowa w 
art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków  europejskich             
w tym: 217 000,00       217 000,00     100,00 

  a) dochody majątkowe 217 000,00       217 000,00     100,00 

  

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin (związków gmin)         
w tym: 303 622,00       303 622,00     100,00 

  a) dochody majątkowe 303 622,00       303 622,00     100,00 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA  186 624,00 290 475,39 155,65 

  

Wpływy z opłaty za zarząd, 
użytkowanie  i użytkowanie 
wieczyste nieruchomości                                        
w tym:                            9 931,00 8 931,69 89,94 

   a) dochody bieżące 9 931,00 8 931,69 89,94 

  

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                                     
w tym:                95 000,00 115 451,77 121,53 

  a) dochody bieżące  95 000,00 115 451,77 121,53 

  

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego 
nieruchomości                                                          
w tym: 4 500,00 7 667,35 170,39 

  a) dochody majątkowe 4 500,00 7 667,35 170,39 

  

Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych                                                 
w tym:                   - 769,33 - 

  - wpływy ze sprzedaży działek - 769,33 - 

  a) dochody majątkowe  - 769,33 - 

  
Pozostałe odsetki                                                    
w tym: -          3 583,71     - 

  a) dochody bieżące -          3 583,71     - 

  

Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich                               
w tym:                                                                                  5 890,00              5 890,00     100,00 

  a) dochody majątkowe           5 890,00              5 890,00     100,00 
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Wpływy z różnych dochodów               
w tym: -         76 878,54     - 

  a) dochody bieżące -         76 878,54     - 

  

Środki otrzymane od pozostałych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na realizację 
zadań bieżących jednostek 
zaliczanych do sektora finansów 
publicznych                                         
w tym:         61 303,00             61 303,00     100,00 

  a) dochody bieżące         61 303,00             61 303,00     100,00 

  

Dotacja celowa otrzymana z tytułu 
pomocy finansowej udzielanej 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych                     
w tym:         10 000,00             10 000,00     100,00 

  a) dochody majątkowe          10 000,00             10 000,00     100,00 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15 000,00 13 878,90 92,53 

  
Wpływy z różnych opłat                                                               
w tym: 15 000,00         13 878,90     92,53 

  a) dochody bieżące 15 000,00         13 878,90     92,53 

720 INFORMATYKA 139 885,91 29 236,95 20,90 

  

Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich                               
w tym:                                                                         139 885,91 29 236,95 20,90 

  a) dochody majątkowe 139 885,91 29 236,95 20,90 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 327 894,22 345 930,06 105,50 

  

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami                                                                                      
w tym:                    81 867,00 77 511,00 94,68 

  a) dochody bieżące 81 867,00 77 511,00 94,68 

  
Wpływy z różnych opłat                                           
w tym: 0,00 5 485,47 - 

  a) dochody bieżące 0,00 5 485,47 - 

  

Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich                               
w tym:                                                                         243 897,22       243 897,22     100,00 

  a) dochody bieżące 243 897,22       243 897,22     100,00 
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Wpływy z różnych dochodów                                    
w tym: 2 000,00 17 775,10 - 

  a) dochody bieżące 2 000,00 17 775,10 - 

  

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                                        
w tym:                80,00 1 211,24 - 

  a) dochody bieżące 80,00 1 211,24 - 

  

Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami                                  
w tym:               50,00                   13,95     27,90 

  a) dochody bieżące               50,00                   13,95     27,90 

  
Pozostałe odsetki                                                    
w tym:                    -                     36,08     - 

  a) dochody bieżące                    -                     36,08     - 

751 

URZĘDY NACZELNYCH 
ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI               
I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA 81 831,00 81 831,00 100,00 

  

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami                                                                               
w tym:                    81 831,00 81 831,00 100,00 

  a) dochody bieżące 81 831,00 81 831,00 100,00 

756 

DOCHODY OD OSÓB 
PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIE 
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  12 472 840,00 12 835 678,69 102,91 

  

Podatek dochodowy od osób 
fizycznych                                                           
w tym: 8 595 580,00 8 670 538,00 100,87 

  a) dochody bieżące 8 595 580,00 8 670 538,00 100,87 

  

Podatek dochodowy od osób 
prawnych                                                    
w tym: 50 000,00 216 887,84 433,78 

  a) dochody bieżące 50 000,00 216 887,84 433,78 

  
Podatek od nieruchomości                                        
w tym: 2 364 200,00 2 413 474,30 102,08 

  a) dochody bieżące 2 364 200,00 2 413 474,30 102,08 
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Podatek rolny                                                           
w tym: 620 400,00 570 530,42 91,96 

  a) dochody bieżące 620 400,00 570 530,42 91,96 

  
Podatek leśny                                                          
w tym: 73 960,00 81 169,67 109,75 

  a) dochody bieżące 73 960,00 81 169,67 109,75 

  

Podatek od środków 
transportowych                                       
w tym: 387 500,00 364 708,40 94,12 

  a) dochody bieżące 387 500,00 364 708,40 94,12 

  

Podatek od działalności 
gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie kart podatkowej                                                            
w tym: 20 000,00 15 840,00 79,20 

  a) dochody bieżące 20 000,00 15 840,00 79,20 

  
Podatek od spadków i darowizn                           
w tym: 20 000,00 76 690,00 383,45 

  a) dochody bieżące 20 000,00 76 690,00 383,45 

  
Wpływy z opłaty skarbowej                                     
w tym: 15 000,00 11 422,50 76,15 

  a) dochody bieżące 15 000,00 11 422,50 76,15 

  

Wpływy z opłaty targowej                                           
w tym: 500,00             240,00     48,00 

  a) dochody bieżące 500,00             240,00     48,00 

  
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                            
w tym: 20 000,00 19 030,96 95,15 

  a) dochody bieżące 20 000,00 19 030,96 95,15 

  

Wpływy z opłat za wydawanie 
zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                    
w tym: 110 000,00 147 428,04 134,03 

  a) dochody bieżące 110 000,00 147 428,04 134,03 

  

Podatek od czynności 
cywilnoprawnych                                                         
w tym: 170 000,00 263 990,06 155,29 

   a) dochody bieżące 170 000,00 263 990,06 155,29 

  

Odsetki od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat                                                      
w tym:                                             21 500,00 -21 079,20 - 

  a) dochody bieżące 21 500,00 -21 079,20 - 

  
Wpływy z różnych opłat                                           
w tym:          4 200,00     4 807,70 114,47 

  a) dochody bieżące          4 200,00     4 807,70 114,47 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA  15 021 770,08 15 559 013,61 103,58 

  

Część oświatowa subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu 
terytorialnego                                                     
w tym: 10 867 336,00 10 867 336,00 100,00 

  a) dochody bieżące 10 867 336,00 10 867 336,00 100,00 

  

Część wyrównawcza subwencji 
ogólnej                                                          
w tym: 3 561 431,00 3 561 431,00 100,00 

  a) dochody bieżące 3 561 431,00 3 561 431,00 100,00 
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Wpływy z różnych dochodów                                    
w tym: 503 353,00 1 025 676,44 203,77 

  a) dochody bieżące  503 353,00 1 025 676,44 203,77 

  
Pozostałe odsetki                                                    
w tym: 25 000,00 39 920,09 159,68 

  a) dochody bieżące 25 000,00 39 920,09 159,68 

 

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin)                                      
w tym: 41 177,33 41 177,33 100,00 

 
a) dochody bieżące 41 177,33 41 177,33 100,00 

 

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin (związków gmin)      
w tym: 23 472,75 23 472,75 100,00 

 
a) dochody majątkowe 23 472,75 23 472,75 100,00 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 164 678,42 1 059 366,14 90,96 

  

Wpływy z różnych opłat - opłata za 
korzystanie z przedszkola                                                           
w tym: 129 000,00 45 795,80 35,50 

  a) dochody bieżące 129 000,00 45 795,80 35,50 

  

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gminy                                                
w tym: 585 766,00 583 029,16 99,53 

  a) dochody bieżące  585 766,00 583 029,16 99,53 

  
Wpływy z usług                                           
w tym:       367 000,00     349 740,09 95,30 

  a) dochody bieżące       367 000,00     349 740,09 95,30 

  
Pozostałe odsetki                                                    
w tym: -                 5,12     - 

  a) dochody bieżące -                 5,12     - 

  

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami                                                     
w tym:                                                                                             82 912,42             80 055,18     96,55 

  a) dochody bieżące         82 912,42             80 055,18     96,55 

  

Wpływy do budżetu pozostałości 
środków finansowych 
gromadzonych na wydzielonym 
rachunku jednostki budżetowej w 
tym: -             103,53     - 

  a) dochody bieżące -             103,53     - 

  
Wpływy z różnych dochodów                                        
w tym: -             637,26     - 

  a) dochody bieżące -             637,26     - 
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852 POMOC SPOŁECZNA 4 719 705,00 4 555 007,56 96,51 

  
Wpływy z usług                                                             
w tym: 23 000,00 25 340,97 110,18 

  a) dochody bieżące 23 000,00 25 340,97 110,18 

  
Wpływy pozostałych odsetek                                 
w tym: 9 000,00 - - 

   a) dochody bieżące 9 000,00 - - 

  

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                     
w tym: 4 102 894,00 3 974 842,68 96,88 

  a) dochody bieżące 4 102 894,00 3 974 842,68 96,88 

  

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gminy                                           
w tym: 471 761,00 470 810,98 99,80 

  a) dochody bieżące 471 761,00 470 810,98 99,80 

  

Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami                                                
w tym:          5 500,00     33 414,08 - 

  a) dochody bieżące          5 500,00     33 414,08 - 

  

Wpływy ze zwrotów dotacji 
wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości                                            
w tym: 47 500,00         35 733,37     75,23 

  a) dochody bieżące 47 500,00         35 733,37     75,23 

  
Wpływy z różnych dochodów                                    
w tym:         10 000,00     - - 

  a) dochody bieżące         10 000,00     - - 

  
Wpływy z różnych opłat                                           
w tym:               50,00     - - 

  a) dochody bieżące               50,00     - - 

  

Wpływy z tytułu zwrotów 
wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego         30 000,00     - - 

  a) dochody bieżące         30 000,00     - - 

 

Odsetki od dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art.. 
184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości                     
w tym:         20 000,00             14 865,48     74,33 

 
a) dochody bieżące         20 000,00             14 865,48     74,33 
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854 
EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 48 046,00 47 155,70 98,15 

  

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gminy                                       
w tym: 38 739,00 38 739,00 100,00 

  a) dochody bieżące 38 739,00 38 739,00 100,00 

  

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących gminy z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej 
finansowanych w całości przez 
budżet państwa w ramach 
programów rządowych                                     
w tym: 9 307,00 8 416,70 90,43 

  a) dochody bieżące 9 307,00 8 416,70 90,43 

900 
GOSPODARKA KOMUNALNA I 
OCHRONA ŚRODOWISKA 2 005 760,66 1 968 429,88 98,14 

  

Grzywny, mandaty i inne kary 
pieniężne od osób fizycznych                                                                   
w tym: 1 000,00 - - 

  a) dochody bieżące 1 000,00 - - 

  

Grzywny i inne kary pieniężne od 
osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych                                            
w tym: 1 000,00 - - 

  a) dochody bieżące 1 000,00 - - 

  
Wpływy z różnych opłat                                           
w tym: 8 000,00 11 786,00 147,33 

  a) dochody bieżące 8 000,00 11 786,00 147,33 

  
Wpływy z opłaty produktowej                                                
w tym: - 887,93 - 

  a) dochody bieżące - 887,93 - 

  

Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich                               
w tym:                                                                         704 245,00       704 245,00     100,00 

  a) dochody majątkowe 704 245,00       704 245,00     100,00 

  

Odsetki od nieterminowych wpłat z 
tytułu podatków i opłat                                                      
w tym:                                             -             368,00     - 

  a) dochody bieżące -             368,00     - 

  

Wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw                                                                           
w tym: 1 283 000,00    1 238 937,29     96,57 

  a) dochody bieżące 1 283 000,00    1 238 937,29     96,57 
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Środki otrzymane od pozostałych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na realizację 
zadań bieżących jednostek 
zaliczanych do sektora finansów 
publicznych                                         
w tym: 8 515,66          8 515,66     100,00 

  a) dochody bieżące 8 515,66          8 515,66     100,00 

  

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                                     
w tym:                -           3 690,00                        -       

  a) dochody bieżące  -          3 690,00                        -       

921 
KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 500,00          6 500,00     100,00 

  

Dotacje celowe otrzymane z 
powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego                                                            
w tym: 6 500,00          6 500,00     100,00 

  a) dochody bieżące 6 500,00          6 500,00     100,00 

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT       561 608,00           561 608,00     100,00 

  

Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich                               
w tym:                                                                               561 608,00           561 608,00     100,00 

  a) dochody majątkowe       561 608,00           561 608,00     100,00 

  OGÓŁEM 37 560 424,65 38 165 544,77 101,61 
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2. Zestawienie planów i wykonanie planu wydatków według źródeł ich pochodzenia i według działów 
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2015 roku. 

      

Dział Rozdział Nazwa działu 

 Plan wydatków             
na 2015 r.                 

po zmianach  

Wykonanie 
wydatków                       

za 2015 roku 

%                                 
realizacji 
planu za 
2015 rok  
kol. 5/4 

1 2 3                        4     5 6 

010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO          311 159,36             278 902,63     89,63 

  01008 Melioracje wodne          126 000,00               95 782,70     76,02 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        126 000,00  
    

         95 782,70 
     

76,02 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

           44 000,00 
     

          13 782,70 
     

31,32 
 

    
a) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

          44 000,00  
    

         13 782,70  
   

31,32 
 

    2) dotacje na zadania bieżące            82 000,00               82 000,00     100,00 

  01030 Izby rolnicze            13 500,00               11 460,57     84,89 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

          13 500,00 
     

         11 460,57 
     

84,89 
 

    1) dotacje na zadania bieżące            13 500,00               11 460,57     84,89 

  01095 Pozostała działalność          171 659,36             171 659,36     100,00 

    w tym:      

   
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        171 659,36 
     

       171 659,36  
    

100,00 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

         171 659,36 
     

        171 659,36 
     

100,00 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

            3 053,91  
    

           3 053,91  
    

100,00 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

        168 605,45 
     

       168 605,45  
    

100,00 
 

400 
 
   

WYTWARZANIE I 
ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 

         138 654,52 
 
     

        106 720,47 
 
     

76,97 
 
 

  40002 Dostarczanie wody          138 654,52             106 720,47     76,97 

    w tym:      

    
1. wydatki majątkowe                                            
z tego: 

        138 654,52  
    

       106 720,47 
     

76,97 
 

    
1) wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

         138 654,52  
    

        106 720,47  
    

76,97 
 

600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ       2 852 930,90          2 655 789,18     93,09 

  60004 Lokalny transport zbiorowy          356 665,44             356 665,44     100,00 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        356 665,44 
     

       356 665,44   
   

100,00 
 

    1) dotacje na zadania bieżące          356 665,44             356 665,44     100,00 

  60014 Drogi publiczne powiatowe          400 000,00             400 000,00     100,00 

    w tym:      

   
1. wydatki majątkowe                                            
z tego: 

        400 000,00 
     

       400 000,00 
     

100,00 
 

    
1) wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

         400 000,00 
     

        400 000,00  
    

100,00 
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  60016 Drogi publiczne        1 387 643,46          1 209 995,96     87,20 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego:         606 643,46            548 690,27     90,45 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

         606 643,46 
     

        548 690,27  
    

90,45 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

            6 000,00  
    

           4 854,87   
   

80,91 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

        600 643,46 
     

       543 835,40 
     

90,54 
 

    
2. wydatki majątkowe                                            
z tego: 

        781 000,00  
    

       661 305,69   
   

84,67 
 

    
1) wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

         781 000,00 
     

        661 305,69 
     

84,67 
 

  
60078 

 
Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 

         708 622,00 
     

        689 127,78  
    

97,25 
 

    w tym:      

    
2. wydatki majątkowe                                            
z tego: 

        708 622,00  
    

       689 127,78  
    

97,25 
 

    
1) wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

        708 622,00  
    

       689 127,78   
   

97,25 
 

700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA           526 683,00             402 214,48     76,37 

  
70005 

 
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

         526 683,00 
     

        402 214,48 
     

76,37 
 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        257 380,00 
     

       191 327,70  
    

74,34 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

         257 380,00 
     

        191 327,70  
    

74,34 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

            8 380,00 
     

           4 800,00  
    

57,28 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

        249 000,00  
    

       186 527,70  
    

74,91 
 

    
2. wydatki majątkowe                                            
z tego: 

        269 303,00 
     

       210 886,78  
    

78,31 
 

    
1) wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

         269 303,00 
     

        210 886,78 
     

78,31 
 

710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA           403 000,00             317 614,69     78,81 

  
71004 

 
Plany zagospodarowania 
przestrzennego 

         143 000,00 
     

          58 316,32  
    

40,78 
 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        143 000,00  
    

         58 316,32 
     

40,78 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

         143 000,00 
     

          58 316,32 
     

40,78 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

          55 000,00 
     

         54 440,00  
    

98,98 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

          88 000,00 
     

           3 876,32 
     

4,40 
 

  71095 Pozostała działalność          260 000,00             259 298,37     99,73 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        260 000,00  
    

       259 298,37  
    

99,73 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

         260 000,00 
     

        259 298,37 
     

99,73 
 

    
a) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

        260 000,00 
     

       259 298,37  
    

99,73 
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720   INFORMATYKA           199 565,91             128 320,10     64,30 

  72095 Pozostała działalność          199 565,91             128 320,10     64,30 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

          29 400,00 
     

         17 144,30 
     

58,31 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na:            29 400,00               17 144,30     58,31 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

            2 400,00 
     

           2 391,00  
    

99,63 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

          27 000,00 
     

         14 753,30 
     

54,64 
 

    
1. wydatki majątkowe                                            
z tego: 

        170 165,91  
    

       111 175,80 
    

65,33 
 

    
1) wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

         170 165,91 
    

        111 175,80 
    

65,33 
 

    w tym:      

    

 - wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3  

        170 165,91 
 
 
 
     

       111 175,80 
 
 
 
     

65,33 
 
 
 
 

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA       4 056 883,28          3 613 339,62     89,07 

  75011 Urzędy wojewódzkie            81 867,00               77 511,00     94,68 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

          81 867,00 
     

         77 511,00 
     

94,68 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

           81 867,00 
     

          77 511,00  
    

94,68 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

          81 867,00  
    

         77 511,00  
    

94,68 
 

  75022 Rady gmin            95 400,00               95 393,10     99,99 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

          95 400,00 
     

         95 393,10  
    

99,99 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

            6 870,00 
     

           6 864,90 
     

99,93 
 

    
a) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

            6 870,00 
     

           6 864,90 
     

99,93 
 

    
2) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

           88 530,00 
     

          88 528,20 
     

100,00 
 

  75023 Urzędy gmin       3 710 883,28          3 283 902,51     88,49 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

      3 643 113,28 
     

     3 239 772,10 
     

88,93 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

      3 633 113,28 
     

     3 235 863,70  
    

89,07 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

      2 926 693,28 
     

     2 601 823,82 
     

88,90 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

        706 420,00 
     

       634 039,88  
    

89,75 
 

    
2) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

           10 000,00 
     

           3 908,40  
    

39,08 
 

    
2. wydatki majątkowe                                            
z tego: 

          67 770,00 
     

         44 130,41  
    

65,12 
 

    
1) wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

           67 770,00 
     

          44 130,41  
    

65,12 
 

 

 



  

 13 

  
75075 

 
Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego 

           91 893,00 
     

          90 116,92  
    

98,07 
 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

          88 193,00  
    

         86 643,93  
    

98,24 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

           88 193,00 
     

          86 643,93  
    

98,24 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

          26 146,00 
     

         26 142,55 
     

99,99 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

          62 047,00  
    

         60 501,38  
    

97,51 
 

    
2. wydatki majątkowe                                            
z tego: 

            3 700,00 
     

           3 472,99  
    

93,86 
 

    
1) wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

            3 700,00 
     

           3 472,99 
     

93,86 
 

  75095 Pozostała działalność            76 840,00               66 416,09     86,43 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

          76 840,00  
    

         66 416,09  
    

86,43 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

           46 380,00 
     

          38 816,09 
     

83,69 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

               840,00  
    

              840,00  
    

100,00 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

          45 540,00 
     

         37 976,09 
     

83,39 
 

    
2) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

           30 460,00 
     

          27 600,00 
     

90,61 
 

751 
 
 
 
   

URZĘDY NACZELNYCH 
ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI                    
I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SADOWNICTWA 

           81 831,00 
 
 
 
     

          81 831,00  
 
 
 
    

100,00 
 
 
 
 

  

75101 
 
 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa 

            2 225,00  
 
    

           2 225,00 
 
     

100,00 
 
 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

            2 225,00 
     

           2 225,00 
     

100,00 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

            2 225,00 
     

           2 225,00 
     

100,00 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

            2 225,00 
     

           2 225,00 
     

100,00 
 

  
75107 

 
Wybory Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 

           38 052,00 
     

          38 052,00 
     

100,00 
 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

          38 052,00 
     

         38 052,00  
    

100,00 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

           15 915,35 
     

          15 915,35  
    

100,00 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

          11 858,72 
     

         11 858,72   
   

100,00 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

            4 056,63 
     

           4 056,63  
    

100,00 
 

    
2) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

           22 136,65  
    

          22 136,65  
    

100,00 
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  75108 Wybory do Sejmu i Senatu            21 744,00               21 744,00     100,00 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

          21 744,00 
     

         21 744,00 
     

100,00 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

            9 786,28  
    

           9 786,28  
    

100,00 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

            7 591,36  
    

           7 591,36  
    

100,00 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

            2 194,92  
    

           2 194,92  
    

100,00 
 

    
2) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

           11 957,72 
     

          11 957,72  
    

100,00 
 

  
75110 

 
Referenda ogólnokrajowe                      
i konstytucyjne 

           19 810,00 
     

          19 810,00  
    

100,00 
 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

          19 810,00 
     

         19 810,00  
    

100,00 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

            7 504,19  
    

           7 504,19  
    

100,00 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

            5 752,12 
     

           5 752,12 
     

100,00 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

            1 752,07 
     

           1 752,07  
    

100,00 
 

    
2) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

           12 305,81 
     

          12 305,81   
   

100,00 
 

752   OBRONA NARODOWA                600,00                   323,40     53,90 

  

75215 
 
 
 

Zadania związane z utrzymaniem 
mocy rezerwowych ze względu 
na potrzeby Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej 

               600,00  
 
 
    

              323,40 
 
 
     

53,90 
 
 
 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

               600,00  
    

              323,40 
     

53,90 
 

    
1) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

               600,00  
    

              323,40   
   

53,90 
 

754 
 
   

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE                                  
I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

         439 241,10 
 
     

        276 515,97  
 
    

62,95 
 
 

  75412 Ochotnicze straże pożarne           388 798,10             272 519,75     70,09 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        271 798,10  
    

       209 070,20 
     

76,92 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

         254 398,10 
     

        204 266,30  
    

80,29 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

          42 000,00  
    

         32 339,43  
    

77,00 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

        212 398,10 
     

       171 926,87 
     

80,95 
 

    
2) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

           17 400,00 
     

           4 803,90  
    

27,61 
 

    
2. wydatki majątkowe                                            
z tego: 

        117 000,00 
     

         63 449,55 
     

54,23 
 

    
1) wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

         117 000,00 
    

          63 449,55  
    

54,23 
 

  75421 Zarządzanie kryzysowe            50 443,00                3 996,22     7,92 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

          10 443,00  
    

           3 996,22   
   

38,27 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

           10 443,00 
     

           3 996,22 
     

38,27 
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a) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

          10 443,00 
     

           3 996,22  
    

38,27 
 

    
2. wydatki majątkowe                                            
z tego: 

          40 000,00 
     

                    -   
     

- 
 

    
1) wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

           40 000,00 
     

                     -    
    

- 
 

757 
   

OBSŁUGA DŁUGU 
PUBLICZNEGO 

         352 400,00 
     

        218 611,47  
    

62,04 
 

  

75702 
 
 
 

Obsługa papierów 
wartościowych, kredytów  
i pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego  

         352 400,00 
 
 
     

        218 611,47  
 
 
    

62,04 
 
 
 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego:         352 400,00            218 611,47     62,04 

    
1) wydatki na obsługę długu 
jednostki samorządu terytorialnego 

         352 400,00 
     

        218 611,47  
    

62,04 
 

758   RÓŻNE ROZLICZENIA           291 503,00               60 697,77     20,82 

  

75801 
 
 

Część oświatowa subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 

           57 600,00 
 
     

          57 583,00   
 
   

99,97 
 
 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

          57 600,00 
     

         57 583,00  
    

99,97 
 

    1) dotacje na zadania bieżące            57 600,00               57 583,00     99,97 

  75814 Różne rozliczenia finansowe            45 403,00                3 114,77     6,86 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

          45 403,00 
     

           3 114,77 
     

6,86 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

           45 403,00  
    

           3 114,77  
    

6,86 
 

    
a) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

          45 403,00  
    

           3 114,77  
    

6,86 
 

  75818 Rezerwy ogólne i celowe          188 500,00                          -       - 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        188 500,00 
     

                    -    
    

- 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

         188 500,00 
     

                     -    
    

- 
 

    
a) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

        188 500,00  
    

                    -   
     

- 
 

801   OŚWIATA I WYCHOWANIE     16 284 834,95        15 836 139,82     97,24 

  80101 Szkoły podstawowe       8 214 147,25          8 076 822,04     98,33 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

      7 997 007,25 
     

     7 917 608,08 
     

99,01 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

      7 281 236,84  
    

     7 206 670,66 
     

98,98 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

      6 053 247,84 
     

     6 024 075,01 
     

99,52 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

      1 227 989,00 
     

     1 182 595,65 
     

96,30 
 

    
2) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

         349 920,00 
     

        345 109,91 
     

98,63 
 

    3) dotacje na zadania bieżące          365 850,41             365 827,51     99,99 

    
2. wydatki majątkowe                                            
z tego: 

        217 140,00 
     

       159 213,96  
    

73,32 
 

    
1) wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

         217 140,00 
     

        159 213,96 
     

73,32 
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80103 

 
Oddziały przedszkolne  
w szkołach podstawowych 

         660 256,00 
     

        640 875,45 
     

97,06 
 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        660 256,00 
     

       640 875,45  
    

97,06 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

         620 659,00  
    

        603 953,64  
    

97,31 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

        575 440,00  
    

       560 969,24 
     

97,49 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

          45 219,00 
     

         42 984,40  
    

95,06 
 

    
2) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

           39 597,00 
     

          36 921,81  
    

93,24 
 

  80104 Przedszkola       2 181 364,31     2 151 904,94 98,65 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

      2 181 364,31 
     

2 151 904,94 
 

98,65 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

      1 552 083,31 
     

1 542 721,39 
 

99,40 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

      1 219 655,00 
     

1 213 901,07 
 

99,53 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

        332 428,31 
     

328 820,32 
 

98,91 
 

    2) dotacje na zadania bieżące           555 000,00     536 917,56 96,74 

    
3) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

           74 281,00 
     

72 265,99 
 

97,29 
 

  80110 Gimnazja       3 401 253,49          3 397 473,31     99,89 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

      3 396 823,49 
     

     3 393 045,31 
     

99,89 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

      3 210 782,77 
     

     3 208 535,88 
    

99,93 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

      2 792 487,66 
     

     2 792 284,47  
    

99,99 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

        418 295,11  
    

       416 251,41  
    

99,51 
 

    
2) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

         178 549,00 
     

        177 427,10  
    

99,37 
 

    

 3) wydatki na programy 
finansowane z udziałem środków, o 
których mowa  w art. 5 ust.1        
pkt 2 i 3  

            7 491,72  
 
 
    

           7 082,33   
 
 
   

94,54 
 
 
 

    
2. wydatki majątkowe                                            
z tego: 

            4 430,00  
    

           4 428,00  
    

99,95 
 

    
1) wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

            4 430,00 
     

           4 428,00  
   

99,95 
 

  80113 Dowożenie uczniów          568 500,00             542 038,71     95,35 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        568 500,00 
     

       542 038,71 
     

95,35 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

         502 500,00 
     

        476 038,71 
     

94,73 
 

    
a) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

        502 500,00 
     

       476 038,71  
    

94,73 
 

    2) dotacje na zadania bieżące             66 000,00     66 000,00 100,00 
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80146 

 
Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 

           78 870,00 
     

          64 128,87   
   

81,31 
 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

          78 870,00 
     

         64 128,87 
     

81,31 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

           78 870,00 
     

          64 128,87 
     

81,31 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

            4 000,00 
     

                    -    
    

- 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

          74 870,00 
     

         64 128,87 
     

85,65 
 

  80148 Stołówki szkolne i przedszkolne          583 899,00             563 082,50     96,43 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        583 899,00 
     

       563 082,50  
    

96,43 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

         580 899,00 
     

        563 082,50 
    

96,93 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

        520 629,00 
     

       503 576,46  
    

96,72 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

          60 270,00 
     

         59 506,04 
     

98,73 
 

    
2) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

            3 000,00 
     

                     -     
   

- 
 

  

80150 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokształcących, 
liceach profilowanych  i szkołach 
zawodowych oraz szkołach 
artystycznych 

         594 544,90 
 
 
 
 
 
 
 
     

        399 014,00  
 
 
 
 
 
 
 
    

67,11 
 
 
 
 
 
 
 
 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        594 544,90 
     

       399 014,00  
    

67,11 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

         496 153,90 
     

        337 542,77 
     

68,03 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

        441 231,00 
     

       288 080,90  
    

65,29 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

          54 922,90  
    

         49 461,87  
    

90,06 
 

    
2) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

           15 050,00 
     

           9 769,55   
   

64,91 
 

    3) dotacje na zadania bieżące             83 341,00               51 701,68     62,04 

  80195 Pozostała działalność             2 000,00                   800,00     40,00 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

            2 000,00 
     

              800,00  
    

40,00 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

            2 000,00  
    

              800,00 
     

40,00 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

            1 900,00 
     

              800,00 
     

42,11 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

               100,00 
     

                    -  
      

- 
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851   OCHRONA ZDROWIA          112 000,00               72 237,70     64,50 

  85153 Zwalczanie narkomanii            10 000,00                4 000,00     40,00 

   w tym:    

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

          10 000,00 
     

           4 000,00 
     

40,00 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

           10 000,00 
     

           4 000,00  
    

40,00 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

            2 000,00 
     

                    -  
      

- 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

            8 000,00 
     

           4 000,00 
    

50,00 
 

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi          100 000,00               66 237,70     66,24 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        100 000,00 
     

         66 237,70  
    

66,24 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

           85 000,00 
     

          51 237,70   
   

60,28 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

          17 500,00  
    

           7 690,00 
     

43,94 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

          67 500,00 
     

         43 547,70  
    

64,52 
 

    3) dotacje na zadania bieżące             15 000,00               15 000,00     100,00 

  85195 Pozostała działalność             2 000,00                2 000,00     100,00 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego:             2 000,00                2 000,00     100,00 

    1) dotacje na zadania bieżące              2 000,00                2 000,00     100,00 

852   POMOC SPOŁECZNA       5 938 079,00          5 624 657,52     94,72 

  85202 Domy pomocy społecznej          274 000,00             237 365,53     86,63 

   w tym:    

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        274 000,00 
     

       237 365,53  
    

86,63 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

         274 000,00 
     

        237 365,53  
    

86,63 
 

    
a) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

        274 000,00 
     

       237 365,53 
     

86,63 
 

  85204 Rodziny zastępcze             26 000,00               25 464,87     97,94 

   w tym:    

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

          26 000,00 
     

         25 464,87  
    

97,94 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

           26 000,00 
     

          25 464,87 
     

97,94 
 

    
a) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

          26 000,00 
     

         25 464,87  
    

97,94 
 

  

85205 
 
 

Zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie 

           10 000,00 
 
     

           4 396,17 
 
     

43,96 
 
 

   w tym:    

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

          10 000,00  
    

           4 396,17  
    

43,96 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

           10 000,00 
     

           4 396,17  
    

43,96 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

            5 600,00 
     

                    -    
    

- 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

            4 400,00 
     

           4 396,17  
    

99,91 
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  85206 Wspieranie rodziny             71 000,00               40 473,25     57,00 

   w tym:    

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

          71 000,00 
     

         40 473,25 
     

57,00 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

           71 000,00 
     

          40 473,25   
   

57,00 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

          64 550,00 
    

         38 073,75 
     

58,98 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

            6 450,00  
    

           2 399,50   
   

37,20 
 

  

85212 
 
 
 
 
 

Świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

      4 069 500,00 
 
 
 
 
     

     3 924 851,03 
 
 
 
 
     

96,45 
 
 
 
 
 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

      4 069 500,00 
     

     3 924 851,03  
    

96,45 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

         385 769,71 
     

        367 120,74  
    

95,17 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

        301 741,07 
    

       301 741,07   
   

100,00 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

          84 028,64 
     

         65 379,67  
    

77,81 
 

    
2) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

      3 683 730,29 
     

     3 557 730,29  
    

96,58 
 

  85213 

Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne            42 040,00               38 877,81     92,48 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

          42 040,00 
     

         38 877,81 
     

92,48 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

           42 040,00 
    

          38 877,81 
     

92,48 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

          42 040,00 
     

         38 877,81   
   

92,48 
 

  

85214 
 
 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

         152 397,00 
 
     

        134 392,16  
 
    

88,19 
 
 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        152 397,00 
     

       134 392,16  
    

88,19 
 

    
1) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

         152 397,00 
     

        134 392,16 
     

88,19 
 

  85215 Dodatki mieszkaniowe            51 000,00               27 543,22     54,01 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

          51 000,00  
    

         27 543,22 
     

54,01 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

            1 500,00  
    

           1 500,00  
    

100,00 
 

    
a) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

            1 500,00  
    

           1 500,00  
    

100,00 
 

    
2) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

           49 500,00 
     

          26 043,22   
   

52,61 
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  85216 Zasiłki stałe          126 534,00             106 488,71     84,16 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        126 534,00 
     

       106 488,71  
    

84,16 
 

    
1) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

         126 534,00 
     

        106 488,71 
     

84,16 
 

  85219 Ośrodki pomocy społecznej          660 853,00             652 201,31     98,69 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        660 853,00  
    

       652 201,31  
   

98,69 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

         659 770,51 
     

        651 118,82  
    

98,69 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

        593 590,48  
    

       593 342,17 
     

99,96 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

          66 180,03 
     

         57 776,65   
   

87,30 
 

    
2) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

            1 082,49  
    

           1 082,49 
     

100,00 
 

  

85228 
 
 

Usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

         170 455,00 
 
     

        151 697,00  
 
    

89,00 
 
 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        170 455,00 
     

       151 697,00  
    

89,00 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

         170 455,00 
     

        151 697,00  
    

89,00 
 

    
a) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

        170 455,00 
     

       151 697,00  
    

89,00 
 

  85295 Pozostała działalność          284 300,00             280 906,46     98,81 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        284 300,00 
     

       280 906,46  
    

98,81 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

            1 300,00  
    

              873,68  
    

67,21 
 

    
a) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

            1 300,00 
     

              873,68  
    

67,21 
 

    2) dotacje na zadania bieżące              8 824,00                6 966,40     78,95 

    
3) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

         274 176,00 
     

        273 066,38  
    

99,60 
 

854 
   

EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 

         722 706,00  
    

        688 804,32 
     

95,31 
 

  85401 Świetlice szkolne          653 660,00             621 930,57     95,15 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        653 660,00 
     

       621 930,57 
     

95,15 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

         619 252,00 
     

        590 118,41  
    

95,30 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

        580 583,00  
    

       553 943,91  
    

95,41 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

          38 669,00  
    

         36 174,50  
    

93,55 
 

    
2) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

           34 408,00 
     

          31 812,16  
    

92,46 
 

  85415 Pomoc materialna dla uczniów            69 046,00               66 873,75     96,85 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

          69 046,00  
    

         66 873,75 
     

96,85 
 

    
1) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

           69 046,00 
     

          66 873,75  
    

96,85 
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900 
   

GOSPODARKA KOMUNALNA                    
I OCHRONA ŚRODOWISKA 

      4 547 521,50 
     

     3 599 396,99   
   

79,15 
 

  
90001 

 
Gospodarka ściekowa i ochrona 
wód 

      2 449 052,84 
     

     1 932 421,00  
    

78,90 
 

    w tym:      

    
1. wydatki majątkowe                                            
z tego: 

      2 449 052,84 
     

     1 932 421,00 
     

78,90 
 

    
1) wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

      2 449 052,84  
    

     1 932 421,00  
    

78,90 
 

   w tym:      

    

 - wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3  

      1 403 490,84 
 
 
 
     

     1 403 490,84 
 
 
 
     

100,00 
 
 
 
 

  90002 Gospodarka odpadami       1 283 000,00          1 036 315,88     80,77 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

      1 139 454,00 
     

     1 036 315,88 
     

90,95 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

      1 138 954,00 
     

     1 036 219,88 
     

90,98 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

        110 130,00  
    

         81 501,08 
     

74,00 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

      1 028 824,00 
     

       954 718,80 
     

92,80 
 

    
2) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

               500,00  
    

                96,00  
   

19,20 
 

    
2. wydatki majątkowe                                            
z tego: 

        143 546,00 
     

                    -  
      

- 
 

    
1) wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne          143 546,00                          -       - 

  90003 Oczyszczanie miasta i wsi            45 515,66               30 968,83     68,04 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

          45 515,66 
     

         30 968,83 
     

68,04 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

           45 515,66 
     

          30 968,83   
   

68,04 
 

   
a) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

          45 515,66  
    

         30 968,83   
   

68,04 
 

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg          631 999,00             581 747,42     92,05 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        503 999,00 
     

       483 740,00 
     

95,98 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

         503 999,00 
     

        483 740,00  
    

95,98 
 

    
a) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

        503 999,00 
    

       483 740,00 
     

95,98 
 

    
2. wydatki majątkowe                                            
z tego: 

        128 000,00 
    

         98 007,42  
    

76,57 
 

    
1) wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

         128 000,00 
     

          98 007,42  
    

76,57 
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90019 
 
 

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

           10 000,00 
 
     

           1 953,86   
 
   

19,54 
 
 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

          10 000,00 
     

           1 953,86 
     

19,54 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

           10 000,00 
     

           1 953,86  
    

19,54 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

            6 000,00 
     

                    -    
    

- 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

            4 000,00 
     

           1 953,86  
    

48,85 
 

  90095 Pozostała działalność          127 954,00               15 990,00     12,50 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        127 954,00 
     

         15 990,00  
    

12,50 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

           97 954,00 
     

          15 990,00  
    

16,32 
 

    
a) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

           97 954,00 
     

          15 990,00  
    

16,32 
 

    2) dotacje na zadania bieżące             30 000,00                          -       - 

921 
   

KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

      1 100 536,62 
     

     1 076 236,31   
   

97,79 
 

  
92105 

 
Pozostałe zadania w zakresie 
kultury  

            6 500,00  
    

           6 500,00 
     

100,00 
 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

            6 500,00 
     

           6 500,00  
    

100,00 
 

    1) dotacje na zadania bieżące              6 500,00                6 500,00     100,00 

  
92109 

 
Domy i ośrodki kultury, świetlice 
i kluby 

      1 080 000,00 
     

     1 061 600,00  
    

98,30 
 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

      1 080 000,00 
     

     1 061 600,00 
     

98,30 
 

    1) dotacje na zadania bieżące        1 080 000,00          1 061 600,00     98,30 

  
92120 

 
Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami 

            5 000,00   
   

                     -    
   

- 
 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

            5 000,00  
    

                    -   
     

- 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

            5 000,00 
     

                     -   
     

- 
 

    
a) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

            5 000,00  
    

                     -  
      

- 
 

  92195 Pozostała działalność             9 036,62                8 136,31     90,04 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

            9 036,62 
     

           8 136,31  
    

90,04 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

            6 036,62  
    

           5 936,31 
     

98,34 
 

   
a) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

            6 036,62 
     

           5 936,31 
     

98,34 
 

    2) dotacje na zadania bieżące              3 000,00                2 200,00     73,33 
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926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT          446 651,07             394 238,81     88,27 

  92695 Pozostała działalność          446 651,07             394 238,81     88,27 

    w tym:      

    
1. wydatki bieżące                                            
z tego: 

        298 312,00 
     

       275 622,75  
    

92,39 
 

    
1) wydatki jednostek budżetowych,          
w tym na: 

         118 312,00 
     

        100 922,75  
    

85,30 
 

    
a) wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane  

            2 322,43 
     

           2 322,43  
    

100,00 
 

    
b) wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych  

        115 989,57  
    

         98 600,32 
     

85,01 
 

    2) dotacje na zadania bieżące           170 000,00             165 700,00     97,47 

    
3) wydatki na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych   

           10 000,00 
     

           9 000,00  
    

90,00 
 

    
2. wydatki majątkowe                                            
z tego: 

        148 339,07 
     

       118 616,06  
    

79,96 
 

    
1) wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

         148 339,07 
     

        118 616,06 
     

79,96 
 

    OGÓŁEM  WYDATKI     38 806 781,21        35 432 592,25     91,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 24 

3. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. 

      

Dział  
Rozdział     
Paragraf TREŚĆ DOCHODY ZŁ WYDATKI ZŁ 

    Plan Wykonanie Plan  Wykonanie  

1 4 5   6   

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO      171 659,36         171 659,36          171 659,36          171 659,36     

01095 Pozostała działalność      171 659,36         171 659,36          171 659,36          171 659,36     

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami      171 659,36         171 659,36                       -                         -       

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników           2 554,50             2 554,50     

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne              436,83                436,83     

4120 Składki na Fundusz Pracy                62,58                  62,58     

4300 Zakup usług pozostałych              311,96                311,96     

4430 Różne opłaty i składki        168 293,49          168 293,49     

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA        81 867,00           77 511,00           81 867,00           77 511,00     

75011 Urzędy wojewódzkie        81 867,00           77 511,00           81 867,00           77 511,00     

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami        81 867,00           77 511,00                       -                         -       

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                   -                        -             68 478,00           64 832,00     

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                   -                        -             11 709,00           11 084,00     

4120 Składki na Fundusz Pracy                   -                        -               1 680,00             1 595,00     

751 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA 
ORAZ SADOWNICTWA        81 831,00           81 831,00           81 831,00           81 831,00     

75101 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa         2 225,00             2 225,00             2 225,00             2 225,00     

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami         2 225,00             2 225,00                       -                         -       
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4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                   -                        -                  324,91                324,91     

4170 Wynagrodzenia bezosobowe                   -                        -               1 900,09             1 900,09     

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej         38 052,00           38 052,00           38 052,00           38 052,00     

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami        38 052,00           38 052,00                       -                         -       

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                   -                        -             22 136,65           22 136,65     

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                   -                        -               1 626,89             1 626,89     

4120 Składki na Fundusz Pracy                   -                        -                  137,83                137,83     

4170 Wynagrodzenia bezosobowe                   -                        -             10 094,00           10 094,00     

4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   -                        -               3 844,63             3 844,63     

4300 Zakup usług pozostałych                   -                        -                  180,00                180,00     

4410 Podróże służbowe krajowe                   -                        -                    32,00                  32,00     

75108 Wybory do Sejmu i Senatu        21 744,00           21 744,00           21 744,00           21 744,00     

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami        21 744,00           21 744,00                       -                         -       

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                   -                        -             11 957,72           11 957,72     

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                   -                        -               1 032,82             1 032,82     

4120 Składki na Fundusz Pracy                   -                        -                    98,54                  98,54     

4170 Wynagrodzenia bezosobowe                   -                        -               6 460,00             6 460,00     

4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   -                        -               2 034,92             2 034,92     

4300 Zakup usług pozostałych                   -                        -                  160,00                160,00     

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne        19 810,00           19 810,00           19 810,00           19 810,00     

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami        19 810,00           19 810,00                       -                         -       

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                   -                        -             12 305,81           12 305,81     

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                   -                        -                  778,93                778,93     

4120 Składki na Fundusz Pracy                   -                        -                    58,19                  58,19     

4170 Wynagrodzenia bezosobowe                   -                        -               4 915,00             4 915,00     

4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   -                        -               1 592,07             1 592,07     

4300 Zakup usług pozostałych                   -                        -                  160,00                160,00     
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801 OŚWIATA I WYCHOWANIE        82 912,42           80 055,18           82 912,42           80 055,18     

80101 Szkoły podstawowe        47 791,41           45 479,42           47 791,41           45 479,42     

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami        47 791,41           45 479,42                       -                         -       

2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych                   -                        -               2 044,41             2 044,35     

4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   -                        -                  473,17                450,29     

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                   -                        -             45 273,83           42 984,78     

80110 Gimnazja        33 699,11           33 601,72           33 699,11           33 601,72     

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami        33 699,11           33 601,72                       -                         -       

4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   -                        -                  333,65                332,69     

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                   -                        -             33 365,46           33 269,03     

80150 

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 
profilowanych  i szkołach zawodowych oraz 
szkołach artystycznych         1 421,90                974,04             1 421,90                974,04     

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami         1 421,90                974,04                       -                         -       

4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   -                        -                    14,05                   9,64     

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                   -                        -               1 407,85                964,40     

 

 

 

 

 

 



  

 27 

852 POMOC SPOŁECZNA   4 102 894,00       3 974 842,68       4 102 894,00       3 974 842,68     

85212 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego   4 000 000,00       3 874 000,00       4 000 000,00       3 874 000,00     

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami   4 000 000,00       3 874 000,00                       -                         -       

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                    -                        -                  171,82                171,82     

3110 Świadczenia społeczne                   -                        -         3 683 558,47       3 557 558,47     

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                   -                        -             74 935,51           74 935,51     

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   -                        -               5 055,96             5 055,96     

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                   -                        -            215 436,81          215 436,81     

4120 Składki na Fundusz Pracy                   -                        -               1 121,99             1 121,99     

4170 Wynagrodzenia bezosobowe                   -                        -               5 190,80             5 190,80     

4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   -                        -               1 779,04             1 779,04     

4280 Zakup usług zdrowotnych                   -                        -                    90,00                  90,00     

4300 Zakup usług pozostałych                   -                        -               5 687,55             5 687,55     

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                   -                        -               3 449,69             3 449,69     

4410 Podróże służbowe krajowe                   -                        -                  137,50                137,50     

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   -                        -               2 187,86             2 187,86     

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej                   -                        -               1 197,00             1 197,00     

85213 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej        31 139,00           29 934,00           31 139,00           29 934,00     

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami        31 139,00           29 934,00                       -                         -       

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                   -                        -             31 139,00           29 934,00     
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85228 
Usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze        70 455,00           70 035,00           70 455,00           70 035,00     

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami        70 455,00           70 035,00                       -                         -       

4300 Zakup usług pozostałych                   -                        -             70 455,00           70 035,00     

85295 Pozostała działalność         1 300,00                873,68             1 300,00                873,68     

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami         1 300,00                873,68                       -                         -       

4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   -                        -               1 300,00                873,68     

  RAZEM   4 521 163,78       4 385 899,22       4 521 163,78       4 385 899,22     
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4.  Wykonanie planu wydatków realizowanych przedsięwzięć zgłoszonych we  
     wnioskach sołectw  w ramach środków funduszu sołeckiego  

    

Dział       

Rozdział Sołectwo i nazwa zadania  Plan    Wykonanie  

Paragraf       

  Boża Wola        8 091,04               7 433,43     
600               

60016        
4270 

 - wykonanie remontu dróg gminnych 
kruszywem na terenie wsi Boża Wola             3 000,00                  2 995,42     

600        
60016              
4270 

 - remont i utwardzenie drogi gminnej nr 
198 we wsi Boża Wola             5 091,04                  4 438,01     

  Chorzelów       16 518,31             11 018,31     
754                 

75412                       
4210 

 - zakup sprzętu ratowniczo -gaśniczego, 
w tym piły motorowej dla OSP Chorzelów             2 000,00                  2 000,00     

801    
80101    
6060 

 - zakup wyposażenia placu zabaw przy 
przedszkolu w ZS Chorzelów             9 018,31                  9 018,31     

900       
90015                 
6050 

 - wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z 
dokumentacją przy drodze gminnej w 
Chorzelowie            5 500,00     - 

  Chrząstów      22 140,04     - 
600          

60016            
6050 

 - wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi 
gminnej w kierunku do stadionu w 
miejscowości Chrząstów           22 140,04     - 

  Goleszów      15 250,39             15 106,00     
754      

75412                       
4270 

 - wykonanie remontu obiektu 
komunalnego we wsi Goleszów                       15 250,39                15 106,00     

  Książnice      19 541,10             19 093,00     

600    
60016    
6050 

 - wykonanie modernizacji i 
poziomowania rowów przy drodze 
gminnej Książnice - Majdanek na terenie 
wsi Książnice - Uchwałą Nr XI/74/2015 
Rady Gminy Mielec z dnia 29.10.2015r. 
dokonano przeniesienia środków z tego 
zadania na zadanie pn. "Wykonanie 
remontu budynku komunalnego 
wielofunkcyjnego w miejscowości 
Książnice"  - - 

754    
75412    
4270 

 - wykonanie remontu budynku 
komunalnego wielofunkcyjnego w 
miejscowości Książnice           19 541,10                19 093,00     

  Podleszany      24 518,31             24 518,30     
801    

80101      
4270  

 - wykonanie remontu pomieszczeń 
przedszkola w ZS w Podleszanach           24 518,31                24 518,30     
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  Rydzów      13 705,74             13 549,56     
600         

60016             
4270 

 - wykonanie odmulenia rowów przy 
drodze gminnej w miejscowości Rydzów                 3 850,00                  3 837,60     

800       
80101              
6060 

 - zakup doposażenia placu zabaw przy 
SP Rydzów  - Uchwałą Nr VIII/59/2015 
Rady Gminy Mielec z dnia 30 czerwca 
2015r. dokonano zmniejszenie środków 
na wprowadzone zadanie i dokonano 
wprowadzenia nowego zadania pn. 
"Wykonanie odmulenia rowów przy 
drodze gminnej w miejscowości Rydzów"            9 855,74                  9 711,96     

  Rzędzianowice      24 518,31               1 418,00     

700        
70005            
6050 

 - wykonanie modernizacji pomieszczeń 
ośrodka zdrowia zlokalizowanego w 
budynku komunalnym w 
Rzędzianowicach           23 000,00                            -       

921     
92195     
4210 

 - zakup książek dla biblioteki publicznej 
w Rzędzianowice            1 518,31                  1 418,00     

  Szydłowiec        8 556,89               8 531,28     
600       

60016    
4270 

 - wykonanie remontu drogi gminnej w 
Szydłowcu             8 556,89                  8 531,28     

  Trześń      24 518,31             24 510,86     
700        

70005       
4210 

 - zakup wyposażenia dla świetlicy 
wiejskiej w budynku komunalnym w 
Trześni            12 000,00                11 993,00     

754         
75412               
6050 

 - wykonanie modernizacji pomieszczeń 
świetlicy wiejskiej w budynku 
komunalnym w Trześni          11 000,00                10 999,55     

921     
92195     
4210 

 - zakup książek dla biblioteki publicznej 
w Trześni            1 518,31                  1 518,31     

  Wola Chorzelowska      14 588,40             14 414,59     
600     

60016          
6050 

  - utwardzenie terenu pod wiatę, zakup 
wiaty przystankowej, transport i montaż 
wiaty na terenie wsi Wola Chorzelowska             6 000,00                  5 929,79     

700          
70005               
4300 

 - zakup i montaż znaków informacyjnych 
z numerami domów we wsi Wola 
Chorzelowska             4 000,00                  3 985,20     

754         
75412        
4270 

 - wykonanie remontu obiektu 
komunalnego w OSP Wola Chorzelowska             4 588,40                  4 499,60     

  Wola Mielecka      15 518,31             15 386,21     
600     

60016    
4270 

 - wykonanie remontu drogi gminnej tzw. 
Granica Wola Mielecka - Rzędzianowice 
na terenie wsi Wola Mielecka             1 400,00                  1 386,21     

801       
80104      
4240 

 - doposażenie przedszkola 
samorządowego zlokalizowanego w ZS 
Wola Mielecka w pomoce dydaktyczne i 
zabawki            8 118,31                  8 000,00     

900    
90015     
6050 

 - wykonanie dokumentacji oświetlenia 
ulicznego przy drodze gminnej na terenie 
wsi Wola Mielecka             3 000,00                  3 000,00     
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921     
92195     
4210 

 - zakup książek dla biblioteki publicznej 
w Woli Mieleckiej            2 000,00                  2 000,00     

921    
92195    
4300 

 - organizacja spotkania integracyjnego 
mieszkańców Woli Mieleckiej "Dzień 
Seniora" w 2015r.            1 000,00                  1 000,00     

  Złotniki      24 518,31             24 409,17     
700               

70005      
4270 

- wykonanie remontu budynku szkoły 
będącego mieniem komunalnym gminy w 
Złotnikach           14 518,31                14 501,27     

926   
92695   
6050 

 - wykonanie parkingu i chodnika przy 
budynku komunalnym LKS Złotniki          10 000,00                  9 907,90     

  RAZEM WYDATKI    231 983,46           179 388,71     
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5. Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych przez gminę zadań 
wyodrębnionych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 

    

Dział    
Rozdział    
Paragraf Treść 

 Plan                             
w zł  

Wykonanie             
w zł 

1 2 
                                 

3     4 

  DOCHODY     

900 
GOSPODARKA KOMUNALNA                    
I OCHRONA ŚRODOWISKA           10 000,00                 6 792,80     

90019 

Wpływy i wydatki związane z 
gromadzeniem środków z opłat i 
kar za korzystanie ze środowiska           10 000,00                 6 792,80     

0570 
Grzywny, mandaty i inne kary 
pieniężne od osób fizycznych             1 000,00                            -       

0580 

Grzywny i inne kary pieniężne od 
osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych             1 000,00                            -       

0690 Wpływy z różnych opłat             8 000,00                 6 792,80     

  WYDATKI     

900 
GOSPODARKA KOMUNALNA                    
I OCHRONA ŚRODOWISKA           10 000,00                 1 953,86     

90002 

Wpływy i wydatki związane z 
gromadzeniem środków z opłat i 
kar za korzystanie ze środowiska           10 000,00                 1 953,86     

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                200,00                            -       

4120 Składki na Fundusz Pracy                100,00                            -       

4170 Wynagrodzenia bezosobowe             5 700,00                            -       

4210 Zakup materiałów i wyposażenia             2 000,00                    624,86     

4300 Zakup usług pozostałych             2 000,00                 1 329,00     
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6. Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych przez gminę zadań 
wyodrębnionych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku       
w gminach  

    
Dział    
Rozdział    
Paragraf Treść 

 Plan                             
w zł  

Wykonanie             
w zł 

1 2 3 4 

  DOCHODY     

900 
GOSPODARKA KOMUNALNA                    
I OCHRONA ŚRODOWISKA      1 283 000,00          1 238 937,29     

902 Gospodarka odpadami      1 283 000,00          1 238 937,29     

0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw      1 283 000,00          1 238 937,29     

  WYDATKI     

900 
GOSPODARKA KOMUNALNA                    
I OCHRONA ŚRODOWISKA      1 283 000,00          1 036 315,88     

902 Gospodarka odpadami      1 283 000,00          1 036 315,88     

3020 
Wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeń                 500,00                      96,00     

4010 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników           80 380,00               63 255,62     

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne             6 630,00                 5 062,57     

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne           20 220,00               11 530,82     

4120 Składki na Fundusz Pracy             2 900,00                 1 652,07     

4210 Zakup materiałów i wyposażenia           20 000,00                    848,52     

4280 Zakup usług zdrowotnych                100,00                            -       

4300 Zakup usług pozostałych      1 000 904,00             950 712,10     

4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych              1 000,00                            -       

4410 Podróże służbowe krajowe              1 000,00                       75,00     

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych              2 820,00                   2 370,18     

4700 

Szkolenia pracowników 
niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej              3 000,00                      713,00     

6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych           143 546,00                            -       
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7. Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych przez gminę zadań 
wyodrębnionych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

    
Dział    
Rozdział    
Paragraf Treść 

 Plan                             
w zł  

Wykonanie             
w zł 

1 2 3 4 

  DOCHODY     

756 

Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem         110 000,00             147 428,04     

75618 

Wpływy z innych opłat 
stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw         110 000,00             147 428,04     

0480 
Wpływy z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu         110 000,00             147 428,04     

  WYDATKI     

851 Ochrona zdrowia           10 000,00                 4 000,00     

85153 Zwalczanie narkomanii           10 000,00                 4 000,00     

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                500,00                            -       

4120 Składki na Fundusz Pracy                500,00                            -       

4170 Wynagrodzenia bezosobowe             1 000,00                            -       

4210 Zakup materiałów i wyposażenia             4 000,00                            -       

4300 Zakup usług pozostałych             4 000,00                 4 000,00     

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi         100 000,00               66 237,70     

2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, udzielone 
w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji 
organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego           15 000,00               15 000,00     

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne             2 000,00                            -       

4120 Składki na Fundusz Pracy                500,00                            -       

4170 Wynagrodzenia bezosobowe           15 000,00                 7 690,00     

4210 Zakup materiałów i wyposażenia           30 500,00               12 456,22     

4300 Zakup usług pozostałych           35 000,00               29 691,48     

4700 

Szkolenia pracowników 
niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej              2 000,00                   1 400,00     
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8. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów 
publicznych  
     

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  
     

1.1. Dotacje podmiotowe   
     

Dział     
Rozdział Nazwa  

Plan                           
na                            

2015 rok                           
w zł 

Wykonanie                          
za                          

2015 rok                           
w zł 

%                                 
wykonania 

1 2 3 4 5 

921 
 

KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 1 086 500,00 
     

 1 068 100,00 
     

   98,31 
     

92105 
 

Pozostałe zadania w zakresie 
kultury 

        6 500,00 
     

         6 500,00  
    

 100,00 
     

92109 
 

Domy i ośrodki kultury, świetlice  
i kluby 

 1 080 000,00 
     

 1 061 600,00 
     

   98,30 
     

  RAZEM DOTACJE  1 086 500,00      1 068 100,00        98,31     

     

1.2. Dotacje celowe   
     

Dział     
Rozdział            

§ Nazwa  

Plan                           
na                            

2015 rok                           
w zł 

Wykonanie                          
za                          

2015 rok                           
w zł 

%                                 
wykonania 

1 2 3 4 5 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ     756 665,44         756 665,44      100,00     

60004 
 

Lokalny transport zbiorowy                                  
z tego:              

    356 665,44 
     

    356 665,44 
     

 100,00 
     

2310 
 
 
 
 

 - dotacja celowa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumienia 
z Gminą Miejską Mielec na realizację 
zadania   zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego 

       356 665, 
 
 
 
 

     356 665,44 
 
 
 
     

  100,00 
 
 
 
     

60014 
 

Drogi publiczne powiatowe                                                                                                
z tego:                                                                        

    400 000,00 
     

    400 000,00 
     

  100,00 
     

6300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych - dotacja dla powiatu 
mieleckiego na dofinansowanie budowy 
chodników w miejscowościach 
Chrząstów, Złotniki, Książnice, 
Podleszany i Wola Mielecka 

       400 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

     400 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  100,00 
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801 OŚWIATA I WYCHOWANIE     170 000,00         156 306,36        91,94     

80104 
 

Przedszkola                                          
z tego:     

    170 000,00 
     

    156 306,36 
     

   91,94 
     

2310 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - dotacja celowe przekazane gminie na 
zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego - 
porozumienie z gminami na 
dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z 
terenu gminy w przedszkolach 
publicznych na terenie Gminy Miejskiej 
Mielec, Czermin, Tuszów Narodowy 

       170 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
     

     156 306,36 
 
 
 
 
 
 
 
     

    91,94 
 
 
 
 
 
 
 
     

852 POMOC SPOŁECZNA         3 424,00             3 424,00      100,00     

85295 
 

Pozostała działalność                                  
z tego:         

        3 424,00 
     

        3 424,00 
     

 100,00 
     

2710 
 
 
 
 

 - dotacje na zadania bieżące - pomoc 
finansowa dla powiatu mieleckiego na 
współfinansowanie kosztów działalności 
„Wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego”  

          3 424,00 
 
 
 
     

         3 424,00 
 
 
 
     

  100,00 
 
 
 
     

900 
 

GOSPODARKA KOMUNALNA                    
I OCHRONA ŚRODOWISKA 

      30 000,00 
     

- 
 

- 
 

90095 
 

Pozostała działalność                                  
z tego:                              

      30 000,00 
     

- 
 

- 
 

2310 
 
 
 
 
 
 

 - dotacje celowe przekazane gminie na 
zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego - 
porozumienie z Gminą Miejską Mielec 
na dofinansowanie kosztów utrzymania 
bezdomnych zwierząt w schronisku 

        30 000,00 
 
 
 
 
 
     

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

  RAZEM DOTACJE     960 089,44         916 395,80        98,53     

     

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
     

Dział     
Rozdział          

§ Nazwa  

Plan                           
na                            

2015 rok                           
w zł 

Wykonanie                          
za                          

2015 rok                           
w zł 

%                                 
wykonania 

1 2 3 4 5 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO       95 500,00           93 460,57        97,86     

01008 
 

Melioracje wodne                                               
z tego:                                                      

      82 000,00 
     

      82 000,00 
     

 100,00 
     

2830 
 
 
 
 
 

 - dotacja celowa z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom nie zaliczanym do sektora 
finansów publicznych (dla Spółek 
wodnych) 

        82 000,00 
 
 
 
 

     

       82 000,00 
 
 
 
 
     

  100,00 
 
 
 
 
     

01030 
 

Izby rolnicze                                               
z tego:                                                   

      13 500,00 
     

      11 460,57 
     

   84,89 
     

2850 
 
 

 - wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby 
Rolniczej w wysokości 2% od wpływów 
z tytułu podatku rolnego 

        13 500,00 
 
     

       11 460,57  
 
    

    84,89 
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801 OŚWIATA I WYCHOWANIE     834 191,41         798 140,39        95,68     

80101 
 

Szkoły podstawowe                                 
z tego:                                                   

    365 850,41 
     

    365 827,51 
     

   99,99 
     

2590 
 
 
 
 
 

  - dotacja podmiotowa z budżetu dla 
publicznej jednostki systemu oświaty 
prowadzonej przez osobę prawną inną 
niż jednostka samorządu terytorialnego 
lub przez osobę fizyczną - szkoła w 
Złotnikach 

       363 806,00 
 
 
 
 
     

     363 783,16 
 
 
 
 
     

    99,99 
 
 
 
 
     

2830 
 
 
 
 
 

  - dotacja celowa z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych - szkoła w 
Złotnikach 

          2 044,41 
 
 
 
 
     

         2 044,35 
 
 
 
 
     

  100,00 
 
 
 
 
     

80104 
 

Przedszkola                                            
z tego:                                                        

    385 000,00 
     

    380 611,20 
     

   98,86 
     

2540 
 
 
 

   - dotacja podmiotowa  z budżetu  dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty 
- przedszkole w Złotnikach i 
Chrząstowie 

       385 000,00 
 
 
     

     380 611,20 
 
 
     

    98,86 
 
 
     

80150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i 
młodzieży w szkołach 
podstawowych, gimnazjach, liceach 
ogólnokształcących, liceach 
profilowanych  i szkołach 
zawodowych oraz szkołach 
artystycznych                                                               
z tego:                                          

      83 341,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

      51 701,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

   62,04 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

2590 
 
 
 
 
 

  - dotacja podmiotowa z budżetu dla 
publicznej jednostki systemu oświaty 
prowadzonej przez osobę prawną inną 
niż jednostka samorządu terytorialnego 
lub przez osobę fizyczną - szkoła w 
Złotnikach 

        83 341,00 
 
 
 
 
     

       51 701,68 
 
 
 
 
     

    62,04 
 
 
 
 
     

851 OCHRONA ZDROWIA       17 000,00           17 000,00      100,00     

85154 
 

Pozostała działalność                                  
z tego:                              

      15 000,00 
     

      15 000,00 
     

 100,00 
     

2360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - dotacje celowe na dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji 
podmiotom nie zaliczonym  do sektora 
finansów publicznych zgodnie z ustawą 
o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie na realizację zadań z 
zakresu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej - pn. „ Wspieranie 
rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja 
i prowadzenie placówek wsparcia 
dziennego w 2015r." 

        15 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

       15 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  100,00 
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85195 
 

Pozostała działalność                                  
z tego:                              

        2 000,00 
     

        2 000,00 
     

 100,00 
     

2360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - dotacje celowe na dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji 
podmiotom nie zaliczonym  do sektora 
finansów publicznych zgodnie z ustawą 
o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie na realizację zadań z 
zakresu ochrony i promocji zdrowia w 
2015 r. pn. „Ochrona zdrowia 
mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin 
dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi”   

          2 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

         2 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  100,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

852 POMOC SPOŁECZNA         5 400,00             3 542,40        65,60     

85295 
 

Pozostała działalność                                  
z tego:                              

        5 400,00 
     

        3 542,40 
     

   65,60 
     

2360 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - dotacje celowe na dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji 
podmiotom nie zaliczonym  do sektora 
finansów publicznych zgodnie z ustawą 
o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie na „Realizację programów 
pracy socjalnej dla środowisk 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym (POPŻ) „ 

          5 400,00 
 
 
 
 
 
 
 
     

         3 542,40 
 
 
 
 
 
 
 
     

    65,60 
 
 
 
 
 
 
 
     

921 
 

KULTURA  I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

        3 000,00 
     

        2 200,00 
     

   73,33 
     

92195 
 

Pozostała działalność                                  
z tego:                              

        3 000,00 
     

        2 200,00 
     

   73,33 
     

2360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - dotacje celowe na dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji 
podmiotom nie zaliczonym  do sektora 
finansów publicznych zgodnie z ustawą 
o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie na realizacja zadań z 
zakresu działalności wspomagającej 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych w 2015 r. pn. „Kultura jako 
płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i 
społeczności lokalne”    

          3 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

         2 200,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

    73,33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT     170 000,00         165 700,00        97,47     

92695 
 

Pozostała działalność                                  
z tego:                              

    170 000,00 
     

    165 700,00 
     

   97,47 
     

2360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - dotacje celowe na dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji 
podmiotom nie zaliczonym  do sektora 
finansów publicznych zgodnie z ustawą 
o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie na „Upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu dzieci i 
młodzieży w 2015r. z różnych dyscyplin 
sportowych” i „Organizacja rozgrywek 
piłkarskich o Puchar Wójta Gminy 
Mielec”  

       170 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

     165 700,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

    97,47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  RAZEM DOTACJE  1 125 091,41     
    

1 080 043,36        96,00     
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9. Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego 

      

Nazwa 

Stan środków 
na początek 

roku  
Przychody 
(dochody) Koszty (wydatki) 

Stan środków 
obrotowych na 

31.12.2015r.  

  Plan Plan Plan Plan  

  Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie  

Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej 
w Mielcu 

      5 655,46       2 853 936,40      2 739 710,00           119 881,86      

-   36 865,32       3 851 426,15      3 759 980,20             54 580,63      

      

10. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów rachunku dochodów gminnych 
jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych   

      

W roku 2015 wydzielone rachunki dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową 
były prowadzone w 8 placówkach oświatowych Gminy Mielec, tj.  

1) Zespół Szkół w Chorzelowie     

2) Szkoła Podstawowa w Chrząstowie    

3) Szkoła Podstawowa w Książnicach    

4) Zespół Szkół w Podleszanach     

5) Szkoła Podstawowa w Rydzowie     

6) Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach    

7) Zespół Szkół w Trześni     

8) Zespół Szkół w Woli Mieleckiej     

      

Realizacja dochodów i wydatków na rachunkach dochodów jednostek prowadzących 
działalność oświatową była prowadzona w dziale 801 rozdziale 80101 i 80148 - szczegóły 
przedstawiają poniższe tabele:  

      

Nazwa 

Stan środków 
na początek 

roku  
Przychody 
(dochody) Koszty (wydatki) 

Stan środków 
obrotowych na 

31.12.2015r.  

  Plan Plan Plan Plan  
  Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie  

Rachunek dochodów 
jednostek prowadzących 
działalność oświatową - 
szkoły podstawowe 

               -             62 490,00           62 490,00                        -        

               -             31 235,84           31 235,84                        -        

Rachunek dochodów 
jednostek prowadzących 
działalność oświatową - 
stołówki szkolne 

               -           615 020,00         615 020,00                        -        

               -           429 842,83         429 842,83                        -        

Razem rachunki 
dochodów jednostek 
prowadzących 
działalność oświatową  

               -           677 510,00         677 510,00                        -        

               -           461 078,67         461 078,67                        -        
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10.1. Wykonanie dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków 
nimi sfinansowanych w okresie sprawozdawczym w dziale 801 rozdziale 80101 - szkoły 
podstawowe  

Jednostka 
organizacyjna 

Dochody 
wykonane 

Wydatki 
wykonane 

Stan środków 
pieniężnych na 

początek okresu 
sprawozdawczego 

Stan środków 
pieniężnych na 
koniec okresu 

sprawozdawczego  
Szkoła Podstawowa 
Chorzelów     12 454,16           12 454,16                      -                          -        

Szkoła Podstawowa 
Chrząstów       7 396,75             7 396,75                      -                          -        

Szkoła Podstawowa 
Książnice         408,97                408,97                      -                          -        

Zespół Szkół Podleszany             5,72                   5,72                      -                          -        

Szkoła Podstawowa 
Rydzów       1 727,65             1 727,65                      -                          -        

Szkoła Podstawowa 
Rzędzianowice         379,89                379,89                      -                          -        

Szkoła Podstawowa 
Trześń       3 543,06             3 543,06                      -                          -        

Szkoła Podstawowa 
Wola Mielecka       5 319,64             5 319,64                      -                          -        

OGÓŁEM     31 235,84           31 235,84                      -                          -        

      

Realizacja wykonania dochodów jednostek  przez poszczególne szkoły 
przedstawiała się następująco: 
 
1. Szkoła Podstawowa Chorzelów: 
    - dochody uzyskano z tytułu: 
      - wpływ za najem pomieszczeń – 11.385 zł 
      - wpływ darowizny - 1.000 zł 
      - wpływy z tytułu odsetek bankowych –  69,16 zł 
    - pozyskane dochody zostały wydatkowane na: 
      - zakup materiałów i wyposażenia (szafki szkolne, materiały biurowe, kwiaty      
        doniczkowe i ziemia doniczkowa) – 8.600 zł, 
      - zakup pomocy dydaktycznych (laptop, gry zespołowe na świetlicę) - 2.146,61 zł, 
      - wynajem autobusu na wycieczki szkolne (środki pochodzą   
        z darowizny) - 1.000 zł, 
      - montaż projektora – 650,01 zł, 
      - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu  
        gminy 57,54 zł, 
 
2. Szkoła Podstawowa Chrząstów: 
    - dochody uzyskano z tytułu: 
      - wpływ odsetek bankowych –  28,75 zł, 
      - wpływy z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń – 7.368 zł, 
    - pozyskane dochody zostały wydatkowane na: 
      - zakup pomocy dydaktycznych (laptop i inne) – 2.632,96 zł, 
      - zakup materiałów i wyposażenia (krzesła, stoliki uczniowskie, materiały biurowe,  
        artykuły ogrodnicze) – 3.241,05 zł, 
      - zakup usługi remontowej i innych (malowanie sal lekcyjnych) – 1.512,92 zł, 
      - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu  
        gminy 9,82 zł, 
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3. Szkoła Podstawowa Książnice: 
    - dochody uzyskano z tytułu: 
      - wpływy z odsetek bankowych –  8,97 zł, 
      - wpływ z tytułu najmu – 400 zł,     
    - pozyskane dochody zostały wydatkowane na: 
      - zakup materiałów i wyposażenia (publikacja „Zasady żywienia”) –  366,92 zł, 
      - zakup pozostałych usług 36,84 zł, 
      - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu  
        gminy  5,21 zł, 
 
4. Szkoła Podstawowa Podleszany: 
    - dochody uzyskano z tytułu: 
      - wpływy z odsetek bankowych – 5,72 zł, 
    - pozyskane dochody zostały wydatkowane na: 
      - zakup materiałów biurowych – 3,43 zł, 
      - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu  
        gminy 2,29 zł, 
 
5. Szkoła Podstawowa Rydzów: 
    - dochody uzyskano z tytułu: 
      - wpływ prowizji z PZU  - 531 zł, 
      - wpływ z wynajmu pomieszczeń – 1.100 zł, 
      - wpływ odsetek bankowych 5,65 zł, 
      - wpływ darowizny – 91 zł,  
    - pozyskane dochody zostały wydatkowane na: 
      - zakup materiałów biurowych i środków czystości – 375,22 zł, 
      - zakup pomocy dydaktycznych (notebook) – 750 zł, 
      - zakup usług informatycznych – 600 zł, 
      - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu  
        gminy  2,43 zł, 
 
6. Szkoła Podstawowa Rzędzianowice: 
    - dochody uzyskano z tytułu: 
      - wpływ za najem pomieszczeń  - 360 zł, 
      - wpływ odsetek bankowych – 19,89 zł, 
    - pozyskane dochody zostały wydatkowane na: 
      - zakup materiałów biurowych – 177,18 zł, 
      - zakup pomocy dydaktycznych – 200 zł, 
      - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu  
        gminy – 2,71zł, 
  
7. Szkoła Podstawowa Trześń: 
    - dochody uzyskano z tytułu: 
      - wpływ za wynajem pomieszczeń – 3.510 zł, 
      - wpływ odsetek bankowych – 33,06 zł, 
    - pozyskane dochody zostały wydatkowane na: 

 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kosa spalinowa, firany,    
   artykuły ogrodnicze, kwiaty) – 2.617,95 zł,  
- zakup pomocy dydaktycznych – 683,69 zł, 
- zakup pozostałych usług 228,80 zł, 
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      - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu  
        gminy – 12,62 zł, 
 
 8. Zespół Szkół w Woli Mieleckiej: 
    - dochody uzyskano z tytułu: 
      - wpływy z najmu pomieszczeń – 4.986 zł, 
      - wpływy z darowizny – 200 zł, 
      - wpływy pozostałe – 102,75 zł, 
      - wpływ odsetek bankowych – 30,89 zł, 
    - pozyskane dochody zostały wydatkowane na: 

 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, meble ogrodowe, ekspres    
   do kawy, koszulki na zawody sportowe, obrusy, części do urządzeń  
   kuchennych, kwiaty) – 4.250,90 zł, 
 - zakup usług pozostałych (pralnicze, czyszczenie wykładzin i inne) – 1.057,83 zł, 

      - zwrot niewykorzystanych środków z odsetek bankowych do budżetu  
        gminy – 10,91 zł, 
 

10.2. Wykonanie dochodów jednostek prowadzących działalność oświatową i 
wydatków nimi sfinansowanych w okresie sprawozdawczym w dziale 801 
rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne  

      

Jednostka 
organizacyjna 

Dochody 
wykonane 

Wydatki 
wykonane 

Stan środków 
pieniężnych na 

początek okresu 
sprawozdawczego 

Stan środków 
pieniężnych na 
koniec okresu 

sprawozdawczego  

Szkoła Podstawowa 
Chorzelów     95 610,50           95 610,50                      -                          -        

Szkoła Podstawowa 
Chrząstów                -                        -                        -                          -        

Szkoła Podstawowa 
Książnice     33 305,20           33 305,20                      -                          -        

Zespół Szkół 
Podleszany     53 936,14           53 936,14                      -                          -        

Szkoła Podstawowa 
Rydzów                -                        -                        -                          -        

Szkoła Podstawowa 
Rzędzianowice     57 120,00           57 120,00                      -                          -        

Szkoła Podstawowa 
Trześń     91 438,19           91 438,19                      -                          -        

Szkoła Podstawowa 
Wola Mielecka     98 432,80           98 432,80                      -                          -        

OGÓŁEM   429 842,83         429 842,83                      -                          -        

 
Realizacja wykonania dochodów na rachunku dochodów jednostek 
prowadzących działalność oświatową przez poszczególne szkoły przedstawiała 
się następująco: 
 
1. Szkoła Podstawowa Chorzelów: 
    - dochody jednostek uzyskane z: 
      - odpłatności za dożywianie uczniów – 95.610,50 zł, 
    - pozyskane dochody zostały wydatkowane na: 
      - dożywianie uczniów – 95.399 zł, 
      - zakup materiałów i wyposażenia kuchni – 211,50 zł,  



  

 43 

2. Szkoła Podstawowa Chrząstów: 
    - na rachunku nie wystąpiły dochody i wydatki 
 
3. Szkoła Podstawowa Książnice: 
    - dochody jednostek uzyskane z: 
      - odpłatności za dożywianie uczniów – 33.298,50 zł, 
      - odsetki bankowe – 6,70 zł, 
    - pozyskane dochody zostały wydatkowane na: 
      - dożywianie uczniów – 32.253,85 zł, 
      - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały                          
        biurowe) – 1.051,35 zł,  

  
4. Szkoła Podstawowa Podleszany: 
    - dochody jednostek uzyskane z: 
      - odpłatności za dożywianie uczniów – 53.935,35 zł, 
      - odsetki bankowe – 0,79 zł, 
    - pozyskane dochody zostały wydatkowane na: 
      - dożywianie uczniów – 53.863,35 zł, 
      - zakup artykułów kuchennych – 72,79 zł, 
 
5. Szkoła Podstawowa Rydzów: 
    - na rachunku nie wystąpiły dochody i wydatki 
 
6. Szkoła Podstawowa Rzędzianowice: 
    - dochody jednostek uzyskane z: 
      - odpłatności za dożywianie uczniów – 57.120 zł, 
    - pozyskane dochody zostały wydatkowane na: 
      - dożywianie uczniów – 57.120 zł, 
 
7. Szkoła Podstawowa Trześń: 
    - dochody jednostek uzyskane z: 
      - odpłatności za dożywianie uczniów – 91.429,50 zł, 
      - odsetki bankowe – 8,69 zł, 
    - pozyskane dochody zostały wydatkowane na: 
      - dożywianie uczniów – 91.438,19 zł, 
 
8. Zespół Szkół w Woli Mieleckiej: 
    - dochody jednostek uzyskane z: 
      - odpłatności za dożywianie uczniów – 98.428,72 zł, 
      - odsetki bankowe – 4,08 zł, 
    - pozyskane dochody zostały wydatkowane na: 
      - dożywianie uczniów – 95.227,65 zł, 
      - zakup doposażenia stołówki (warnik do wody, ekspres do kawy, materiały   
        biurowe, artykuły do stołówki szkolnej) – 3.205,15 zł.  
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11. Zestawienie zbiorcze stopnia zaawansowania realizacji programów 
wieloletnich w 2015 roku   

 
11.1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych: 
 
1a) Nazwa programu -  Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 
„PSeAP”  
 
w  tym :                                                    
                                                                         Plan                 Wykonanie        %wyk. 
1. Realizacja Projektu pn. „PSeAP –  
    Podkarpacki System e-Administracji  
    Publicznej” realizowanego  
    w ramach RPO                                           145 165,91         111 175,80          76,59  
                              Ogółem                            145 165,91         111 175,80          76,59 
 
 
1b) Nazwa zadania -  Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Mieleckiej 
 
w  tym :                                                        
                                                                         Plan                 Wykonanie        %wyk. 
1.  Realizacja Zadania pn. „Budowa  
   kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej  
   Etap II” w ramach PROW                        2 167 552,84          1 761 043,37       81,25                                                

                                 Ogółem                        2 167 552,84          1 761 043,37       81,25 
 
 
1c) Nazwa zadania -  Budowa sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach 
 
w  tym :                                                        
                                                                         Plan                 Wykonanie        %wyk. 
1.  Realizacja Zadania pn. „Budowa  
   kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach  
   Etap II”                                                          50 000,00             12 500,00        25,00                                         

                                 Ogółem                             50 000,00             12 500,00        25,00  
 

 
11.2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1): 
 
1) Nazwa zadania -  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych  
w  tym :                                                        
                                                                      Plan                 Wykonanie        %wyk. 
1. Odbiór i zagospodarowanie  
   odpadów komunalnych powstających 
   na nieruchomościach zamieszkałych  
   i niezamieszkałych                                  905 904,00           905 904,00         100,00                                               
                                 Ogółem                         905 904,00           905 904,00          100,00 
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12. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2015 roku 
 
Lp. 
 
 
 
 
 

Nazwa zadania/projektu (zgodnie  
z umową) realizowanego  
z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy o finansach publicznych, 
dokonanego w trakcie 2015 roku 

Plan wg 
uchwały 

budżetowej 
 
 
 

Zmiany 
zwiększenia 
zmniejszenia            
(ze znakiem -) 

 
 

Plan  po 
zmianach 

 
 

 

1. 
 

Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego „PSeAP” – RPO 

145 165,91 - 145 165,91 

2. 
 
 
 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich – realizacja operacji pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli 
Mieleckiej Etap II” - PROW                         

4 086 032,00 - 1 918 479,16 2 167 552,84 

3. 
 
 
 
 
 

Projekt pt. „Rozwijanie kompetencji 
międzykulturowej oraz poznanie 
przykładów najlepszych praktyk w 
walce z rasizmem, uprzedzeniami i 
dyskryminacja w szkołach” Projekt w 
ramach Programu ERAZMUS+, 
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna  

- 7 491,72 7 491,72 

  
 

OGÓŁEM   4 231 197,91 - 1 910 987,44 2 320 210,47 
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II.     Część opisowa sprawozdania 
 
Zgodnie z Uchwałą budżetową Gminy Mielec na rok 2015 Nr IV/26/2014 

Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2014 r.  – budżet na 2015 rok wynosił : 
 

- planowane dochody                                                                        34 576 157,91 zł 
- planowane wydatki                                                                          36 754 545,12 zł  
 
- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów                                                1 613 436,00 zł 
- wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach           2 178 387,21 zł 

 
- źródła pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia                                                                   

w planowanych dochodach:  

- przychody z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki                      3 717 824,21 zł 
  - spłata pożyczek udzielonych                                                               73 999,00 zł  

 

       W okresie sprawozdawczym na podstawie podjętych 11 uchwał Rady Gminy i 19 
Zarządzeń Wójta Gminy  dokonano zmian w planie budżetu, który na koniec okresu 
sprawozdawczego  wynosi : 

- planowane dochody                                                                         37 560 424,65 zł  

- planowane wydatki                                                                           38 806 781,21 zł   

 

- planowane rozchody z tytułu spłat kredytów                                      1 357 436,00 zł  

- wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach             1 246 356,56 zł 
 

- źródła pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia                                                                   

w planowanych dochodach:  

- planowane przychody z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki     2 054 996,12 zł  

  - spłata pożyczek udzielonych                                                                 73 999,00 zł  

  - wolne środki                                                                                        474 797,44  zł  
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Wprowadzone zmiany po stronie dochodowej :  

 

Lp.  

 

 

Źródła dochodu  

 

 

Plan wg 

uchwały 

budżetowej   

Zmiany 

zwiększenia 

zmniejszenia    

(ze znakiem -)  Plan  po zmianach  

1.  Dochody własne        14 106 401,00    870 353,00 14 976 754,00 

 

 

w tym:  

- udziały w podatku dochodowym od 

osób fizycznych  

    

  8 595 580,00  

 

 

-  

  

 

8 595 580,00  

 

 

- udziały w podatku dochodowym od 

osób prawnych  

50 000,00  

 

-  

 

 50 000,00  

 

2.  

 

Subwencja ogólna                            

w tym:     14 625 720,00  

 

              90 000,00     

 - 286 953,00  

  

        14 428 767,00  

 

  - część wyrównawcza        3 561 431,00   -           3 561 431,00   

                 90 000,00  

  - część oświatowa        11 064 289,00         -  286 953,00           10 867 336,00   

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

     3 673 702,00 

 

 

 

 

   912 158,31  

        - 64 696,53 

 

 

 

  

          

 4 521 163,78 

 

 

 

 

4.  

 

 

Dotacje celowe otrzymane   

z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gminy     

       722 843,00  

  

  426 364,33  
-  11 764,00  

  

               

1 137 443,33 

  

5. Dotacja celowa otrzymana  
z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

bieżących 

- 

 

 

 

 

 

10 000,00 

 

 

 

 

 

10 000,00 

 

 

 

 

 

6.  Dotacje celowe otrzymane  
z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między  
jednostkami samorządu  

terytorialnego      

-          6 500,00              6 500,00 

7.  

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych   
z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa  w 
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt  
5 i 6 ustawy, lub płatności  w 

ramach budżetu środków 

europejskich 

 

 

1 337 630,91 

 

 

 

 

 

         

- 493 500,00 

959 084,22 

 

 

 

 

 

        

 

  1 803 215,13 
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8.  

 

 

 

 

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane  z realizacją 

zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami   

5 550,00 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 5 550,00 

 

 

 

 

9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu 
pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

- 
 
 
 
 
 

10 000,00 
 
 
 
 
 

10 000,00 
 
 
 
 
 

10. 

 

 

 

 

 

 

Wpływy ze zwrotów 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              

5 000,00  

 

 

 

 

 

 

42 500,00 

 

 

 

 

 

 

             47 500,00  

 

 

 

 

 

 

11. Odsetki od dotacji oraz płatności 

wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości              

- 

 

 

 

 

 

 

20 000,00 

 

 

 

 

 

 

20 000,00 

 

 

 

 

 

 

12. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
30 000,00 

 

- 

 

30 000,00 

 

13.  

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane od 
samorządu województwa na zadania 
bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu 

terytorialnego      

- 

 

 

 

 

88 000,00  

 

 

 

 

88 000,00  

 

 

 

 

14.  

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane  
z budżetu państwa na realizacje 
inwestycji i zakupów  
inwestycyjnych własnych gminy  

(związków gminnych)  

-  

 

 

 

 

-86 378,00 

413 472,75 

 

 

327 094,75 

 

 

 

15. 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 

- 

 

 

 

 

 

 

69 818,66 

 

 

 

 

 

 

69 818,66 
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16. Dotacje celowe otrzymane  
z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących gminy z zakresu edukacyjnej 
opieki wychowawczej finansowanych w 
całości przez budżet państwa w 
ramach programów rządowych                                          

- 
 
 
 
 
 

 9 307,00 
 
 
 
 
 

 9 307,00 
 
 
 
 
 

17. Dotacje otrzymane z państwowych 
funduszy celowych na finasowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów publicznych 

69 311,00 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

69 311,00 
 
 
 
 

 OGÓŁEM       34 576 157,91  
3 927 558,27  

 -  943 291,53         37 560 424,65 

 
 

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w działach:   
                                                                                           

   Zwiększenia:            Zmniejszenia: 
 
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                          181.659,36 zł            - 
2. Dział 600 - Transport i łączność                            695.000,00 zł            86.378,00 zł 
3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa                   77.193,00 zł                       - 
4. Dział 750 - Administracja publiczna                      245.333,22 zł              1.146,00 zł 
5. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów  
                      władzy państwowej, kontroli  
                      i ochrony prawa oraz sądownictwa       79.606,00 zł                       - 
6. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób 
                      fizycznych i od innych jednostek nie 
                      posiadających osobowości prawnej oraz 
                      wydatki związane z ich poborem                   -                 1.283.000,00 zł 
7. Dział 758 - Różne rozliczenia                                658.003,08 zł          286.953,00 zł        
8. Dział 801 - Oświata i wychowanie                         496.329,95 zł              4.714,53 zł 
9. Dział 852 - Pomoc społeczna                                939.075,00 zł            70.600,00 zł 
10. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza      48.046,00 zł                      - 
11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona  
                        środowiska                                       1.300.227,82 zł        502.212,16 zł 
12.Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa  
                       narodowego                                             6.500,00 zł                      - 
13. Dział 926 - Kultura fizyczna                                   492.297,00 zł                     - 

          
          Ogółem                                                        5.219.270,43 zł      2.235.003,69 zł  
 
  

W trakcie realizacji budżetu w roku budżetowym 2015 plan dochodów uległ 
zwiększeniu na postawie wprowadzonych zmian o kwotę 2 984 266,74 zł. 
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Równolegle ze zwiększeniami i zmniejszeniami planu dochodów wprowadzono 
zmiany po stronie planowanych wydatków. W ciągu okresu sprawozdawczego 
wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonych zostały zwiększone o kwotę 
2.052.236,09 zł.  
 

Zmiany w planie wydatków nastąpiły w działach:            

   Zwiększenia:            Zmniejszenia:  

 

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                       241.659,36 zł                        - 
2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie   
                      w energię elektryczną, gaz i wodę     75.654,52 zł           187.000,00 zł 
3. Dział 600 - Transport i łączność                     1.233.930,90 zł            134.000,00 zł    

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa             269.303,00 zł                        -      

5. Dział 710 - Działalność usługowa                     260 000,00 zł                         -  
6. Dział 720 - Informatyka                                       32.400,00 zł                         - 
7. Dział 750 - Administracja publiczna                  240.306,00 zł                 1.046,00 zł 
8. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów   
                      władzy państwowej, kontroli                        
                      i ochrony prawa oraz sądownictwa    79.606,00 zł                        - 
9. Dział 752 - Obrona Narodowa                                   600,00 zł                        - 
10. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne 
                        i ochrona przeciwpożarowa                9.541,10 zł                   600,00 zł 
11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego                       -                       87.600,00 zł 
12. Dział 758 - Różne rozliczenia                             88.003,00 zł              61.500,00 zł 
13. Dział 801 - Oświata i wychowanie                    900.660,26 zł              60 959,62 zł  
14. Dział 852 - Pomoc społeczna                           939.075,00 zł              70.600,00 zł  
15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza   83.546,00 zł              25.430,00 zł                                
16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona   
                         środowiska                                    204.227,82 zł          2.020.692,32 zł 
17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa   
                       narodowego                                        6 500,00 zł                        -  
18. Dział 926 - Kultura fizyczna                             111.500,00 zł                74.848,93 zł 
Ogółem                                                               4.776.512,96 zł          2.724.276,87 zł  

 

 

REALIZACJA DOCHODÓW: 
 

W okresie sprawozdawczym strona dochodowa budżetu została wykonana w 
wyższym stopniu niż założono w planie budżetu tj. w kwocie 38.165.544,77 zł.                 
W wykonanych dochodach zrealizowano dochody bieżące w kwocie 36.302.033,39 
zł, a dochody majątkowe w kwocie 1.863.511,38 zł.  

 

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :  

 

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo:  

        Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 181.659,36 zł w rozdziałach:            

        - melioracje wodne w kwocie 10.000 zł dotyczyły otrzymanej pomocy  

          finansowej z Gminy Miejskiej w Mielcu na wykonanie remontu rowu  
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          melioracyjnego „Światowiec” w Trześni w kwocie 10.000 zł, 

        - pozostała działalność w kwocie 171.659,36 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej  

          na zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  

          wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,   

 

2. W dziale 600 – Transport i łączność:  

Zrealizowano ogółem dochody w kwocie 629.773,53 zł, z czego dochody 
bieżące to kwota 109.151,53 zł, a dochody majątkowe 520.622 zł.  
Dochody bieżące w kwocie 109.151,53 zł zrealizowano w rozdziale: 

        - drogi publiczne gminne w kwocie 109.151,53 zł dotyczyły: 

           - wpływu opłaty z tytułu korzystanie z przystanków wraz z należnymi  

             odsetkami za nieterminową wpłatę należności 21.151,53 zł, 

           - wpływu dotacji celowej otrzymanej z Sejmiku Województwa   

             Podkarpackiego na remont i modernizację dróg dojazdowych do pól  

             w miejscowości Rzędzianowice 88.000 zł,   

 

        Dochody majątkowe w kwocie 520.622 zł zrealizowano w rozdziałach: 

        - drogi publiczne gminne w kwocie 217.000 zł dotyczyły wpływu dofinansowania  

          ze środków UE zadania realizowanego w ramach RPO w roku 2014 pn.  

          „Budowa parkingu w Woli Mieleckiej”, 

        - usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 303.622 zł dotyczyły wpływu   

          dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z  

          usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dotyczących przebudowy dróg  

          gminnych w Woli Mieleckiej i w Rzędzianowicach,   

 

3. W dziale 700  - Gospodarka mieszkaniowa:  

Zrealizowano dochody w kwocie 290.475,39 zł, z czego dochody bieżące w 
kwocie 266.148,71 zł, dochody majątkowe 24.326,68 zł.  
Dochody bieżące w kwocie 266.148,71 zł zrealizowano w rozdziałach: 
- gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 176.100,93 zł i dotyczyły; 

           - wpływu za wieczyste użytkowanie nieruchomości  8.931,69 zł,  

           - wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych  115.451,77 zł,            

           - wpływu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat  521,93 zł,  

           - zwrotu podatku VAT nienależnie naliczonego od zakupionej działki   

           - zmniejszenie dochodów o kwotę (-) 10.107,46 zł, 

           - wpływ dofinasowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  

             Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 61.303 zł, 

        - pozostała działalność w kwocie 90.047,78 zł dotyczyły wpływu odszkodowania  

          za wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położonej w  

          Trześni  wraz z odsetkami, 

       

        Dochody majątkowe w kwocie 24.326,68 zł zrealizowano w rozdziale:  

        - gospodarka gruntami i nieruchomościami i dotyczyły; 

          - wpływu za nabycie prawa użytkowania wieczystego – 7 667,35 zł,    

          - wpływu za wykup działki przez PZMiUW – 769,33 zł,  

           - wpływu dotacji celowej w kwocie 5 890 zł z tytułu dofinansowania  

             realizowanej w 2014 roku operacji pn. „Remont budynku użyteczności  
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             publicznej pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej w miejscowości  

             Rzędzianowice” środkami Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach  

             Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

           - wpływ dotacji celowej w kwocie 10.000 zł z Sejmiku Województwa  

             Podkarpackiego na dofinansowanie modernizacji budynku komunalnego            

             w Rzędzianowicach, 

 

4. W dziale 710 – Działalność usługowa:  

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 13 878,90 zł w rozdziale: 
- pozostała działalność i dotyczyły wpływu środków z tytułu zwrotu kosztów  
  prowadzonych postępowań rozgraniczeniowych,   

 

5. W dziale 720 – Informatyka:   

Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 29.236,95 zł w całości w rozdziale: 
- pozostała działalność i dotyczyły wpływu dotacji na dofinansowanie   
  realizowanego projektu pn. „PSeAP” Podkarpacki System e-Administracji  
  Publicznej współfinansowanego ze środków unijnych 29.236,95 zł, 

 

6. W dziale 750 -  Administracja publiczna: 

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 345.930,06 zł w rozdziałach: 
- urzędy wojewódzkie w kwocie 77.524,95 zł dotyczyły: 
  - dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 77.511 zł,  

          - wpływu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące             

            udostępniania informacji meldunkowej 13,95 zł,  

        - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 5.379,47 zł  

          dotyczyły wpływu z tytułu opłata za zajęcie pasa drogowego,  

        - promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 232.952,71 zł  

          dotyczyły wpływu dotacji celowej z tytułu rozliczenia realizowanego w  

          latach poprzednich Projektu pn. „Inwestycje i turystyka – szansą na  

          dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej"  

          współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  

          Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,  

        - władza wdrażająca programy europejskie w kwocie 10.944,52 zł dotyczyły  

          wpływu dotacji celowej z tytułu rozliczenia realizowanego w latach poprzednich   

          Projektu pn. „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” współfinansowanego  

          ze środków Programu Operacyjnego Innowacje Gospodarcze,      

        - pozostała działalność w kwocie 19.128,42 zł dotyczyły: 

          - wpływu z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i  

            świadectw szkolnych 106 zł,  

          - wpływu z różnych dochodów w kwocie 17.775,10 zł dotyczyły wpłat za;              

            dokumentację techniczną 1.696,05 zł, zwrot  kosztów mediów 12.850,02 zł,  

            zwrot zaliczki komorniczej 239,92 zł, zwrot niewykorzystanej zaliczki z sądu  

            317,35 zł, sprzedaż złomu 91,55 zł, zwrot udziałów spółdzielni socjalnej          

            100 zł, zwrot dotacji z SOKiS Chorzelów 744,21 zł, zwrot kosztów uzyskania  

            klauzuli wykonalności 50 zł, za odszkodowanie z tytułu zaginięcia przesyłki  

            27 zł, kary umowne 1.659 zł, 

          - wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynszu za  
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            obwód łowiecki w kwocie 1.211,24 zł,  

          - wpływ odsetek za media 36,08 zł, 

 

7. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony            

i kontroli prawa, sądownictwa: 

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 81.831 zł w rozdziałach: 
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w   

   kwocie 2.225 zł dotyczyły otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania  

   zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z aktualizacją rejestru  

   wyborców, 

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 38.052 zł dotyczyły  

  otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu  

  administracji rządowej związanego z przeprowadzeniem wyborów                    

  Prezydenta RP, 

- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 21.744 zł dotyczyły otrzymanej dotacji  

  celowej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej  

  związanego z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, 

- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 19.810 zł dotyczyły  

  otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu  

  administracji rządowej związanego z przeprowadzeniem referendum    

  ogólnokrajowego,                  

 

8. W dziale 752 – Obrona narodowa: 

Dochody związane z wypłatą świadczeń wynikających z utrzymania mocy 

rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 

kwocie 323,40 zł zostaną wykonane w następnym roku budżetowym.  

 

9. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem: 

        Zrealizowano ogółem dochody bieżące w kwocie 12.835.678,69 zł                                 
        w rozdziałach:           
        - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  w kwocie 15.837 zł    
          dotyczyły: 

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie  
  karty podatkowej15.837 zł, zrealizowany w 79%, w stosunku do przypisu  
  zaległości wynoszą 19.468 zł,  

        - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności   
          cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych  
          jednostek organizacyjnych w kwocie 1.135.699,12 zł dotyczyły: 
          - podatek od nieruchomości 950.143,70 zł, 
          - podatek rolny 8.569 zł, 
          - podatek leśny 78.616 zł, 
          - podatek od środków transportowych 107.526 zł,  
          - podatek od czynności cywilnoprawnych 30.890 zł, 
          - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 23,20 zł, 
          - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – dokonano zwrotu  
            odsetek wpłaconych nienależnie przez podatnika w poprzednim roku  
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            budżetowym zmniejszenie (-) 40.068,78 zł, 
        - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności   
          cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie  
          2.618.595,23 zł dotyczyły: 
          - podatek od nieruchomości 1.463.330,60 zł, 
          - podatek rolny 561.961,42 zł, 
          - podatek leśny 2.553,67 zł, 
          - podatek od środków transportowych 257.182,40 zł,  
          - podatek od spadków i darowizn 76.690 zł, 
          - podatek od czynności cywilnoprawnych 233.100,06 zł, 
          - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 4.784,50 zł, 
          - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18.992,58 zł, 
        - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu    
          terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 178.121,50 zł dotyczyły: 
          - wpływy z opłaty skarbowej 11.422,50 zł,  
          - wpływy z opłaty targowej 240 zł,  
          - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 19.030,96 zł,  
          - wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż                  

            alkoholu 147.428,04 zł, 

        - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie  
          8.887.425,84 zł dotyczyły:   
          - podatek dochodowy od osób fizycznych 8.670.538 zł, 
          - podatek dochodowy od osób prawnych 216.887,84 zł,  
        Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych   
       zostały zrealizowane w wyższym stopniu niż zaplanowano (102,08%). Na koniec  
       okresu sprawozdawczego zaległości roku bieżącego i latach poprzednich w  
       stosunku do przypisu wynoszą 800.504,51 zł. Na koniec roku kwota nadpłat  
       podatku od nieruchomości wynosiła 1.880,15 zł. W ciągu roku sprawozdawczego  
       udzielono umorzeń  na kwotę 4.517 zł z tytułu należnego podatku i odsetek.  
           Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych zostały   
       zrealizowane w 91,96%. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości roku   
       bieżącego i lat ubiegłych w stosunku do przypisu wynoszą 35.794,22 zł. W ciągu  
       okresu sprawozdawczego udzielono umorzeń na kwotę 3.678 zł z tytułu  
       należnego podatku i odsetek. Na koniec roku kwota nadpłat podatku od  
       nieruchomości wynosiła 1.983,08 zł. 
       W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości i  
       podatku rolnego wysłano 769 upomnień i 1.214 tytułów egzekucyjnych.  
             Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych został    

       zrealizowany w 94,12 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległość w  

       roku bieżącego i lat ubiegłych w stosunku do przypisu wynoszą 63.541,10 zł.        
       W ciągu okresu sprawozdawczego udzielono umorzeń na kwotę 5.322 zł z tytułu  
       należnego podatku i odsetek. Na koniec roku kwota nadpłat podatku od  
       nieruchomości wynosiła 2 zł. 
       W okresie sprawozdawczym wysłano 16 upomnień i 8 tytułów egzekucyjnych.  

            Wpływy z tytułu podatku leśnego zostały zrealizowane w stopniu  

       wyższym niż zaplanowano (109,75 %). Na koniec okresu sprawozdawczego   

       należności z tytułu zaległości w stosunku do przypisu wynoszą 31 zł, a kwota  
       nadpłat podatku leśnego wynosiła 27,26 zł. W trakcie roku sprawozdawczego nie  
       udzielono umorzeń z tytułu należnego podatku leśnego.  
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10. W dziale 758 - Różne rozliczenia: 

     Zrealizowano dochody ogółem w kwocie 15.559.013,61 zł, z czego dochody     

     bieżące to kwota 15.535.540,86 zł, a dochody majątkowe 23.472,75 zł.  

     Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 15.535.540,58 zł dotyczyły  

     następujących rozdziałów:   

    - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w  

      kwocie 10.867.336 zł dotyczyła wpływu należnej gminie subwencji oświatowej, 

    - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.561.431 zł       

      dotyczyła wpływu należnej gminie subwencji wyrównawczej, 

    - różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.130.246,61 zł, dotyczyły: 

      - wpływ z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku  

        bankowym 39.920,09 zł, 

      - wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 1.025.676,44 zł, 

      - wpływ dotacji celowej na realizacje zadań własnych gminy dotycząca   

        refundacji części wydatków poniesionych w roku 2014 w ramach funduszu  

        sołeckiego 41.177,33 zł,    

 

     Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 23.472,75 zł w rozdziale różne   ,     

     rozliczenia finansowe dotyczyły wpływu dotacji celowej na realizacje zadań  

     własnych gminy dotycząca refundacji części wydatków poniesionych w roku  

     2014 w ramach funduszu sołeckiego. 

 

11. W dziale 801 - Oświata i wychowanie:      

Zrealizowano ogółem dochody bieżące w kwocie 1.059.366,14 zł w rozdziałach: 

- szkoły podstawowe w kwocie 55.952,95 zł, dotyczyły: 

   - wpływ dotacji na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej na  

     wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały  

     ćwiczeniowe 45.479,42 zł, 

   - wpływ dotacji celowej na realizacje zadań własnych w zakresie doposażenia  

     bibliotek zgodnie z Rządowym Programem „Wspierania w roku 2015  

     organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące  

     kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania  

     zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży  

     – Książki naszych marzeń”   – 10.370 zł,  

        - wpływu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych  

          rachunkach dochodów budżetowych jednostek oświatowych 103,53 zł, 

      - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 294.063 zł   

        dotyczyły wpływu dotacji celowej na realizacje zadań własnych gminy                         

        w zakresie wychowania przedszkolnego, 

      - przedszkola w kwocie 674.137,17 zł dotyczyły: 

        - wpływ z opłaty stałej za korzystanie z przedszkola w kwocie 45.795,80 zł, 

           - wpływ z tytułu uczęszczania do przedszkoli gminnych dzieci z terenu innych  

             gmin 349.740,09 zł,  

           - wpływ odsetek od nieterminowych wpłat 5,12 zł,  

        - wpływ dotacji celowej na realizacje zadań własnych gminy w zakresie  

          wychowania przedszkolnego 278.596,16 zł, 

- gimnazja w kwocie 33.601,72 zł dotyczyły wpływu dotacji na realizacje zadań  
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  z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki,  

  materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, 

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i  

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

  liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych  i szkołach zawodowych  

  oraz szkołach artystycznych w kwocie 974,04 zł dotyczyły wpływu dotacji na  

  realizacje zadań z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w  

  podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, 

- pozostała działalność w kwocie 637,26 zł dotyczyły wpływu zwrotu dotacji  

  udzielonej w roku 2014 dla jednostki oświatowej spoza sektora finansów  

  publicznych, 

 

12. W dziale 852 - Pomoc społeczna:  

Zrealizowano ogółem dochody bieżące w kwocie 4.555.007,56 zł w rozdziałach: 

        - domy pomocy społecznej w kwocie 2.844,05 zł dotyczyły wpływu opłaty za  
          pobyt podopiecznych w DPS, 
        - wspieranie rodziny w kwocie 21.000 zł dotyczyły wpływu dotacji na realizację  
          zadań własnych w zakresie wspierania rodziny, 
        - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki  
          na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w  
          kwocie 3.957.725,57 zł, dotyczyły: 
          - wpływ odsetek naliczonych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń  
            rodzinnych 14.865,48 zł, 
          - wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji  
            rządowej 3.874.000 zł,  
          - wpływ dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji  
            rządowej dotyczących funduszu alimentacyjnego i zaliczki  
            alimentacyjnej 33.126,72 zł,  
          - wpływ dochodów z tytułu zwrotu dotacji w zakresie nienależnie pobranych  
            świadczeń rodzinnych 35.733,37 zł, 
        - 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 w kwocie   
          38.835 zł, dotyczyły: 
          - wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji  
            rządowej 29.934 zł,  
          - wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy 8.901 zł,  
            - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
          w kwocie 32.229,26 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej na realizację zadań  
          własnych gminy, 
        - zasiłki stałe w kwocie 106.488,71 zł dotyczyły wpływu dotacji celowej na  
          realizację zadań własnych gminy, 
        - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 138.353 zł dotyczyły wpływu dotacji  
          celowej na realizację zadań własnych gminy, 
        - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 92.819,28 zł, 
          dotyczyły: 
          - wpływ dochodów dotyczących wpłat za specjalistyczne usługi  
            opiekuńcze 22.496,92 zł,  
          - wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji  
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            rządowej 70.035 zł,  
          - wpływ dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji  
            rządowej dotyczących świadczenia usług specjalistycznych 287,36 zł,  
        - pozostała działalność w kwocie 164.712,69 zł, dotyczyły: 
          - wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji  
            rządowej 873,68 zł,  
          - wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie  
            dożywiana 163.839,01 zł,  
 

13. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: 

Zrealizowane ogółem dochody bieżące w kwocie 47.155,70 zł w rozdziale 
pomoc materialna dla uczniów dotyczyły: 
- wpływ dotacji na zadania własne gminy na wypłatę stypendiów i zasiłków  
  szkolnych dla uczniów o charakterze socjalnym 38.739 zł, 
- wpływ dotacji na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej 
  opieki wychowawczej – wyprawka szkolna 8.416,70 zł, 

          

14. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:  

Zrealizowano ogółem dochody w kwocie 1.968.429,88 zł, z czego dochody 
bieżące w kwocie 1.264.184,88 zł, a dochody majątkowe w kwocie 704.245 zł. 

      Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 1.264.184,88 zł dotyczyły  

      następujących rozdziałów:   

- gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 3.690 zł dotyczy wpływu opłaty  
  za korzystanie przez GZGK w Mielcu z sieci kanalizacyjnych, 
- gospodarka odpadami w kwocie 1.244.298,49 zł dotyczyły:  

           - wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi   

             1.238.937,29 zł, 

           - wpływ z różnych opłat (koszty upomnień) 4.993,20 zł, 

           - wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 368 zł, 

              Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi    

           zostały zrealizowane w 96,57 %. Na koniec okresu sprawozdawczego   

           zaległość roku bieżącego i lat ubiegłych w stosunku do przypisu wynoszą   

           106.235,35 zł.        

            W ciągu okresu sprawozdawczego udzielono umorzeń na kwotę 1.187 zł z  
            tytułu należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na koniec  
            roku kwota nadpłat z tytułu przedmiotowej opłaty wynosi 3.729,90 zł.  
            W okresie sprawozdawczym wysłano 536 upomnień.  

        - oczyszczanie miast i wsi w kwocie 8.515,66 dotyczyły wpływu dotacji celowej  

          otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  

          Wodnej w Rzeszowie na dofinasowanie zadania usuwania azbestu na terenie  

          gminy, 

        - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za  

          korzystanie ze środowiska w kwocie 6.792,80 zł dotyczyły wpływu z różnych 

          opłat z Funduszu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego, 

        - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w  

          kwocie 887,93 zł dotyczyły wpływu z WFOŚiGW opłaty produktowej,   

        

       Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 704.245 zł w rozdziale gospodarka   
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       ściekowa i ochrona wód dotyczyły wpływu dotacji celowej z tytułu  

       dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów  

       Wiejskich na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji w Woli Mieleckiej        

       Etap II”,  

 

15. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:  

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 6 500 zł w rozdziale pozostałe zadania  
w zakresie kultury i dotyczyły wpływu dotacji celowej z powiatu             
  mieleckiego na realizację zadania przez SOKiS Chorzelów,  

 

16. W dziale 926 - Kultura fizyczna:  

Zrealizowano ogółem dochody majątkowe w kwocie 561.608 zł w 
rozdziale pozostała działalność. Wykonane dochody dotyczyły:  

         - wpływu dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie  

           realizowanego zadania pn. „Remont boisk wielofunkcyjnych w  

           miejscowościach; Rzędzianowice, Trześń, Książnice i Chorzelów”                   

           w kwocie 69.311 zł,  

         - wpływu dotacji celowej z tytułu dofinansowania realizowanej w roku  

           2014 Operacji pn. „Remont połączony z modernizacją budynku  

           zaplecza socjalnego obiektu sportowego w Chrząstowie” współfinansowanego  

           ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW  

           w kwocie 24 999 zł, 

         - wpływu dotacji celowej z tytułu dofinansowania realizowanej w roku 2014  

           Operacji pn. „Budowa parków wiejskich rekreacyjno – rehabilitacyjnych              

           z obiektami małej architektury w miejscowości Chrząstów i Goleszów”  

           współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach  

           PROW w kwocie 58 428 zł, 

         - wpływu dotacji celowej z tytułu dofinansowania realizowanej w roku 2014  

           Operacji pn. „Budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowości;   

           Trześń, Chorzelów, Książnice i Rzędzianowice” współfinansowanego ze  

           środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW                               

           w kwocie 408 870 zł. 

 
Realizacje dochodów w układzie szczegółowym obrazuje tabela dochodów.  
 

WYKONANIE WYDATKÓW: 
 

        W okresie sprawozdawczym strona wydatkowa budżetu została wykonana w 
kwocie 35.432.592,25 zł w stosunku do planu w wysokości 91,31 %.  W wykonanych 
wydatkach zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 30.829.636,34 zł, a wydatki 
majątkowe w kwocie 4.602.955,91 zł.  
 
Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :  
 
1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo:  

      Wydatki bieżące w kwocie 278.902,63 zł poniesiono:  
      - w rozdziale - melioracje wodne zrealizowane wydatki bieżące w kwocie  

        95.782,70 zł dotyczą; opłaty składek melioracyjnych za mienie komunalne        
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        983 zł, konserwacji rowu Złotnicko – Berdechowskiego 7.800 zł, udrożnienia  

        rowu odwadniającego w Trześni 4.999,70 zł oraz przekazania dotacji celowej na   

        przeprowadzenie remontów i konserwacji rowów 82.000 zł (wydatek w kwocie  

        10.000 zł sfinansowano środkami z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z  

        Gminy Miejskiej Mielec),   

      - w rozdziale - izby rolnicze wydatki bieżące w kwocie 11.460,57 zł dotyczą  

        wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku  

        rolnego,           

      - w rozdziale - pozostałe wydatki w kwocie 171.659,36 zł dotyczyły zwrotu  

        podatku akcyzowego na kwotę 168.293,49 zł i kosztów administracyjnych tego  

        zadania 3.365,87 zł, wydatki sfinansowane są w całości z dotacji celowej na  

        zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 

       
2. W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz                       

i  wodę: 

     Wydatki w kwocie 106.720,47 zł dotyczyły wydatków majątkowych poniesionych w  
     rozdziale – dostarczanie wody na:  
     - rozbudowę istniejących wodociągów na terenie gminy w kwocie 106.720,47 zł, w  
       tym na między innymi:  
        - rozbudowa wodociągu w miejscowości Wola Mielecka na działkach  nr ewid. 1463/8,  

          1463/7 -  Ø 90 o dł. 53 mb – 6.300 zł,  
        - rozbudowa wodociągu w miejscowości Rzędzianowice na działkach  nr ewid. 516/16,  

          516/10, 516/11, 516/12 -  Ø 90 o dł. 70,5 mb – 7.900 zł,  
        - rozbudowa wodociągu w miejscowości Podleszany na działkach  nr ewid. 774/15,  

          774/14, 774/4, 773, 779/7  -  Ø 90 o dł. 102 mb – 8.998,54 zł, 

        - wykonanie mapy do celów projektowych - budowa wodociągu w Rzędzianowicach –   

          800 zł, 

        - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chorzelów na działce o numerze ewid.   

          143/8, 145/8 - o Ø 90 mm o dł. 67 mb – 5.300 zł,  

        - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Mielecka na działce o numerze   

          ewid. 1453/37 o Ø 110 mm o dł. 110 m – 14.227,64 zł,  

        - wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w Podleszanach – 1.000 zł, 

        - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podleszany na działce o numerze  

          ewid. 563, 564, 565, 566, 567 o Ø 90 mm o dł. 147 m – 10.290 zł,  

        - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Złotniki na działce o numerze ewid.   

          254, 255, 256, 257/2, 258 o Ø 90 mm o dł. 195 – 15.879,46 zł, 

        - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chorzelów na działce o numerze ewid.   

          294/5, 295 o Ø 90 mm o dł. 160 – 9.803,34 zł,  

        - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Mielecka na działce o numerze  

          ewid. 1235/2, 1432, 1229, 1230, 1231, 1427/1, 1206, 1207, 1208/1, 1434, 1234/1 o Ø      

          90 mm o dł. 255 m – 26.221,49 zł, 

 

3. W dziale 600 - Transport i łączność:  

       Wydatki w kwocie 2.655.789,18 zł, z czego 905.355,71 zł to wydatki bieżące, a  
       1.750.433,47 zł to wydatki majątkowe.  
       Wydatki bieżące w kwocie 905.355,71 zł poniesiono:    
       - w rozdziale - lokalny transport zbiorowy wydatki w kwocie 356.665,44 zł  

         dotyczyły przekazania dotacji Gminie Miejskiej Mielec na realizację w ramach  

         zawartego porozumienia zadania własnego w zakresie transportu zbiorowego  
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         mieszkańców gminy,  

       - w rozdziale - drogi publiczne gminne - wydatki bieżące w kwocie 548.690,27 zł  

         poniesiono głównie na remonty dróg i infrastruktury drogowej, w tym m.in. na:  

         - zakup, montaż i remont znaków drogowych, wymiana i uzupełnienie  

           oznakowani pionowych 16.267 zł,  

         - zakup i montaż 3 szt koszy 1.532,83 zł,  

         - zakup rur do remontu zjazdów publicznych z dróg i pod drogę gminną w  

           Trześni 2.548,68 zł,  

         - wykonanie  odmulenia i udrożnienia rowu przy drodze gminnej Podleszany –  

           Zawierzbie 4.000 zł, 

         - wykonanie profilowania nawierzchni z kruszywa na drogach gminnych w  

           miejscowości Rydzów, Rzędzianowice, Podleszany i Wola  

           Mielecka 29.499,58 zł,  

         - remont drogi Wola Mielecka – Rzędzianowice kruszywem (zadanie  

           realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 1.386,21 zł, 

         - remont drogi gminnej żużlem w Rzędzianowicach 2.214 zł, 

         - wykonanie awaryjnej naprawy uszkodzonego fragmentu drogi gminnej w  

           Trześni 615 zł, 

         - opracowanie raportu w zakresie przewozów pasażerskich i towarowych  

           wynikające z trwałości projektu pn. „Rozwój sieci drogowej dla sektora MŚP w  

           Gminie Mielec” 1.230 zł,  

         - wykonanie odmulenia rowu przy drodze gminnej na długości 80 mb                            

           w Goleszowie 3.936 zł, 

         - wykonanie projektu peronu przystankowego pod wiaty Trześń – Wola  

           Chorzelowska – Szydłowiec 861 zł, 

         - koszenie poboczy, skarp i rowów przy drogach na terenie gminy, remont i   

           naprawa wiat i peronów przystankowych, wymiana szyb, mycie i sprzątanie  

           przystanków na terenie gminy, demontaż i montaż słupków i tablic  

           przystankowych 49.166,90 zł,  

         - zakup tablicy informacyjnej na parking w Chorzelowie 300 zł, 

         - remont i utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie wsi Boża Wola   

           (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 7.433,43 zł,   

         - wykonanie remontu dróg gminnych kruszywem 61.008,72 zł, 

         - wykonanie remontu dróg gminnych masą bitumiczną 31.066,85 zł, 

         - wymiana pokrywy studni kanalizacyjnej na drodze gminnej Podleszany –  

           Tarnowiec 320 zł, 

         - remont dróg dojazdowych do pól w Rydzowie 2.214 zł, 

         - odmulenie rowów przy drodze gminnej w Rydzowie (zadanie realizowane w  

           ramach funduszu sołeckiego) 3.837,60 zł, 

         - regulacja skarp i poboczy przy drodze gminnej w Szydłowcu na odcinku o  

           długości 490 mb  4.218,90 zł, 

         - powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Szydłowcu    

           (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 8.531,28 zł, 

         - remont i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w  

           Rzędzianowicach 109.042,09 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 88.000 zł  

           ze środków Sejmiku Województwa Podkarpackiego), 

         - remont drogi gminnej w Chorzelowie „Przez wieś” na odcinku o długości                
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           720 mb 131.629,68 zł, 

         - stabilizacja, udrożnienie, remont, walcowanie dróg gminnych w miejscowości  

           Wola Mielecka, Rydzów, Trześń, Chrząstów i Złotniki 18.962,91 zł, 

         - aktualizacja danych ewidencyjnych granicy działki drogowej w  

           Rydzowie 3.600 zł, 

         - wycinka drzew w pasie drogowym dróg gminnych w Chorzelowie 1.700 zł, 

         - opłat za udostępnienie zasobów oraz wypisy i wyrysy z rejestru gruntów  

           potrzebnych do przygotowania dokumentacji dotyczących remontów                      

           dróg 131,90 zł, 

         - utrzymanie zimowe dróg i mostów na terenie gminy 45.278,41 zł,   

         - wykonanie przeglądu technicznego (kontroli rocznej podstawowej) kładki na  

           rzece Wisłoce i opłata czynszu dzierżawnego za tereny pod filary kładki,  

           wykonanie pomiarów odkształceń, montaż oznakowania 4.157,30 zł, 

         - wykonanie dokumentacji z inwentaryzacji i założenie książki obiektu   

           mostowego w miejscowości Goleszów 2.000 zł, 

 

       Wydatki majątkowe w kwocie 1.750.433,47 zł poniesiono:  
       - w rozdziale - drogi publiczne powiatowe w kwocie 400.000 zł i dotyczyły  

         przekazania pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na budowę  

         chodników o łącznej długości 1.800 m przy drogach powiatowych na terenie  

         gminy w miejscowości; Złotniki 300m, Wola Mielecka 460 m, Podleszany                 

430  Książnice 610 m,  

       - w rozdziale - drogi publiczne gminne w kwocie  661.305,69 zł dotyczyły  

         sfinansowania następujących zadań inwestycyjnych:  

         - wykonanie odwodnienia dróg gminnych w Chorzelowie (wykonanie studni   

           rewizyjnych, studzienek ściekowych  z osadnikami, kanałów)  47.257,56 zł, 

         - przebudowa drogi gminnej o długości 400 mb w miejscowości Chrząstów do  

           stadionu 62.465,13 zł, 

         - przebudowa kolektora deszczowego wraz ze studniami w miejscowości  

           Chorzelów 189.620,14 zł, 

         - przebudowa drogi gminnej w Goleszowie 233.017,48 zł,  

         - przebudowa 5 peronów przystankowych wraz z zakupem i montażem wiat    

           przystankowych w m. Chorzelów 16.674,72 zł,  

         - przebudowa drogi gminnej wraz z wymiana przepustu w miejscowości Wola  

           Mielecka „Komos” na odcinku o długości 180 mb 56.789,59 zł, 

         - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej do pól w miejscowości Książnice na  

           odcinku 270 mb 25.149,75 zł, 

         - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Podleszany i  

           Książnice na odcinku o długości 300 mb 20.820,55 zł,  

         - montaż wiaty przystankowej w Woli Mieleckiej 4.057,80 zł, 

         - utwardzenie terenu i wykonanie peronu pod wiatę przystankową w Woli  

           Chorzelowskie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)       

           5.452,97 zł,   

       - w rozdziale - usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 689.127,78 zł     

         dotyczyły: 

         - przebudowy drogi gminnej (dz. nr ewid. 71 oraz 99/2 94, 70/8, 69/3,   

           69/10, 68/2, 67/2) w km 0+000-1+850 wraz z odwodnieniem i regulacją studni    
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           w miejscowości Wola 361.737,44 zł, 

        - przebudowa drogi gminnej nr 103 435 Rzędzianowice (kościół – SKR)  

          dz. ewid. nr 388 na odcinku o długości 540 mb w miejscowości Rzędzianowice    

          149.705,71 zł, 

         - przebudowa drogi gminnej 103 405 Trześń – Wola Chorzelowska –  

           Szydłowiec w km 1+320-2+110 na odcinku o długości 790 mb 177.684,63 zł 

 

4. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:  

      Wydatki w kwocie 402.214,48 zł, z czego 191.327,70 zł to wydatki bieżące,          
      a 210.886,78 zł to wydatki majątkowe.  
      Wydatki bieżące w kwocie 191.327,70 zł poniesiono w rozdziale gospodarka          
      gruntami na:  
      - zakup artykułów remontowych do wykonania napraw i remontów w budynkach   

        komunalnych 184,29 zł, 

      - wykonanie remontu elewacji budynku LKS w Rzędzianowicach 1.599 zł,  

      - zmiana lokalizacji witacza 2.004,90 zł,    

      - zakup energii, gazu, wody 30.805,67 zł,  

      - wykonanie dokumentacji technicznej audytu energetycznego budynku  

        komunalnego w Rzędzianowicach 4.300 zł, 

      - zakup wycieraczek, środków czystości do utrzymania czystości sali   

        gimnastycznej w Chorzelowie 2.557,65 zł, 

      - zakup paliwa do kosiarki i środków ochrony roślin do utrzymania porządku  

        wokół obiektów komunalnych, koszty koszenie i wycinki zarośli na terenie      

        gminy 1.324,17 zł,  

      - wymiana bojlera elektrycznego w budynku komunalnym w Rydzowie 1.400 zł, 

      - wymiana kotła CO i wykonanie usługi serwisowej kotła gazowego w budynku  

        komunalnym w Podleszanach 4.684,50 zł, 

      - zakup stojaków rowerowych i ich montaż przy budynkach komunalnych w  

        miejscowościach; Rzędzianowice, Trześń, Wola Chorzelowska 984 zł, 

      - wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku komunalnego w Trześni  

        516,60 zł, 

      - remont budynku szkoły stanowiącego mienie komunalne gminy w miejscowości  

        Złotniki (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 20.502,69 zł, 

      - wykonanie rozdzielenia instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w  

        Podleszanach 450,01 zł,  

      - ułożenie kostki brukowej na cmentarzu wojskowym w Chorzelowie 700 zł, 

      - rozgraniczenia nieruchomości 2.600 zł,  

      - opłata za ogłoszenie prasowe w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych  

        wraz z budynkiem w Mielcu 7.930,39 zł,  

      - wykonanie wyceny udziałów we współwłasności nieruchomości w Woli  

        Mieleckiej 500 zł,  

      - wykonanie przeglądu i naprawy wykaszarki 277 zł,  

      - rekompensata poniesionych wydatków na remont budynku komunalnego w  

        Trześni 3.570,05 zł, 

      - wykonanie przeglądu kominiarskiego i uruchomienie kotła w budynku  

        komunalnym w Podleszanach 440,71 zł,  

      - opłata za udostępnienie zasobów 1.039 zł,    
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      - opłacenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 240 zł,  

      - opracowanie operatu szacunkowego i wycena wartości prawa  

        przejazdu i przechodu 1.438 zł,  

      - wykonanie i montaż znaków informacyjnych dla sołectwa Wola Chorzelowska  

        (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 3.985,20 zł, 

      - wycinkę drzew na obiekcie gminnym w Złotnikach 2.499,99 zł,  

      - wykonanie podziału działek w Bożej Woli i Woli Chorzelowskiej 18.720 zł, 

      - wykonanie dokumentacji geodezyjne w celu dokonania regulacji stanu  

        prawnego działek w Trześni, Wola Chorzelowska, Rzędzianowice Wola  

        Mielecka i Rydzów 3.600 zł,  

      - koszty aktów notarialnych 2.010,76 zł, 

      - opłaty sądowe 100 zł, 

      - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 4.151,39 zł,  

      - opłata podatku od nieruchomości gminnych i podatku leśnego 15.508,70 zł,  

      - koszty opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów z Agencji Własności Rolnej  

        Skarbu Państwa w Woli Mieleckiej 3.603,03 zł,   

      - wypłatę odszkodowań za grunty pod drogami 47.100 zł, 

       
      Wydatki majątkowe w kwocie 210.886,78 zł poniesiono w rozdziale gospodarka          
      gruntami na:    
      - wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego   

        w Rzędzianowicach 25.830 zł,  

      - wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w Rzędzianowicach  

        (ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu i wymiana stolarki) 113.875,94 zł,  

      - wykonanie modernizacji pomieszczeń ośrodka zdrowia w Rzędzianowicach  

        (roboty rozbiórkowe, murarskie, instalacja wodociągowa i c.o., instalacja  

        elektryczna, montaż glazury, roboty malarskie i wykończeniowe) 32.886,13 zł,   

      - modernizacja budynku komunalnego w Goleszowie (wykonanie audytu  

        energetycznego i projektu budowlanego) 5.500 zł,  

      - modernizacja budynku komunalnego w Trześni (wykonanie audytu  

        energetycznego i projektu budowlanego) 5.500 zł,  

      - modernizacja budynku komunalnego w Podleszanach (wykonanie audytu  

        energetycznego i projektu budowlanego) 9.000 zł,  

      - zakup działek w Woli Mieleckiej i Bożej Woli pod drogi (w tym powodziowe)  

        18.294,71 zł,  

 

5. W dziale 710 - Działalność usługowa:  

       Wydatki bieżące wykonano w kwocie 317.614,69 zł i poniesiono w rozdziałach:  
       - plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 58.316,32 zł dotyczyły:  

         - opracowania decyzji o warunkach zabudowy w ilości 143 szt 40.040 zł,           

         - usługi wydruku, kserowania i skanowania dokumentacji i map, wypisy i wyrysy  

           z ewidencji geodezyjnej 574 zł,  

         - opracowanie projektu I zmiany MPZP dla miejscowości Chorzelów 12.600 zł, 

         - opracowanie ekofizjografii dla I zmiany MPZP 1.769,10 zł, 

         - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla I zmiany MPZP  

           1.179,40 zł,  

         - opracowanie dokumentacji o przystąpieniu do VI zmiany studium i MPZP dla  
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           miejscowości Trześń (cmentarz) 1.500 zł,  

         - udziału w pracach Komisji Urbanistycznej 300 zł, 

         - opłata za ogłoszenie w prasie o informacji o przystąpieniu do I zmiany MPZP  

           w Chorzelowie 353,82 zł, 
       - pozostała działalność w kwocie 259.298,37 zł dotyczyły:  

         - zwrotu nienależnie pobranej dotacji na realizację Projektu „Przygotowanie  

           dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie  

           Mielec" realizowanego w ramach POIG, współfinansowanego ze środków  

           Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 170.735,37 zł, 

         - zapłaty odsetek naliczonych od nienależnie pobranej dotacji 15.563 zł,  

         - zapłaty wynikająca z wyroku rozstrzygającego sądu dotycząca należności za  

           wykonanie w roku 2012 koncepcji zagospodarowania terenów inwestycyjnych  

           w Woli Mieleckiej i Woli Chorzelowskiej 63.757 zł, 

         - zapłaty odsetek ustawowych określonych w wyroku sądu z tytułu  

           nieuregulowania należności dotyczących wykonania koncepcji  

           zagospodarowania terenów inwestycyjnych  4.642 zł, 

         - zapłata kosztów postępowania sądowego dotyczącego nieuregulowania  

           należności dotyczących wykonania koncepcji zagospodarowania terenów  

           inwestycyjnych 4.601 zł, 

 

6. W dziale 720 - Informatyka:  

    Wydatki w kwocie 128.320,10 zł, z czego 17.144,30 zł to wydatki bieżące,        
    a 111.175,80 zł to wydatki majątkowe.  
    Wydatki bieżące w kwocie 17.144,30 zł poniesiono w rozdziale pozostała  
    działalność i dotyczyły: 
    - zachowania trwałości realizowanego w latach poprzednich Projektu „Przez   
      Internet do kariery w Gminie Mielec" współfinansowanego ze środków unijnych             
      w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , w tym na: 
      - opłaty za utrzymanie strony domena internetowa 307,50 zł,   
      - wykonanie kontroli sprzętu u beneficjentów projektu 2.391 zł,  
      - zapłatę za usługi internetowe 11.512,80 zł,  
    - zapłaty odsetek naliczonych od nienależnie pobranej dotacji dotyczącej Projektu   
      pn. „PSeAP” – 2.933 zł,  
     

    Wydatki majątkowe w kwocie 111.175,80 zł związane były z realizacją projektu pn.      
    „PSeAP" Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach Regionalnego            
    Programu Operacyjnego współfinansowany ze środków unijnych i dotyczyły  
    zapłaty za zakupiony sprzęt i urządzenia sieciowe oraz konfiguracja i wdrożenie  
    oprogramowanie. Wydatki w części zostały sfinansowane ze środków dotacji  
    celowej programu.   
 

7. W dziale 750 - Administracja publiczna:  

     Wydatki w kwocie 3.613.339,62 zł, z czego 3.565.736,22 zł to wydatki bieżące,        
     a 47.603,40 zł to wydatki majątkowe.  
     Wydatki bieżące w kwocie 3.565.736,22 zł poniesiono w rozdziałach:  
     - urzędy wojewódzkie wydatki w kwocie 77.511 zł dotyczył realizacji zadań  
       zleconych gminom z zakresu administracji rządowej - wydatki zostały  
       sfinansowane ze środków dotacji celowej,   
     - rady gmin zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 95.393,10 zł dotyczyły: 
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       - wypłaconych diet dla radnych 88.528,20 zł, 
       - zakupu doposażenia biura rady 1.264,90 zł,  
       - zakupu usług szkoleniowych dla radnych 5.600 zł, 
    - urzędy gmin wydatki bieżące w kwocie 3.239.772,10 zł dotyczyły kosztów           

       administracyjnych i funkcjonowania urzędu, w tym miedzy innymi:    

       - wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia dotyczące wykonywania prac na  

         rzecz urzędu  i doręczanie decyzji podatkowych wraz z pochodnymi oraz  

         fundusz świadczeń socjalnych 2.609.224,62 zł,  

       - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów z tytułu prowadzonego  

         inkasa w zakresie podatków lokalnych 39.155 zł,  

       - świadczenia BHP dla pracowników, ekwiwalent  3.908,40 zł,  

       - zakup materiałów biurowych, druków, paliwa, znaczków, czasopism,  

         wydawnictw, środków czystości, środki ochrony roślin, artykuły remontowe do  

         pomieszczeń, urządzeń biurowych i samochodów służbowych, pieczątki,   

         urządzenia biurowe i wyposażenia itp. 116.011,58 zł,  

       - koszty energii, wody, gazu 66.814,35 zł,  

       - zakup usług remontowych - naprawa sprzętu biurowego, samochodów  

         służbowych, systemu alarmowego, instalacja klimatyzatorów 22.619,09 zł,  

       - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników 2.245 zł,  

       - zakup pozostałych usług np. opłaty pocztowe i kurierskie, opłata za  

         gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeglądy techniczne, dozór  

         techniczny, ekspertyzy, prace porządkowe, konserwacje urządzeń biurowych,  

         wywóz ścieków, usługi ochroniarskie, obsługa prawna i w zakresie BHP,  

         dorobienie kluczy, opłata za udostępnienie zasobów, demontaż i montaż  

         klimatyzatorów, przegląd gaśnic, obsługa bieżąca sprzętu biurowego i   

         pojazdów służbowych, nadzór autorski nad oprogramowaniem, odnowienie  

         certyfikacji, utrzymanie domeny i strony internetowej, usługa doradztwa  

         podatkowego, oprawa rejestru uchwał i zarządzeń, badanie ciśnieniowe  

         hydrantów, audyt wewnętrzny, usługi serwisowe, wykonanie auditu  

         recertyfikującego ISO (w ramach zachowania trwałości projektu), ekspertyzy,  

         zabudowa opraw oświetleniowych w budynku administracyjnym  

         zlokalizowanym przy ulicy Jadernych  271.795,38 zł,      

       - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej i  

         Internetu 33.640,92 zł,  

       - podróże służbowe 4.342,70 zł,  

       - różne opłaty np. ubezpieczenia mienia, opłaty za licencje, opłata     

         abonamentowa, koszty egzekucji sądowej i komorniczej, opłaty za wpisy do  

         hipoteki, opłaty sądowe od klauzuli wykonalności, opłata za utrzymanie strony  

         internetowej, opłata za oprogramowania, opłaty za uczestnictwo w forum  

         sekretarzy, opłata rejestracyjna, opłata domeny, opłaty geodezyjne z tytułu  

         odwołania od decyzji 44.382,36 zł,       

       - opłata sądowa od apelacji w sprawie z powództwa COLLECT CONSULTING  

         dotycząca niezapłacenia należności za opracowanie koncepcji dla terenów  

         inwestycyjnych 984 zł   

       - szkolenia pracowników  24.648,70 zł,  

    - promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowane wydatki bieżące  

      w kwocie 86.643,93 zł dotyczyły: 
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      - zachowania trwałości realizowanego w latach poprzednich Projektu pn.  

        „Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin Polski Wschodniej"  

        współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego  

        Rozwój Polski Wschodniej, w tym na: 

        - wynagrodzenie osobowe pracownika zatrudnionego w ramach wymienionego  

          projektu wraz z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych 26.643,93 zł,  

      - wydatków związanych z wykonaniem tablic informacyjnych związane z  

        realizowanym projektem 60.000 zł,  

    - pozostała działalność zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 66.416,09 zł             

      dotyczyły:  

      - wypłaty diet dla sołtysów 27.600 zł, 

      - wypłata wynagrodzeń dla członków komisji wyborczych powołanych do  

        przeprowadzenia wyborów sołtysów 840 zł, 

      - zakupu dyplomów, nagród rzeczowych dla uczniów i dla szkół za osiągnięcia   

        edukacyjne, dla uczniów biorących udział w konkursach gminnych, zakupu  

        wiązanek i kartek okolicznościowych, zakup artykułów remontowych do  

        odnowienia tablic informacyjnych na terenie gminy 8.443,75 zł,  

      - wykonanie tablic informacyjnych dla miejscowości Chorzelów, Złotniki                  

        i Szydłowiec 7.380 zł,  

      - ogłoszenia prasowe i emisja spotu 959,40 zł, 

      - opłaty członkowskiej dotyczącej Podkarpackiego Stowarzyszenia                          

        JST 1.564,44 zł,  

      - składki członkowskiej - Stowarzyszenie PROWENT  6.544,50 zł,   

      - składki członkowskie – Lokalna Grupa Działania LASOVIA 13.084 zł, 

 

    Wydatki majątkowe w kwocie 47.603,40 zł poniesiono w rozdziałach:  
    - urzędy gminy w kwocie 44.130,41 zł i dotyczyły: 

      - zakupu motocykla 4.549 zł, 

      - zakup serwera wraz z oprogramowaniem 39.581,41 zł,  

    - promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.472,99 zł dotyczyły    

      zakupu aparatu fotograficznego wraz z osprzętem, 

   

8. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony praw oraz sądownictwa:  

    Wydatki bieżące wykonano w kwocie 81.831 zł i poniesiono w rozdziałach:  
    - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w   
      kwocie 2.225 zł dotyczyły realizacji zadań zleconych gminie z zakresu   
      administracji rządowej związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców, 
    - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 38.052 zł dotyczyły  
      realizacji zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem  
      wyborów Prezydenta RP, w tym między innymi na:  
      - diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych 22.136,65 zł,      

      - wynagrodzenie pracowników prowadzących obsługę administracyjno –  

        informatyczną obwodowych komisji 11.858,72 zł,  

      - wyposażenie lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych i ich transport,  

        delegacje służbowe 4.056,63 zł, 

    - wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 21.744 zł dotyczyły realizacji zadań  
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      zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i  
      Senatu, w tym między innymi na:  
      - diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych 11.957,72 zł,      

      - wynagrodzenie pracowników prowadzących obsługę administracyjno –  

        informatyczną obwodowych komisji 7.591,36 zł,  

      - wyposażenie lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych i ich transport,  

        delegacje służbowe 2.194,92 zł, 

    - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 19.810 zł dotyczyły realizacji  
      zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum, w  
      tym między innymi na:  
      - diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych 12.305,81 zł,      

      - wynagrodzenie pracowników prowadzących obsługę administracyjno –  

        informatyczną obwodowych komisji 5.752,12 zł,  

      - wyposażenie lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych i ich transport,  

        delegacje służbowe 1.752,07 zł, 

   Wydatki w tym dziale w całości sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone  

   z zakresu administracji rządowej.  

      
9. W dziale 752 – Obrona narodowa: 

Wydatki bieżące w kwocie 323,40 zł poniesione w rozdziale zadania związane z 

utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej dotyczyły wypłaty świadczenia rekompensującego 

utracone wynagrodzenie osoby uczestniczącej w ćwiczenia rezerwy, 

 

10. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:      

      Wydatki w kwocie 276.515,97 zł, z czego 213.066,42 zł to wydatki bieżące,        
      a 63.449,55 zł to wydatki majątkowe.  
      Wydatki bieżące w kwocie 213.066,42 zł poniesiono w rozdziałach:  
      - ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące w kwocie 209.070,20 zł dotyczyły:  

        - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach  

          4.803,90 zł,  

        - wypłata wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu przeciw pożarowego wraz  

          z pochodnymi  32.339,43 zł,  

        - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt ppoż., materiały  

          dotyczące remontów obiektów OSP i sprzętu ppoż., wyposażenie  

          samochodów strażackich) 73.123,86 zł, w tym m. innymi:  

          - zakup paliwa i oleju napędowego dla jednostek:  

                      - Chorzelów 4.001,77 zł,  

                      - Chrząstów 1.075,16 zł, 

                      - Goleszów     284,02 zł, 

     - Książnice   1.057,09 zł,  

     - Podleszany 2.069,27 zł,  

     - Rydzów         864,56 zł,  

     - Rzędzianowice I – 5.927,21 zł, 

     - Rzędzianowice II –   392,61 zł,    

     - Trześń                      732,37 zł,  

     - Wola Chorzelowska  750,33 zł,  
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     - Wola Mielecka          635,18 zł,  

     - Złotniki                      617,92 zł,  

          - zakup akumulatora; Chrząstów 1.345,01 zł (w tym akumulator do systemu   

            powiadamiania), Trześń 370 zł, Rydzów 350 zł, Podleszany 348 zł,                 

          - zakup umundurowania, pachołków, taśm, kurtek, butów, koszul OSP Wola  

            Chorzelowska 1.955,82 zł,  

          - zakup hełmów, toporków, podpinek, tłumic metalowych, zatrzaśników, siekier,  

            węży, ubrań specjalnych OSP Rzędzianowice I - 6.241,60 zł, 

          - zakup umundurowania, tłumicy metalowej i drabina aluminiowa OSP  

            Książnice 3.676,92 zł, 

          - zakup umundurowania, węży i drabiny aluminiowej OSP  

            Rzędzianowice II – 3.697,32 zł,  

          - zakup pasów, toporków, podpinek, zapaśników, węży tłocznych i do  

            motopompy, rozdzielników, ubrań specjalnych, butów OSP  

            Chorzelów 6.716,05 zł, 

          - zakup łańcucha, prowadnicy, pilnika i oleju do piły spalinowej OSP  

            Chorzelów 280 zł,  

          - zakup butów, czapek, koszul OSP Podleszany 1.798,99 zł,  

          - zakup hełmów, węży, ubrań specjalnych, kominiarek OSP    

            Chrząstów 4.259,68 zł,  

          - zakup prostownika OSP Wola Mielecka 210,01 zł,  

          - zakup pilarki motorowej OSP Chorzelów (zadanie realizowane w ramach  

            funduszu sołeckiego) 2.000 zł, 

          - zakup styla do tłumicy, hełmów, koszulek OSP Rydzów 1.877,87 zł,  

          - zakup ubrań koszarowych, koszul, węży, kurtek OSP Wola Mielecka  

            1.799,51 zł,  

          - zakup 179 szt krzeseł na wyposażenie budynku komunalnego OSP  

            Trześń (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 11.993 zł,  

          - zakup węży, prądownicy, koszulki, płyn hamulcowy, OSP Trześń 1.797 zł,  

          - części zamienne do naprawy samochodów strażackich i pozostałych  

            sprzętów będących na stanie OSP oraz wyposażenie pojazdów, zakup oleju i  

            filtrów w; Wola Mielecka 188,46 zł, Rzędzianowice I – 2.406,82 zł, Wola                              

            Chorzelowska 98,90 zł, Chorzelów 256,01 zł, Złotniki 175,38 zł,    

          - wykonanie opracowania instrukcji ppoż. i pomocy przedmedycznej dla   

            jednostek OSP Gminy Mielec 615 zł, 

          - zakup artykułów medycznych: Chorzelów 135,96 zł, Rzędzianowice I –  

            123,06 zł,  

        - zakup energii elektrycznej i gazu 17.907,24 zł,  

        - zakup usług remontowych i serwisowych 49.890,18 zł w tym między innymi:  

          - remont gaśnic w; Woli Mieleckiej 149,53 zł, Rzędzianowice I – 72,57 zł,    

            Złotniki 250,92 zł, Chorzelów 76,96 zł,    

          - naprawa pilarki łańcuchowej OSP Rzędzianowice I - 54  zł,   

          - wykonanie remontu budynku komunalnego wielofunkcyjnego w miejscowości  

            Książnice (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 19.093 zł,  

          - wykonanie remontu obiektu komunalnego w OSP Wola Chorzelowska  

            (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)  4.499,60 zł,  

          - wykonanie remontu obiektu komunalnego we wsi Goleszów – montaż  
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            klimatyzatorów (zadanie realizowane w ramach funduszu                                    

            sołeckiego) 15.106 zł, 

          - naprawa samochodu strażackiego OSP Chorzelów 4.575,60 zł, 

          - naprawa samochodu strażackiego OSP Rzędzianowice I – 492 zł,  

          - wykonanie wentylatora w budynku komunalnym OSP Trześń 450 zł,  

          - wykonanie rozdzielenia instalacji gazowej w budynku komunalnym OSP  

            Trześń 3.600 zł, 

          - poszerzenie otworu wejściowego, wbudowanie nadproży, budowa ścianki  

            działowej w budynku komunalnym w Książnicach 1.400 zł,  

          - przegląd piły spalinowej OSP Chorzelów 70 zł,  

        - badania profilaktyczne i okresowe członków i konserwatorów w jednostkach  

          OSP Gminy Mielec 11.005 zł,  

        - pozostałe usługi (przeglądy i badania techniczne urządzeń, samochodów i  

          sprzętu ppoż. badanie ochrony ppoż. agregatu prądotwórczego, szkolenie BHP  

          członków OSP, wymiana oleju i filtra, usługi transportowe, domontowanie  

          układu zabezpieczenia samochodu), przeglądy kominiarskie, wymiana szyby  

          samochodowej, wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego w budynkach,  

          transport drabin  11.953,26 zł, 

        - delegacje 960 zł, 

        - różne opłaty i składki (ubezpieczenie członków OSP i pojazdów strażackich,  

          opłaty abonamentowe, opłaty za system powiadamiania ratunkowego, opłata za  

          zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ), opłata rejestracyjna,  

          opłata za przerwanie i wznowienie dostawy gazu (w związku z rozdzieleniem  

          instalacji gazowej) 7.087,33 zł,      

      - zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące w kwocie 3.996,22 zł dotyczyły zakupu            

        oleju napędowego, pokrywy wlewu, zaworu do agregatu prądotwórczego,  

        ubezpieczenia przyczepy z agregatem prądotwórczym, zakupu i transportu  

        akumulatorów do radiostacji, usuwania skutków nawalnych deszczy  polegające  

        na odtworzenia do stanu pierwotnego uszkodzonego odcinka sieci gazowej i  

        przepustu na kanale w Trześni, montażu opon do agregatu prądotwórczego, 

 
     Wydatki majątkowe w kwocie 63.449,55 zł poniesiono w rozdziale ochotnicze   
     straże pożarne i dotyczyły: 
     - wykonanie modernizacji pomieszczeń w budynku komunalnym w Trześni   

       (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 10.999,55 zł, 

     - zakup samochodu strażackiego dla OSP Chrząstów 52.450 zł,  

     W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków majątkowych w rozdziale  

     zarządzanie kryzysowe.   

 

11. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego:  

     Wydatki bieżące w kwocie 218.611,47 zł poniesione w rozdziale obsługa      
     papierów wartościowych, kredytów i pożyczek dotyczyły zapłaty należnych  
     odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.  
 

12. W dziale 758 - Różne rozliczenia:  

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 60.697,77 zł i poniesiono w rozdziałach:  
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w   
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  kwocie 57.583 zł dotyczyły one zwrotu do budżetu państwa nienależnie  
  pobranej w latach poprzednich subwencji oświatowej,   

      - różne rozliczenia finansowe w kwocie 3.114,77 zł dotyczyły kosztów obsługi  
        komorniczej i opłaty za prowadzenie rachunków indywidualnych,   
 

13. W dziale 801- Oświata i wychowanie:  

      W okresie sprawozdawczym w dziale poniesiono wydatki w kwocie  
      15.836.139,82 zł, z czego 15.672.497,86 zł to wydatki bieżące, a 163.641,96 zł to  
      wydatki majątkowe.  
      Wydatki bieżące w kwocie 15.672.497,86 zł poniesiono w rozdziałach:  
      - szkoły podstawowe wydatki bieżące w kwocie 7.917.608,08 zł dotyczył m. in.:  

        - dotacja przekazana dla niepublicznej szkoły podstawowej do których  

          uczęszczają uczniowie z terenu gminy 363.783,16 zł,  

        - dotacja celowa przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów  

          publicznych na sfinansowanie realizowanych przez te jednostki zadania  

          zlecone z zakresu administracji rządowej (zakup podręczników i materiałów  

          dydaktycznych) 2.044,35 zł,  

        - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli,          
          świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz          
          socjalny 6.703.377,88 zł,  
        - pozostałe wydatki w kwocie 848.402,69 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania          

          szkół (zakupu art. biurowych i remontowych, akcesoriów komputerowych,          

          środków czystości, wyposażenia w sprzęt szkolny, pomocy dydaktycznych,          

          energii, gazu, wody, opłat za usługi w tym; telekomunikacyjne, dostęp do          

          Internetu, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi          

          remontowe itp.),  

      - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki w kwocie 640.875,45   

        zł dotyczyły m. in. :  

        - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli,           

          świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz  

          socjalny 626.126,17 zł,  

        - pozostałe wydatki w kwocie 14.749,28 zł dotyczyły zakupu materiałów   

          biurowych i pomocy dydaktycznych,  

      - przedszkola wydatki bieżące w kwocie 2.151.904,94 zł dotyczyły:           

        - koszt pobytu dzieci w przedszkolach funkcjonujących na terenie innych  

          gmin do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Mielec 203.112,44 zł,  

        - dotacja celowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli do których  

          uczęszczają uczniowie z terenu gminy 536.917,56 zł,  

        - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli,           

          świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz fundusz              

          socjalny 1.356.620,56 zł,  

        - pozostałe wydatki w kwocie 55.254,38 zł dotyczyły zakupu materiałów     

          i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych,  

      - gimnazja wydatki bieżące w kwocie 3.393.045,31 zł dotyczyły:  
        - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli,            
          świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz  
          fundusz socjalny 3.116.209,70 zł,  
        - pozostałe wydatki w kwocie 276.835,61 zł dotyczyły bieżącego   
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          funkcjonowania szkół (zakupu art. biurowych i remontowych, akcesoriów  

          komputerowych, środków czystości, wyposażenia w sprzęt szkolny, pomocy  

          dydaktycznych, energii, gazu, wody, opłat za usługi w tym; telekomunikacyjne,  

          dostęp do Internetu, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, wywóz  

          nieczystości, usługi remontowe itp.),  

       - dowóz uczniów do szkół wydatki w kwocie 542.038,71 zł dotyczyły:        

         - realizacji obowiązku dowozu uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów         

           niepełnosprawnych do innych placówek oświatowych w kwocie 473.310,11 zł,  

           w tym m. in.:  

- koszt dowozu uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych 291.779,43 zł,  

           - koszt własny dowozu do szkół świadczony przez opiekunów 8.114 zł,  

           - koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych 173.416,68 zł,  

         - zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej na zakup samochodu do przewozu  

           osób niepełnosprawnych 66.000 zł, 

         - zapłaty odsetek naliczonych od nienależnie pobranej dotacji 2.728,60 zł, 

       - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesione wydatki bieżące w kwocie   

         64.128,87 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia do prowadzenia   

         szkoleń, zwrotu kosztów delegacji i przewozu, szkolenia nauczycieli i  

         dyrektorów szkół oraz dopłaty do czesnego,  

       - stołówki szkolne wydatki bieżące w kwocie 563.082,50 zł dotyczyły:  

         - wynagrodzenia i pochodnych, świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz          

           funduszu socjalnego pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych  

           519.582,50 zł,  

         - pozostałe wydatki w kwocie 43.500 zł dotyczyły zakupu materiałów  

           i wyposażenia,   

       - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i  

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

         liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych  i szkołach zawodowych oraz  

         szkołach artystycznych poniesione wydatki bieżące w kwocie 399.014 zł  

         dotyczyły: 

         - dotacja przekazana dla niepublicznej szkoły podstawowej do których  

           uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z terenu gminy 51.701,68 zł,  

         - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli,          

           świadczenia zdrowotne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz  
           fundusz socjalny 301.351,62 zł,   
         - pozostałe wydatki w kwocie 45.960,70 zł dotyczyły zakupu materiałów  

           i wyposażenia,   

       - pozostała działalność poniesiono wydatki w kwocie 800 zł, które  

         dotyczyły sfinansowania wynagrodzenia członków komisji uczestniczących w  

         egzaminie związanym z awansem zawodowym nauczycieli,  

 

     Wydatki majątkowe w kwocie 163.641,96 zł poniesiono w rozdziałach: 
     - szkoły podstawowe w kwocie 159.213,96 zł zrealizowano następujące zadania  
       inwestycyjne:  
       - modernizacja pomieszczeń po zastępczej sali gimnastycznej w   

         Rzędzianowicach pod potrzeby przedszkola 94.271,93 zł,  

       - rozbudowa szkoły wraz z zapleczem przedszkolnym w Rzędzianowicach    
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         18.450 zł, 
       - wykonanie projektu oczyszczalni przy SP Rydzów 4.500 zł,  
       - zakup zmywarko – wyparzarki  dla ZS w Chorzelowie 4.590,36 zł,  
       - zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu w ZS Chorzelów (zadanie  

         realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 9.018,31 zł, 

       - zakup urządzeń systemu alarmowego do budynku przedszkola                                  

         ZS Chorzelów 12.767,40 zł, 

       - zakup doposażenia placu zabaw w SP Książnice 5.904 zł,  

       - zakup doposażenia placu zabaw przy SP w Rydzowie (zadanie realizowane w  

         ramach funduszu sołeckiego) 9.711,96 zł,  

     - gimnazja w kwocie 4.428 zł zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (skaner,  

       kserokopiarka, faks, drukarka) dla ZS Chorzelów,   
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TABELA WYDATKÓW PONIESIONYCH  w okresie od 01.01.do 31.12.2015 r.  801-80101-SZKOŁY PODSTAWOWE 

   

          
TREŚĆ 

ZS 

CHORZELÓW 

SP 

CHRZĄSTÓW 

SP 

KSIĄŻNICE 

SP 

PODLESZANY SP RYDZÓW 

SP 

RZĘDZIANOWICE ZS TRZEŚŃ 

ZS WOLA 

MIELECKA  OGÓŁEM 

Wynagrodzenia i 
pochodne 1 264 685,09    587 768,58    556 588,39    748 367,71    423 056,36    758 232,03    936 571,54    748 805,31    6 024 075,01    

Wydatki osobowe 
niezaliczane do 
wynagrodzeń 84 249,71    29 329,57    38 619,19    35 266,85    26 443,23    32 716,77    41 870,72    38 391,87    326 887,91    

Zakup materiałów i 
wyposażenia  34 091,11    5 269,37    6 731,05    17 968,44    40 651,31    15 341,85    21 606,07    52 493,91    194 153,11    

Zakup pomocy 
naukowych 
dydaktycznych 21 975,48    6 166,60    5 880,29    13 249,76    11 121,12    7 885,34    25 074,56    13 300,38    104 653,53    

Zakup energii 57 193,73    34 399,14    39 984,05    45 220,33    7 171,87    55 653,86    72 971,92    18 869,20    331 464,10    

Zakup usług 
remontowych 7 940,76    18 183,42    1 237,05    36 392,67    732,79    1 081,00    9 588,23    13 654,59    88 810,51    

Zakup usług 
zdrowotnych 805,00    580,00    680,00    1 130,00    545,00    225,00    295,00    425,00    4 685,00    

Zakup usług 
pozostałych 14 434,73    6 351,74    9 495,36    8 778,01    11 568,95    9 339,03    15 364,88    9 725,74    85 058,44    

Zakup usług 
telekomunikacyjnych  3 732,23    2 132,32    1 734,09    2 227,12    2 414,21    1 775,20    2 656,05    1 086,57    17 757,79    

Podróże służbowe 
krajowe 178,60    - 48,00    18,00    - - 129,00    242,50    616,10    

Różne opłaty i składki  590,00    1 952,52    1 895,02    3 663,70    1 636,71    2 234,46    3 863,41    2 330,00    18 165,82    

Odpis na ZFŚS 84 195,46    30 208,37    31 430,18    41 643,54    28 794,40    39 523,18    46 269,68    32 128,15    334 192,96    

Szkolenia 
pracowników 
niebędących 
członkami korpusu 
służby cywilnej 520,00    - 255,00    - 555,00    200,00    558,00    500,00    2 588,00    

Wydatki na zakupy 
inwestycyjne  26 376,07    - 5 904,00    - 9 711,96    - - - 41 992,03    

OGÓŁEM 1 600 967,97    722 341,63    700 481,67    953 926,13    564 402,91    924 207,72    1 176 819,06    931 953,22    7 575 100,31    
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TABELA WYDATKÓW PONIESIONYCH w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.  801- 80103-ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

          
TREŚĆ 

ZS 
CHORZELÓW 

SP 
CHRZĄSTÓW SP KSIĄŻNICE 

SP 
PODLESZANY SP RYDZÓW 

SP 
RZĘDZIANOWICE ZS TRZEŚŃ 

ZS WOLA 
MIELECKA  OGÓŁEM 

Wynagrodzenia i 
pochodne    72 210,48       60 973,98        60 034,10         92 193,47     62 459,91      70 501,69      75 123,31      67 472,30     560 969,24     

Wydatki osobowe 
niezaliczane do 
wynagrodzeń      4 138,11         3 970,80          3 987,40           6 104,63     3 910,80        4 601,67        6 151,74        4 056,66        36 921,81     

Zakup materiałów i 
wyposażenia  -        928,90          1 000,00              820,22     

       
817,74        1 000,00        1 500,00           436,70          6 503,56     

Zakup pomocy 
naukowych 
dydaktycznych      1 298,86            534,12             501,00              468,92        2 103,72           399,00        2 000,00           940,10          8 245,72     

Odpis na ZFSŚ      3 014,31         2 879,91          2 803,11           5 068,64     2 879,91        3 943,08        4 699,05        2 947,11        28 235,12     

OGÓŁEM    80 661,76       69 287,71        68 325,61       104 655,88      72 172,08      80 445,44      89 474,10      75 852,87      640 875,45     

 

 

 
TABELA WYDATKÓW PONIESIONYCH w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.  801-80104 - 

PRZEDSZKOLA 

      

TREŚĆ 
ZS 
CHORZELÓW 

SP 
PODLESZANY ZS TRZEŚŃ 

ZS WOLA 
MIELECKA  OGÓŁEM 

Wynagrodzenia i pochodne 309 595,84    172 926,72    367 693,16    363 685,35    1 213 901,07    

Wydatki osobowe 
niezaliczane do wynagrodzeń 21 071,31    10 184,73    19 744,41    21 265,54    72 265,99    

Zakup materiałów i 
wyposażenia  31 021,74    6 484,40    2 000,00    1 463,43    40 969,57    

Zakup pomocy 
dydaktycznych  2 000,00    783,23    2 000,00    9 501,58    14 284,81    

Odpis na ZFSŚ 20 108,52    9 042,48    20 363,98    20 938,52    70 453,50    

OGÓŁEM 383 797,41    199 421,56    411 801,55    416 854,42    1 411 874,94    
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TABELA WYDATKÓW PONIESIONYCH w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. 801- 80110 - GIMNAZJA 

       TREŚĆ ZS CHORZELÓW ZS WOLA MIELECKA OGÓŁEM 

   
Wynagrodzenia i pochodne 1 349 972,80    1 442 311,67    2 792 284,47    

   Wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń 70 872,29    106 554,81    177 427,10    

   Zakup materiałów i wyposażenia  27 209,02    54 408,99    81 618,01    
   Zakup pomocy naukowych dydaktycznych 22 217,93    18 780,16    40 998,09    
   Zakup energii 71 064,07    21 848,95    92 913,02    
   Zakup usług zdrowotnych 1 740,00    1 415,00    3 155,00    
   Zakup usług pozostałych 18 789,48    15 465,92    34 255,40    
   

Zakup usług telekomunikacyjnych 4 316,78    2 519,19    6 835,97    
   Podróże służbowe krajowe 153,00    590,40    743,40    
   Różne opłaty i składki  3 487,68    3 499,02    6 986,70    
   Odpis na ZFSŚ 61 243,55    85 254,58    146 498,13    
   Wydatki inwestycyjne 4 428,00    - 4 428,00    
   Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej - 1 915,00    1 915,00    
   OGÓŁEM 1 635 494,60    1 754 563,69    3 390 058,29    
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TABELA WYDATKÓW PONIESIONYCH w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 R.  801-80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I 

PRZEDSZKOLNE 

        TREŚĆ ZS CHORZELÓW SP KSIĄŻNICE SP PODLESZANY SP RZĘDZIANOWICE ZS TRZEŚŃ ZS WOLA MIELECKA  OGÓŁEM 

Wynagrodzenia i 
pochodne    101 939,86        47 658,97       68 128,20          58 253,98       120 014,86         107 580,59     503 576,46     

Zakup materiałów i 
wyposażenia       20 100,00          1 800,00         1 900,00            4 650,00           9 050,00             6 000,00        43 500,00     

Odpis na ZFSŚ        3 281,79          1 093,93         2 343,75            1 823,23           4 181,55             3 281,79        16 006,04     

OGÓŁEM    125 321,65        50 552,90       72 371,95          64 727,21       133 246,41         116 862,38      563 082,50     
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    Opis przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym w poszczególnych szkołach       
    remontów i ważniejszych zakupów doposażających szkoły:  
 

    Zespół Szkół w Chorzelowie :  
    - remont komina na budynku szkolnym 5.500 zł,  
    - zakup i montaż projektora w sali lekcyjnej 1.051,33 zł,  
    - dostawa i montaż doposażenia placu zabaw (zadanie realizowane w ramach  

      funduszu sołeckiego) 9.018,31 zł, 

    - zakup szafy na pomoce dydaktyczne 2.100 zł,  

    - zakup pomocy dydaktycznych 2.313,78 zł, 

    - zakup wyposażenia gabinetu higienistki szkolnej (zadanie współfinansowane ze  

      środków 0,4% rezerwy części subwencji oświatowej) 8.500 zł, 

    - zakup wyposażenia kuchni szkolnej (zadanie współfinansowane ze  

      środków 0,4% rezerwy części subwencji oświatowej) 17.300 zł,  

    - zakup wykładziny dywanowej do świetlicy szkolnej 380,07 zł, 

    - zakup laptopów wraz z osprzętem do pracy dydaktycznej z uczniami  

      niepełnosprawnymi 6.600 zł,  

    - doposażenie zbiorów bibliotecznych ze środków Programu „Książki naszych  

      marzeń” 2.712 zł, 

    - zakup laptopa do pracowni językowej 3.497 zł,  

    - zakup 5 sztuk koszy na śmieci na teren przy budynkach szkolnych 2.498,70 zł, 

    - zestaw mobilnego zestawu nagłośnieniowego w celu wykorzystania podczas  

      uroczystości szkolnych i apeli 1.598 zł,  

    - zakup pomocy dydaktycznych – interaktywny system weryfikacji wiedzy uczniów    

      poprzez przeprowadzanie testów multimedialnych 4.150 zł, 

    - zakup rutera z rozbudową i konfiguracją sieci do pracowni komputerowej                

      2.000 zł,  

    - zakup zmywarko – wyparzarki do kuchni szkolnej 4.590,36 zł, 

    - zakup urządzeń systemu alarmowego i montaż na budynku przedszkolnym  

      12.767,40 zł,  

    - zakup drukarko – kopiarki do pokoju nauczycielskiego 3.198 zł, 

    - zakup urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, kserokopiarka, faks, drukarka) do  

      potrzeb szkoły 4.428 zł,  

 

    Szkoła Podstawowa w Chrząstowie: 

    - wykonanie zabudowy z poliwęglanu wraz z orynnowaniem - zabezpieczającej  

      przed wodami opadowymi piwnice szkolne 11.412,28 zł,  

    - naprawa 3 sztuk komputerów wraz z wymianą podzespołów 927 zł,  

    - doposażenie zbiorów bibliotecznych ze środków Programu „Książki naszych  

      marzeń” 1.250 zł, 

    - zakup 10 sztuk krzeseł do oddziału przedszkolnego i 3 sztuk tablic                      

      korkowych 1.268,70 zł, 

 

    Szkoła Podstawowa w Książnicach: 

    - doposażenie zbiorów bibliotecznych ze środków Programu „Książki naszych  

      marzeń” 1.250 zł, 

    - uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 390,12 zł, 
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    - zakup wyposażenia kuchni szkolnej (zadanie współfinansowane ze  

      środków 0,4% rezerwy części subwencji oświatowej) 1.800 zł,  

    - zakup mebli do oddziału przedszkolnego (biurko i 2 szafy) 975,80 zł,  

    - zakup dywanu dydaktycznego do kształcenia specjalnego 849 zł, 

    - zakup doposażenia placu zabaw 5.904 zł, 

      

    Zespół Szkół w Podleszanach :  
    - remont sali przedszkolnej i łazienek (zadanie realizowane w ramach  
      funduszu sołeckiego) 24.518,30 zł,  
    - remont sal lekcyjnych (gruntowanie, szpachlowanie, malowanie,  
      wymiana grzejników) 10.678,69 zł,  
    - doposażenie zbiorów bibliotecznych ze środków Programu „Książki naszych  

      marzeń” 1.625 zł, 

    - uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 1.509,62 zł, 

    - zakup 3 sztuk ławek na teren przy budynku szkolnym 750 zł, 
    - zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola 500,61 zł, 
    - zakup siatki i zestawu montażowego w celu zabezpieczenia boiska  
      szkolnego 2.683,60 zł,  
    - zakup szafek do nowoutworzonego oddziału przedszkolnego 1.749,50 zł,  
    - zakup tablicy interaktywnej na potrzeby dydaktyczne 3.380 zł,  

    - zakup wykładziny do nowoutworzonego oddziału przedszkolnego 800 zł,  

    - zakup mebli do nowoutworzonego oddziału przedszkolnego 4.184,40 zł,  

    - zakup wyposażenia kuchni szkolnej (zadanie współfinansowane ze  

      środków 0,4% rezerwy części subwencji oświatowej) 1.900 zł,  

     

    Szkoła Podstawowa w Rydzowie : 

    - uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 894,79 zł, 

    - zakup 10 egzemplarzy słowników do nauki języka angielskiego 600 zł,   

    - doposażenie placu zabaw (zadanie realizowane w ramach funduszu  

      sołeckiego) 9.711,96 zł,  

    - zakup mebli do oddziału przedszkolnego 490 zł,  

    - zakup sprzętu dydaktyczno – rehabilitacyjnego dla uczniów wymagających  

      kształcenia specjalnego 2.084 zł,  

    - zakup 4 sztuk ławek korytarzowych 811,46 zł, 

    - zakup stolika projekcyjnego i tablicy korkowej 793,35 zł,  

    - zakup netebooka i projektora do prowadzenia lekcji w klasach I-III 2.800 zł,  

 

    Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach:  

    - zakup wykładziny do oddziału przedszkolnego 480 zł, 
    - zakup 14 sztuk łóżeczek przedszkolnych 1.258,61 zł, 
    - zakup 20 sztuk zestawów obiadowych na wyposażenie stołówki szkolnej 540 zł, 
    - zakup 4 sztuk stołów, 16 sztuk krzeseł na wyposażenie przedszkola 1.585,91 zł, 
    - doposażenie zbiorów bibliotecznych ze środków Programu „Książki naszych  

      marzeń” 1.625 zł, 

 
    Zespół Szkół w Trześni:  
    - uszczelnienie dachu na sali gimnastycznej 1.107 zł,  
    - remont schodów w budynku szkolnym 3.628,50 zł,  
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    - remont korytarza szkolnego 2.386,20 zł,  
    - zakup dwóch grzejników olejowych do łazienek szkolnych 387 zł, 
    - zakup drukarki do przedszkola 450 zł,  
    - zakup wyposażenia kuchni szkolnej (zadanie współfinansowane ze  

      środków 0,4% rezerwy części subwencji oświatowej) 3.490 zł, 

    - zakup radiomagnetofonu do oddziału przedszkolnego 395 zł,  

    - doposażenie zbiorów bibliotecznych ze środków Programu „Książki naszych  

      marzeń” 1.625 zł, 

 

    Zespół Szkół w Woli Mieleckiej:  
    - remont pomieszczeń pod gabinet higienistki szkolnej 3.991,26 zł,  
    - remont orynnowania budynku szkolnego 8.800 zł,  
    - zakup taboretu gazowego do stołówki szkolnej 1.894,20 zł,  
    - uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 2.914,57 zł,  

    - doposażenie zbiorów bibliotecznych ze środków Programu „Książki naszych  

      marzeń” 1.560 zł, 

    - zakup regału z nadstawką do sali lekcyjnej 850 zł,  

    - zakup wyposażenia kuchni szkolnej (zadanie współfinansowane ze  

      środków 0,4% rezerwy części subwencji oświatowej) 6.000 zł, 

    - zakup przyborów edukacyjnych do pracy z uczniami niepełnosprawnymi    

      (w zakresie dysleksji) 2.599,80 zł,   

    - zakup 2 laptopów do prowadzenia zajęć dydaktycznych 4.100 zł,  

    - doposażenie przedszkola samorządowego w pomoce dydaktyczne i  

      Zabawki (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 8.000 zł,  

    - zakup keyboarda do prowadzenia lekcji muzyki 2.849 zł,  

    - zakup laptopa do prowadzenia zajęć w oddziale przedszkolnym 1.563,30 zł,  

    - zakup laptopa do prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego  

      2.071,49 zł,   

    - zakup szafy wnękowej do przechowywania pomocy dydaktycznych 1.599 zł,  

    - zakup wyposażenia gabinetu higienistki szkolnej (zadanie współfinansowane ze  

      środków 0,4% rezerwy części subwencji oświatowej) 1.872 zł, 

    - zakup 2 laptopów do prowadzenia zajęć dydaktycznych na lekcjach muzyki i  

      matematyki 3.800,01 zł,   

    - zakup projektora do sali muzycznej 1.385 zł,  

    - zakup 2 sztuk kamer do monitoringu zewnętrznego budynku szkolnego 947,10 zł, 

    - zakup rolet materiałowych do „małej” sali gimnastycznej 1.719,96 zł,  

  

14. W dziale 851 - Ochrona zdrowia:  

      Wydatki bieżące wykonano w kwocie 72.237,70 zł i poniesiono w rozdziałach:  
       - zwalczanie narkomanii wydatki w kwocie 4.000 zł dotyczyły:   
         - zorganizowania szkolenia profilaktycznego "Szkolna Interwencja    
           Profilaktyczna - rekomendowana przez MEN metoda postępowania wobec  
           uczniów sięgających po używki" "Dopalacze Jak o nich mówić” 1.780 zł, 
         - przeprowadzenie porady psychologicznej w zakresie interwencji                      
           kryzysowej  840 zł  
         - przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli i pedagogów 1280 zł, 

         - usługa medyczna w zakresie konsultacji psychiatrycznej 100 zł, 
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       - przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w kwocie 66.237,70 zł  

         dotyczyły:  

         - organizacja szkolenia dla członków GKRPA w zakresie działalności  

           profilaktycznej 1.600 zł,  

         - kosztów usługi psychoterapeutycznej dla ucznia w ramach interwencji  

           kryzysowej 1.450 zł,  

         - wypłata wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania   

           Problemów Alkoholowych 420 zł,  

         - pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień oraz organizacja            

           w tym zakresie spotkań z rodzicami 2.470 zł,  

         - realizacja programów profilaktycznych w szkołach i ośrodku kultury w tym   
           zakupu nagród dla uczestników realizowanych programów profilaktycznych   
           oraz zakup materiałów niezbędnych do ich organizacji 17.042,37 zł,  
         - organizacja spektakli profilaktycznych w szkołach na terenie gminy 2.916 zł,         

         - organizacji zajęć profilaktycznych w okresie feryjnym dla uczniów szkół           

           podstawowych i gimnazjów 9.580,83 zł,  

         - organizacja wycieczek i zajęcia w ramach realizowanych programów  

           profilaktycznych 2.176,50 zł,  

         - organizacja wypoczynku letniego dla 28 dzieci (kolonia socjoterapeutyczna)  

           11.732 zł,   

         - realizacja programów zdrowotnych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu  

           i współuzależnienia przez ośrodek profilaktyki i uzależnień (w tym lecznictwo  

           odwykowe) 1.850 zł,  

         - przekazania placówce wsparcia dziennego dotacji celowej na dofinansowanie  

           zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym  do sektora finansów  

           publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i  

           wolontariacie na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu  

           pieczy zastępczej - pn. „ Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i  

           prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2015r."  - 15.000 zł,  

       - pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł dotyczyły:   

         - przekazania Stowarzyszeniu Diabetyków dotacji celowej na dofinansowanie  

           zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym  do sektora finansów  

           publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publiczneg11o i  

           wolontariacie na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w  

           2015 r. pn. „Ochrona zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin  

           dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi”  - 2.000 zł, 

          

15. W dziale 852- Pomoc społeczna:  

      Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.624.657,52 zł i poniesiono w rozdziałach: 
      - domy pomocy społecznej wydatki bieżące w kwocie 237.365,53 zł dotyczyły  

        pokrycia kosztów pobytu w domach pomocy społecznej 11 podopiecznych  

        umieszczonych w DPS,  

      - rodziny zastępcze wydatki bieżące w kwocie 25.464,87 zł dotyczyły kosztów  

        opieki i wychowania w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo –  

        wychowawczej dla 5 dzieci,  

      - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące w  

        kwocie 4.396,17 zł dotyczyły: 
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        - zakupu materiałów biurowych 201,17 zł, 

        - szkolenia pracowników 3.400 zł, 

        - zakup usług pozostałych 200 zł,  

        - kosztów delegacji służbowych 595 zł,   
      - wspieranie rodziny wydatki bieżące w kwocie 40.473,25 zł dotyczyły:  

        - wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnym oraz funduszem            

          socjalnym 39.896,96 zł,        

        - delegacje służbowe 576,29 zł,         

      - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na  

        ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki  

        bieżące w kwocie 3.924.851,03 zł dotyczyły wypłat:         

        - 808 świadczeń dla osób uprawnionych z funduszu alimentacyjnego w kwocie   

          293.726,77 zł,  

        - 9.636 zasiłków rodzinnych w kwocie 995.553 zł,  

        - 5.439 dodatków do zasiłków rodzinnych w kwocie 561.465,70 zł, w tym;  

          - 51 dodatków z tytułu urodzenia dziecka 51.000 zł,  

          - 200 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu                  

            wychowawczego 76.813,70 zł,  

          - 452 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka 82.735 zł,  

          - 843 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  

            68.500 zł,  

          - 629 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 62.900 zł,  

          - 1.654 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza   

             miejscem zamieszkania 88.217 zł,  

          - 1.610 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej  

             131.300 zł,  

        - 4.441 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 679.473 zł,  

        - 588 świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 702.760 zł,  

        - 277 zasiłków dla opiekuna w kwocie 141.890,70 zł, 

        - 105 świadczeń z tytułu przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego  
           52.208,30 zł,          
        - 134 rodziny skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka  
           w kwocie 134.000 zł,  
        - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub  

          pobranych w nadmiernej wysokości 14.985,42 zł,  

        - składki na ubezpieczenia społeczne dla 776 świadczeniobiorców                 

          200.768,51 zł,  

        - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń       

          w kwocie 100.972,56 zł,  

        - odpis na fundusz socjalny, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania  

          lekarskie pracowników 2.449,68 zł,  

        - wydatki związane z kosztami administracyjnymi tego zadania, tj. zakupy             

          materiałów biurowych, sprzętu, opłat pocztowych, opłat za dostęp do Internet,  

          usług telekomunikacyjnych, szkoleń, delegacji służbowych 12.250,78 zł,  

        - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5,73 zł,  

        - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich 35.859,88 zł,       

        Wydatki tego rozdziału pokrywane są z dotacji celowej na zadania zlecone  
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        z zakresu administracji rządowej, a wydatki na świadczenia rodzinne zostały  

        pomniejszone o zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych w roku  

        budżetowym świadczeń rodzinnych o kwotę 3.519 zł.  

      - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  

        świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby  

        uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące w  

        kwocie 38.877,81 zł dotyczyły składek zdrowotnych opłaconych za 22  

        świadczeniobiorców zasiłków stałych i 382 świadczeniobiorców zasiłków  

        pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna 

        Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej na zadnia zlecone z zakresu  

        administracji rządowej i zadania własne gminy. 

      - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z  

        zrealizowanych wydatków bieżących na kwotę 134.392,16 zł wypłacono:         

        - zasiłki okresowe dla 21 osób tj. 96 świadczeń na kwotę 32.229,26 zł,          

        - zasiłki celowe i w naturze dla 137 osób na kwotę 102.162,90 zł tj. 134  

          świadczeń na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, opłata za pobyt w  

          schronisku dla bezdomnych dla 3 osób,  

          Wydatki tego rozdziału w kwocie 32.229,26 zł zostały pokryte z dotacji  
          celowej na zdania własne gminy.  
      - dodatki mieszkaniowe z wydatków bieżących w kwocie 27.543,22 zł wypłacono  
        118 dodatków mieszkaniowych w kwocie 26.043,22 zł, zakupiono materiały  
         biurowe za kwotę 935 zł i zakupiono licencję 565 zł,  
      - zasiłki stałe z wydatków bieżących w kwocie 106.488,71 zł wypłacono zasiłki  

        stałe dla 25 osób,  

        Wydatki tego rozdziału dotyczące wypłaty zasiłków w całości zostały  
        sfinansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy. 
      - ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w kwocie 652.201,31 zł   
        dotyczyły miedzy innymi:  
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP dla  

          pracowników oraz fundusz socjalny 607.187,18 zł,   

        - wydatków administracyjnych związanych z zakupem m. in. materiałów    

          biurowych, prenumeratą, kosztem szkolenia, delegacji, prowizji bankowej,  

          usług informatycznych i telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia, badań  

          lekarskich pracowników itp. 45.014,13 zł,  

          W rozdziale tym, wydatki w kwocie 138.353 zł zostały pokryte z dotacji celowej  
          na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na  
          wynagrodzenia i pochodne.  
      - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące w kwocie  

        151.697 zł dotyczyły:          

         - usługi opiekuńcze dla 7 osób – 81.662 zł,  

         - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 osób – 70.035 zł,  

           W rozdziale tym wydatki w kwocie 70.035 zł zostały pokryte z dotacji celowej  
           na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                           
           z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.  
       - pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 280.906,46 zł dotyczyły:  

         - dożywiania dzieci w szkołach, z którego skorzystało 258 uczniów na łączną            

           kwotę 136.110,38 zł,  

         - wypłaty zasiłków celowych na posiłek dla 163 osób dorosłych tj. 758  
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           świadczeń w kwocie 136.956 zł,  

         - przekazania dla stowarzyszenia Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża  
           dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom  
           nie zaliczonym  do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o  
           działalności pożytku publicznego i wolontariacie na „Realizację programów  
           pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  
           społecznym (POPŻ) „ 3.542,40 zł,  
         - pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie działalności            

           wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 3.424 zł,  

         - wydano Karty Dużej Rodziny dla 66 rodzin, środki na realizację tego programu  

           w kwocie 873,68 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych  

           niezbędnych do obsługi zadania,  

           Wydatki tego rozdziału w kwocie 163.839,01 zł pokryte zostały z dotacji  
           celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i w kwocie 873,68 zł z  
           dotacji celowej na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji  
           rządowej.         
 

16. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:  

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 688.804,32 zł i poniesiono w rozdziałach: 

       - świetlice szkolne - prowadzone jest 8 świetlic przy szkołach na terenie gminy,  
         poniesione wydatki bieżące w kwocie 621.930,57 zł dotyczyły :         
         - wynagrodzenia i pochodnych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich  
           nauczycieli, świadczeń zdrowotnych, świadczeń wynikające z przepisów bhp            
           oraz fundusz socjalny 612.253,64 zł, 

         - pozostałe wydatki w kwocie 9.676,93 zł dotyczyły zakupu materiałów  

           i wyposażenia,   

       - pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące w kwocie 66.873,75 zł dotyczyły  

         pomocy materialnej, w tym na pomoc: 

         - dla 109 uczniów w formie wypłaty stypendiów szkolnych 56.957,05 zł, 

         - dla 3 uczniów w formie zasiłku szkolnego 1.500 zł, 

         - dla uprawnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na zakup  

           podręczników w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”              

           8.416,70 zł,            

         Wydatki te w kwocie 38.739 zł zostały pokryte z dotacji celowej na         
         dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie pomocy stypendialnej i w  
         kwocie 8.416,70 zł na realizacje Programu „Wyprawka szkolna”.  
 

17. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:  

      W okresie sprawozdawczym w dziale poniesiono wydatki w kwocie              
      3.599.396,99 zł, z czego 1.568.968,57 zł to wydatki bieżące, a 2.030.428,42 zł to  
      wydatki majątkowe.  
      Wydatki bieżące w kwocie 1.568.968,57 zł poniesiono w rozdziałach:  
      - gospodarka odpadami wydatki bieżące w kwocie 1.036.315,88 zł dotyczyły:  

         - wynagrodzenia i pochodne, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz   

           fundusz socjalny 83.967,26 zł,  

         - zakup materiały biurowe 848,52 zł,  

         - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zbiórka selektywna,  

           porządkowanie terenów wokół kładki 941.712,10 zł,  
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         - prowizji bankowej za prowadzenie rachunków indywidualnych                   

           podatników 9.000 zł, 

         - szkolenie pracowników i delegacje służbowe 788 zł,  

      - oczyszczanie miast i wsi zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 30.968,83 zł  

        dotyczyły:  

        - opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej” dla gminy 20.000 zł, 

        - pokrycia kosztów wywozu padłych zwierząt 950,40 zł, 

        - zbiórka i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest 10.018,43 zł  

          (zadanie dofinasowane z otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  

          Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotacji celowej),     

      - oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące w kwocie 483.740 zł dotyczyły:  

        - zakup energii dotyczącej oświetlenia ulicznego kwota 339.455,31 zł,  

        - koszty konserwacji sieci oświetleniowej 143.129,01 zł, 

        - zakup lampy ulicznej 940,95 zł,  

        - przyłącz do sieci energetycznej obiektu komunalnego i zwiększenie  

          mocy 214,73 zł,  

      - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie  

        ze środowiska wydatki bieżące w kwocie 1.953,86 zł dotyczyły zakupu artykułów  

        do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata”, taśmy mierniczej do drzew i  

        przeprowadzenia analiz glebowych, 

      - pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 15.990 zł dotyczyły kosztów  

        utrzymania bezdomnych psów w schronisku,   

 

      Wydatki majątkowe w kwocie 2.030.428,42 zł poniesiono w rozdziałach: 
      - gospodarka ściekowa i ochrona wód poniesione wydatki majątkowe w kwocie  
        1.932.421 zł dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:  
        - rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 123.172,33 zł,           

          w tym między innymi;  
           - rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mielec – zakup 6 studni  

             zaworowych i ich montaż celem umożliwienia przyłączenia nowych budynków  

             mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej 53.150,52 zł,  

           - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Trześń nr ewid. 411/2 o dł. 69 m  

             Ø 200 PCV - 9.011,42 zł, 

           - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Mielecka - sieć kanalizacyjna  

             grawitacyjna na działce o numerze ewid. 252, 269 o Ø 160 mm o długość 30 m –  

             1.502,44 zł, 

           - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chorzelów na działce o numerze  

             ewid. 294/5, 295 o Ø 200 mm o długość 140 m  - 13 226,15 zł, 

           - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Złotniki na działce o numerze ewid.  

             254, 255, 256, 257/2, 258 o Ø 200 mm o długość 105 m - 15.533,78 zł, 

           - rozbudowa sieci kanalizacyjnej – wykonanie opracowania projektu budowlanego  

             oraz budowa zjazdu z drogi do pompowni P8 w Rzędzianowicach 21.699,59 zł,  

           - wykonanie mapy do celów projektowych sieci kanalizacyjnej w Złotnikach 492 zł,  

           - wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złotniki                                 

             i Chorzelów 1.500 zł,  

           - wykonanie ogrodzenia pompowni w miejscowości Złotniki 1.100 zł,  

           - wykonanie ogrodzenia pompowni w miejscowości Trześń 1.230 zł,  

           - wykonanie ogrodzenia pompowni w miejscowości Chrząstów 3.089,43 zł,  

           -  wykonanie projektu przyłącza elektrycznego do pompowni w miejscowości   
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              Rzędzianowice 637 zł, 

           - wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości  

             Rzędzianowice 1.000 zł,  

        - budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap I cz. 2 – 3.000 zł,  

        - budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II – 1.761.043,37 zł,  

        - przeprojektowanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej w Bożej Woli,  

          Goleszowie, Książnicach i Podleszanach 32.595 zł, 

        - budowa kanalizacji sanitarnej w Książnicach 49 zł, 

        - budowa kanalizacji sanitarnej w Goleszowie 49,05 zł, 

        - budowa kanalizacji sanitarnej w Bożej Woli 12,25 zł,  

        - budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II – wykonanie mapy  

          do celów projektowych 12.500 zł,  

      - gospodarka odpadami w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków,  

      - oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki w kwocie 98.007,42 zł dotyczyły  
        następujących zadań inwestycyjnych: 
        - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze  
          gminnej w miejscowości Wola Mielecka (zadanie realizowane w ramach  
          funduszu sołeckiego) 3.000 zł,  
        - wykonanie map do celów projektowych oświetlenia ulicznego przy drodze  
          gminnej w miejscowości Wola Mielecka 1.000 zł,  
        - budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej relacji Nagnajów –  
          Dębica i przyłącz do sieci energetycznej w miejscowości Chorzelów na  
          działkach o numerze ewid. gr. 313/2, 104/14 (posadowiono 18 sztuk słupów  
          oświetleniowych) 87.905,42 zł,  
        - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Boża Wola na działce o  
          numerze ewid. gr. 245, 198, montaż lampy oświetleniowych na istniejącym  
          słupie wraz z podwieszeniem przewodu linii napowietrznej NN typu AsXSn  
          oraz budowa oświetlenia, montaż lampy przy drodze łączącej miejscowości  
          Boża Wola – Książnice na istniejącym słupie energetycznym nr 21/2/I wraz z  
          podwieszeniem przewodu linii napowietrznej NN typu AsXSn 6.102 zł, 
 
         
18. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 
     Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1.076.236,31 zł poniesiono w   
     rozdziałach: 
     - pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowane wydatki bieżące w kwocie  
       6.500 zł dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej dla SOKiS z/s w  
       Chorzelowie, wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej otrzymanej z  
       powiatu mieleckiego, 
     - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowane wydatki w kwocie  
       1.061.600 zł dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej dla SOKiS z/s w  
       Chorzelowie, 
     - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w okresie sprawozdawczym nie  
       zrealizowano wydatków, 
     - pozostała działalność zrealizowane wydatki w kwocie 8.136,31 zł dotyczyły:  
       - przekazania dotacji celowej w kwocie 2.200 zł na dofinansowanie zadań  
         zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym  do sektora finansów  
         publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i  
         wolontariacie na realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój  
         wspólnot i społeczności lokalnych w 2015 r. pn. „Kultura jako płaszczyzna  
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         aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne dla; 
         - Stowarzyszenia Nowoczesnych Pań z Książnic 500 zł, 
         - Stowarzyszenia Społeczno Edukacyjnego „Orzeł Biały - Strzelec” z Mielca  
           1.700 zł, 
       - zakupu książek do biblioteki publicznej w Woli Mieleckiej (zadanie realizowane  
         w ramach funduszu sołeckiego) 2.000 zł, 
       - zakupu książek do biblioteki publicznej w Rzędzianowicach (zadanie   
         realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 1.418 zł,  
       - zakupu książek do biblioteki publicznej w Trześni (zadanie realizowane w  
         ramach funduszu sołeckiego) 1.518,31 zł,  
       - organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Woli Mieleckiej „Dzień  
         Seniora” (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) 1.000 zł,           
 
19. W dziale 926 - Kultura fizyczna: 
      Wydatki w kwocie 394.238,81 zł, z czego 275.622,75 zł to wydatki bieżące, 
      a 118.616,06 zł to wydatki majątkowe. 
      Wydatki bieżące w kwocie 275.622,75 zł zrealizowano w rozdziale pozostała  
      działalność i dotyczyły: 
      - przekazania dotacji celowej w kwocie 165.700 zł na dofinansowanie zadań  
        zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym  do sektora finansów  
        publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  
        na „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2015r. z  
        różnych dyscyplin sportowych” i „Organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar  
        Wójta Gminy Mielec” dla: 
         - LKS Trześń 24.000 zł, 
         - LKS Złotniki 22.500 zł, 
         - Aeroklub Mielecki Braci Działowskich 1.000 zł, 
         - LKS Podleszany 17.000 zł, 
         - UKS Podleszany 6.200 zł, 
         - UKS „START” przy ZS w Woli Mieleckiej 3.000 zł, 
         - LKS Wola Mielecka 22.500 zł, 
         - LKS Chrząstów 16.700 zł, 
         - LKS Rzędzianowice 12.500 zł, 
         - KS SPARTA Chorzelów 14.000 zł, 
         - LKS Goleszów 9.000 zł, 
         - Międzyszkolny Klub Sportowy „MKS” Mielec 2.000 zł, 
         - Mielecki Klub SHINKYOKUSHIN SAIHA 1.000 zł, 
         - KS Kolorado Wola Chorzelowska 12.000 zł, 
         - UKS „ORZEŁ” przy SP Chorzelów 2.300 zł,     
      - wypłata nagród za wybitne osiągnięcia dla sportowców 9.000 zł, 
      - wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługi obiektów sportowych  
        2.322,43 zł, 
      - wykonania przeglądów kominiarskich obiektów komunalnych 276,75 zł, 
      - koszty postępowania sądowego 18.114,46 zł, 
      - zapłata odsetek ustalonych przez sąd od niezapłaconej w latach poprzednich  
        należności z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego 23.979,85 zł, 
      - zwrot kosztów zgodnie z wyrokiem sadowym należnych wykonawcy za  
        wykonanie w latach poprzednich zadania inwestycyjnego 56.229,26 zł, 
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     Wydatki majątkowe zrealizowano w rozdziale pozostała działalność w kwocie  
     118.616,06 zł i dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych: 
     - budowa placu rekreacyjno – rehabilitacyjnego w Trześni 30.014,93 zł, 
     - budowa placu rekreacyjno – rehabilitacyjnego w Chorzelów 14.758,18 zł, 
     - budowa placu rekreacyjno – rehabilitacyjnego w Książnicach 20.481,25 zł, 
     - budowa placu rekreacyjno – rehabilitacyjnego w Rzędzianowicach 27.430,70 zł, 
     - wykonanie parkingu i chodnika przy budynku komunalnym LKS Złotniki –  
       utwardzenie kamieniem 9.931 zł, 
     - wykonanie oświetlenia stadionu przy budynku komunalnym LKS Złotniki (3 szt.  
       lamp) 16.000 zł. 
 
Wydatki w układzie szczegółowym obrazuje tabela wydatków. 
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ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRZYCHODY 
I  ROZCHODY  BUDŻETU 

 
                                                                          Plan                  Wykonanie  
 
Dochody                   37.560.424,65             38.165.544,77 
- bieżące                                                  35.590.200,99                    36.302.033,39                 
- majątkowe                                              1.970.223,66                      1.863.511,38 
 
Wydatki        38.806.781,21                   35.432.592,25 
- bieżące                                                  33.020.057,87                   30.829.636,34                 
- majątkowe                                              5.786.723,34                     4.602.955,91 
 
Deficyt                                                   -   1.246.356,56                 + 2.732.952,52 
 
Przychody ogółem                                    2.603.792,56                   1.762.343,77 
z tego :  
 
kredyty i pożyczki                                     2.054.996,12                      697.560,12 
 
spłata pożyczek udzielonych                        73.999,00                        73.999,00  
 
wolne środki                                                 474.797,44                      990.784,65 
  
Rozchody ogółem                                     1.357.436,00                   1.357.436,00  
z tego : 
 
spłata kredytów pożyczek                        1.357.436,00                   1.357.436,00 
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Informacja o dotacjach i wydatkach związanych z realizacją zadań własnych 
gminy 
 
Dział  
Rozdział     
Paragraf TREŚĆ DOCHODY ZŁ WYDATKI ZŁ 

    Plan Wykonanie Plan  Wykonanie  

1 4 5   6   

801 
OŚWIATA I 
WYCHOWANIE       585 766         583 029,16           585 766         583 029,16     

80101 Szkoły podstawowe          10 370           10 370,00             10 370           10 370,00     

2030 

Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań 
bieżących gminy          10 370           10 370,00     - - 

4240 
Zakup środków 
dydaktycznych i książek - -         10 370           10 370,00     

80103 

Oddziały przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych       294 063         294 063,00           294 063         294 063,00     

2030 

Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań 
bieżących gminy       294 063         294 063,00     - - 

3020 

Wydatki osobowe nie 
zaliczane do 
wynagrodzeń  - -         16 100           16 100,00     

4010 
Wynagrodzenie 
osobowe pracowników  - -       201 000         201 000,00     

4040 
Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne - -         17 100           17 100,00     

4110 
Składki na 
ubezpieczenia społeczne - -         40 200           40 200,00     

4120 
Składki na Fundusz 
Pracy - -           6 063             6 063,00     

4440 

Odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń 
socjalnych - -         13 600           13 600,00     

80104 Przedszkola       281 333         278 596,16           281 333         278 596,16     

2030 

Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań 
bieżących gminy       281 333         278 596,16     - - 

2540 

Dotacja podmiotowa z 
budżetu dla 
niepublicznej jednostki 
systemu oświaty  - -         77 653           77 653,00     

3020 

Wydatki osobowe nie 
zaliczane do 
wynagrodzeń  - -           9 553             9 553,00     

4010 
Wynagrodzenie 
osobowe pracowników  - -       136 466         133 729,16     

4040 
Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne - -         11 600           11 600,00     
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4110 
Składki na 
ubezpieczenia społeczne - -         25 930          25 930,00     

4120 
Składki na Fundusz 
Pracy - -           4 093             4 093,00     

4210 
Zakup materiałów i 
wyposażenia - -           5 460             5 460,00     

4440 

Odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń 
socjalnych - -         10 578          10 578,00     

852 POMOC SPOŁECZNA       471 761         470 810,98           471 761         470 810,98     

85206 Wspieranie rodziny          21 000           21 000,00             21 000           21 000,00     

2030 

Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań 
bieżących gminy          21 000           21 000,00     - - 

4010 
Wynagrodzenie 
osobowe pracowników  - -         21 000           21 000,00     

85213 

Składki na 
ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające 
niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w 
zajęciach w centrum 
integracji społecznej            8 901             8 901,00               8 901             8 901,00     

2030 

Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań 
bieżących gminy            8 901             8 901,00     - - 

4130 

Składki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne - -           8 901             8 901,00     

85214 

Zasiłki i pomoc w 
naturze oraz składki na 
ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe          32 473           32 229,26             32 473           32 229,26     

2030 

Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań 
bieżących gminy          32 473           32 229,26     - - 

3110 Świadczenia społeczne - -         32 473           32 229,26     

85216 Zasiłki stałe       106 534     106 488,71           106 534         106 488,71     

2030 

Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań 
bieżących gminy       106 534         106 488,71     - - 

3110 Świadczenia społeczne - -       106 534         106 488,71     
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85219 
Ośrodki pomocy 
społecznej       138 353         138 353,00           138 353         138 353,00     

2030 

Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań 
bieżących gminy       138 353         138 353,00     - - 

4010 
Wynagrodzenia 
osobowe pracowników - -       116 573         116 573,00     

4110 
Składki na 
ubezpieczenia społeczne - -         16 000           16 000,00     

4120 
Składki na Fundusz 
Pracy - -           1 780             1 780,00     

4210 
Zakup materiałów i 
wyposażenia - -           4 000             4 000,00     

85295 Pozostała działalność       164 500         163 839,01           164 500         163 839,01     

2030 

Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań 
bieżących gminy       164 500         163 839,01     - - 

3110 Świadczenia społeczne - -       164 500         163 839,01     

854 
EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA          38 739           38 739,00             38 739           38 739,00     

85415 
Pomoc materialna dla 
uczniów          38 739           38 739,00             38 739           38 739,00     

2030 

Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań 
bieżących gminy          38 739           38 739,00     - - 

3240 Stypendia dla uczniów - -         38 739           38 739,00     

  RAZEM    1 096 266      1 092 579,14        1 096 266      1 092 579,14     
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Kredyty i pożyczki       

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi     7 721 401,85     

       

Pożyczki       

       

Rodzaj zobowiązania  

Pożyczka z 
WFOŚiGW 
Rzeszów 
"Kanalizacja w 
Rzędzianowicach 
etap II cz. 3" 

Pożyczka z 
WFOŚiGW Rzeszów 
"Kanalizacja w Woli 
Mieleckiej etap I cz. 
3" 

Pożyczka z 
WFOŚiGW Rzeszów 
"Kanalizacja w Woli 
Mieleckiej i 
Rzędzianowicach" 

Pożyczka z 
WFOŚiGW Rzeszów 
"Kanalizacja w Woli 
Mieleckiej Etap II" Ogółem  

Kwota pożyczki             424 107,89                   801 413,86                1 123 391,98                   697 560,12             3 046 473,85      

Wysokość spłaty 
zobowiązania do dnia 
31.12.2015r.            339 280,00                   641 120,00                   224 672,00                                -               1 205 072,00      

Stan zadłużenia na 
koniec roku 
budżetowego 2015              84 827,89                   160 293,86                   898 719,98                   697 560,12             1 841 401,85      

Termin spłaty 
poszczególnych rat 
poszczególnych 
pożyczek            

2016              84 827,89                   160 293,86                   112 336,00                     77 480,00                434 937,75      

2017                         -                                  -                     112 336,00                     77 480,00                189 816,00      

2018                         -                                  -                     112 336,00                     77 480,00                189 816,00      

2019                         -                                  -                     112 336,00                     77 480,00                189 816,00      

2020                         -                                  -                     112 336,00                     77 480,00                189 816,00      

2021                         -                                  -                     112 336,00                     77 480,00                189 816,00      

2022                         -                                  -                     112 336,00                     77 480,00                189 816,00      

2023                         -                                  -                     112 367,98                     77 480,00                189 847,98      

2024                         -                                  -                                   -                       77 720,12                  77 720,12      
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Kredyty       

       

Rodzaj zobowiązania  

Kredyt z ING Bank 
na "Deficyt roku 
2010" umowa z 
10.11.2010r. 

Kredyt z Bank Pekao 
SA w Warszawie na 
"Deficyt roku 2011 i 
spłatę wcześniej 
zaciągniętych 
zobowiązań" umowa 
z 15.11.2011r. 

Kredyt z ING Bank 
na "Deficyt roku 
2012 i spłatę 
wcześniej 
zaciągniętych 
zobowiązań" umowa 
z 28.12.2012r. 

Kredyt z ING Bank 
na "Deficyt roku 
2013 i spłatę 
wcześniej 
zaciągniętych 
zobowiązań" umowa 
z 4.12.2013r. 

Kredyt z Bank 
Pekao SA w 
Warszawie na 
"Deficyt roku 2014 
i spłatę wcześniej 
zaciągniętych 
zobowiązań" 
umowa z 
11.12.2014r. Ogółem 

Kwota pożyczki          2 000 000,00                 2 000 000,00                1 700 000,00                2 000 000,00             1 600 000,00        9 300 000,00     

Wysokość spłaty 
zobowiązania do dnia 
31.12.2015r.         1 440 000,00                 1 280 000,00                   400 000,00                   200 000,00                100 000,00        3 420 000,00     

Stan zadłużenia na 
koniec roku 
budżetowego 2015            560 000,00                   720 000,00                1 300 000,00                1 800 000,00             1 500 000,00        5 880 000,00     

Termin spłaty 
poszczególnych rat 
poszczególnych 
pożyczek             

2016            280 000,00                   360 000,00                   200 000,00                   100 000,00                100 000,00        1 040 000,00     

2017            280 000,00                   360 000,00                   200 000,00                   160 000,00                160 000,00        1 160 000,00     

2018                         -                                  -                     200 000,00                   180 000,00                160 000,00          540 000,00     

2019                         -                                  -                     200 000,00                   200 000,00                200 000,00          600 000,00     

2020                         -                                  -                     200 000,00                   280 000,00                200 000,00          680 000,00     

2021                         -                                  -                     100 000,00                   280 000,00                200 000,00          580 000,00     

2022                         -                                  -                     100 000,00                   300 000,00                240 000,00          640 000,00     

2023                         -                                  -                     100 000,00                   300 000,00                240 000,00          640 000,00     
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