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Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubanie za I półrocze 2019 roku 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy Lubanie przedkłada Radzie Gminy Lubanie           

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacje: 

1) o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku, 

2) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie w okresie 

sprawozdawczym, 

3) o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy. 

Informację sporządzono w oparciu o sprawozdania budżetowe wynikające z obowiązującego 

rozporządzenia Ministra Finansów o sprawozdawczości. 

Budżet gminy na 2019 rok uchwalony był na drugiej Sesji Rady Gminy w dniu 12 grudnia 2018 roku. 

W analizowanym okresie plan dochodów i wydatków budżetowych zmieniany był łącznie dziewięć 

razy. Przy czym Rada Gminy zmieniała budżet dwa razy.  

Wynikiem wprowadzonych zmian jest wzrost planów: 

1) dochodów budżetowych o 1.039.410,71 zł to znaczy, że na etapie uchwalania budżetu plan 

dochodów wynosił 19.210.670,50 zł a według stanu na 30 czerwca 2019 roku     

20.250.081,21 zł.  Dla porównania podaje się, że plan dochodów budżetowych na 30 czerwca 

2018 roku wynosił 21.357.110,85 zł i był wyższy od tegorocznego o 1.107.029,64 zł. 

Plan dochodów bieżących w porównaniu do analogicznego okresu (19.187.935,41 zł) zwiększył się     

o 623.409,80 zł i wynosi obecnie 19.811.345,21 zł.  

Plan dochodów majątkowych za analizowany okres sprawozdawczy wynosi 438.736,00 zł. 

Na koniec pierwszego półrocza 2018 roku plan dochodów majątkowych wynosił  2.169.175,44 zł, 

2) wydatków budżetowych, który wynosi na koniec okresu sprawozdawczego 21.035.484,27 zł   

i wzrósł w porównaniu do uchwalonego w miesiącu grudniu 2018 roku o 1.724.813,77 zł.  

3) na etapie uchwalania budżetu planowano deficyt budżetowy w kwocie                               

100.000,00 zł, a po zmianach deficyt budżetowy wynosi 785.403,06 zł i będzie uzupełniony 

przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami. 

  Planowane przychodów budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 1.326.231,06 zł                 

i składają się z:  

 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych –  

   1.026.231,06 zł, 

 - przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie –300.000,00 zł.  

 Na koniec analizowanego okresu przychody osiągnęły wielkość 1.026.231,06 zł.   

           Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 540.828,00 zł natomiast  spłaty z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek  na 30 czerwca 2019 roku wykonano w kwocie 304.414,00 zł. 
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 Zgodnie z planem na koniec czerwca 2019 roku operacyjna nadwyżka budżetowa dochodów 

bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 473.944,32 zł a powiększona o wolne środki z lat 

ubiegłych wynosi 1.500.175,38 zł.   

 Wpływy z dochodów bieżących za pierwsze półrocze 2019 roku wykonano w 54,85% to 

znaczy, że plan tych dochodów wynosił 19.811.345,21 zł a wpływy zrealizowane uzyskano                

w wysokości 10.866.005,85 zł. 

Plan wydatków bieżących na 2019 rok wynosi 19.337.400,89 zł a realizacja za pierwsze półrocze  

2019 roku to kwota 9.956.928,48 zł co stanowi 51,49% przyjętego planu. 

Nadwyżka operacyjna za okres sprawozdawczy wynosi 909.077,37 zł.  

 Porównując do analogicznego okresu 2018 roku dochody bieżące zrealizowano w 53,36%     

w kwocie 10.239.569,96 zł. Wydatkowano na zadania bieżące do końca czerwca 2018 roku 

9.516.737,33 zł.  

Nadwyżka operacyjna za pierwsze półrocze 2018 roku wynosiła 722.832,63 zł. 

 Plan dochodów majątkowych według stanu na 30 czerwca 2019  roku wynosił 438.736,00 zł   

a wpływów z tego tytułu nie uzyskano. Zaznaczyć należy, że planowanymi źródłami dochodów 

majątkowych są dotacje przeznaczone na inwestycje.   

Głównymi źródłami dochodów bieżących są: 

- dochody własne z tytułu podatków, opłat, czynszów, odsetek, udziały w podatku dochodowym od   

  osób fizycznych i prawnych których łączny plan wynosi 9.671.906,00 zł.  

  Na rachunek gminy wpłynęła z tego tytułu kwota 5.007.249,55 zł co oznacza, że wskaźnik  

  procentowy realizacji wynosi 51,77% planu, 

- dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowano   

  na kwotę 5.134.537,21 zł.                          

  W pierwszym półroczu przekazano gminie z tytułu dotacji i środków kwotę 2.853.228,30 zł,    

  co stanowi 55,57 % realizacji,  

- subwencja ogólna, której plan wynosi 5.004.902,00 zł natomiast faktyczne wpływy do  30 czerwca   

  bieżącego roku zamknęły się kwotą 3.005.528,00 zł tj. 60,05%.  

 Dochody budżetowe ogółem w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 53,66% to znaczy, 

że z planowanych 20.250.081,21 zł wykonano 10.866.005,85 zł.  

 Jak wcześniej wspomniano, planowane ogólne dochody własne gminy wynoszą łącznie 

9.671.906,00 zł. Wpływy  z tego tytułu w analizowanym okresie to kwota 5.007.249,55 zł.  

W strukturze dochodów budżetowych dochody własne to 47,76%. W planowanej kwocie dochodów 

własnych plan podatków wynosi 5.657.422,00 zł. Z tego tytułu wpłynęła na rachunek gminy kwota 

2.989.003,96 zł.   

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynoszą po stronie planu 

2.895.770,00 zł z czego wpływy stanowią kwotę 1.398.482,87 zł. 

Plan opłat to 961.347,00 zł. Z tego do końca czerwca wpływy wynoszą 542.997,77 zł. 
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Pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 157.367,00 zł. Składają się z czynszów, najmu, 

dzierżawy, wpływów z usług, odsetek itd. Z tego tytułu faktyczne dochody wynoszą 76.764,95 zł,     

co stanowi 48,78% kwoty planowanej. 

 Drugim źródłem dochodów jest subwencja ogólna, która w strukturze dochodów planowanych 

stanowi 24,72%. 

 Trzecią grupę dochodów stanowią dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz dotacje       

i dofinansowania na zadania inwestycyjne. Plan dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 

oraz dofinansowań stanowiących dochody majątkowe wynosi 5.573.273,21 zł, co w strukturze 

dochodów planowanych daje 27,52%. 

 W strukturze procentowej wykonania dochodów budżetowych pierwsze miejsce                     

ze wskaźnikiem 41,18% przypada dla dochodów z działu 756 gdzie planuje się dochody od osób 

prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem. W ich skład wchodzą głównie dochody własne gminy. Plan tych dochodów 

wynosi 8.654.292,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 4.474.809,43 zł. 

 Drugie miejsce w strukturze wykonania przypada dla działu 758 – Różne rozliczenia. W skład 

tego działu wchodzą głównie subwencje. Plan dochodów wynosi 5.012.902,00 zł, wykonanie   

3.010.663,00 zł. Struktura procentowa wykonania to 27,71%. 

 Trzecie miejsce pod względem wielkości dochodów zajmuje dział 855 – Rodzina. Plan 

dochodów wynosi 3.683.404,36 zł a realizacja 2.024.364,84  zł przy wskaźniku w strukturze 

wykonania 18,63%. W skład tych dochodów wchodzą głównie dotacje na zadania zlecone i własne 

oraz niewielkie dochody własne. 

W dziale  900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów wynosi 722.889,00 zł, 

realizacja za pierwsze półrocze stanowi 375.583,29 zł. Wskaźnik struktury wykonania wynosi 3,46%. 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie plan dochodów wynosi 652.310,26 zł                                          

a wykonanie 315.628,89 zł, tj. 2,90% wskaźnika wykonania w strukturze. 

W dziale 852 - Pomoc społeczna plan dochodów wynosi 593.882,00 zł natomiast wykonanie 

250.586,98 zł (wskaźnik wykonania - 2,31%). 

Dla działów 010, 020, 600, 700, 710, 720, 750, 751, 854 i 921 omawiany wskaźnik wynosi 3,81%. 

Dochody w tych działach pochodzą z dotacji na zadania zlecone i własne, realizowane w drodze 

porozumień oraz dochodów własnych gminy. 

Na tym zakończono pierwszą część informacji, która dotyczy wstępu informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Lubanie za I półrocze 2019 roku. 

W drugiej części analizy opisano plan i wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości to jest 

działach, rozdziałach i paragrafach. 
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DOCHODY BUDŻETOWE  

 

 Dochody budżetowe wykonane w analizowanym okresie były niższe od zrealizowanych za 

pierwsze półrocze 2018 roku o 587.334,92 zł. Dla przypomnienia podaje się, że dochody za pierwsze 

półrocze 2019 roku wynoszą 10.866.005,85 zł a na koniec czerwca 2018 roku ich realizacja wynosiła 

11.453.340,77 zł.  

 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 

 W tym rozdziale planuje się dochody z dotacji celowej w wysokości 230.326,59 zł,            

które w 100% wpłynęły do gminy z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym części podatku 

akcyzowego zawartego w cenie paliwa to jest oleju napędowego. 

 

Dział 020 – Leśnictwo 

Rozdział 02095 – Pozostała działalność 

  Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie 1.700,00 zł. Gmina 

otrzymała w I półroczu 2019 roku należność za część obwodów łowieckich w wysokości  27,14 zł co 

stanowi 1,60%. 

 

Dział 600 – Transport i łączność 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

 Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym na odśnieżanie  i usuwanie 

skutków zimy w zakresie dróg powiatowych wpłynęła dotacja celowa w wysokości 34.510,63 zł, 

której plan wynosił 37.526,00 zł co stanowi 91,96%. 

 

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 

 Zwiększono dochody pochodzące z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego             

o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich             

w wysokości 275.123,00 zł, które dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi 

gminnej Kaźmierzewo - Ustronie". Wpływów w analizowanym okresie nie odnotowano. 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

 Roczny plan dla dochodów tego rozdziału wynosi 54.592,00 zł a wykonanie stanowi 82,10%  

i zamyka się kwotą 44.818,81 zł. 

           Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie według planu wynoszą 42,00 zł                         

a faktyczne wpływy stanowią kwotę 15,68 zł tj. 37,33% planu.  

           Z tytułu zwrotu poniesionych kosztów postępowania w sprawach rozgraniczenia nieruchomości 

uzyskano dochody w kwocie 13.884,20  zł przy planie 5.000,00 zł co stanowi 277,68%.  
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          Za pierwsze półrocze z tytułu czynszu i wynajmu odnotowano wpływy w wysokości    

27.673,87 zł to jest 56,48% uchwalonego na kwotę 49.000,00 zł planu. 

          Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przyjęto plan w kwocie 50,00 zł a wpłaty od stycznia 

do czerwca 2019 roku wyniosły 75,66 zł tj. 151,32% planu.  

          Ponadto zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 500,00 zł a uzyskane środki  

w wysokości 3.169,40 zł stanowią 633,88% planu i dotyczą wpływów z tytułu podatku VAT do 

odliczenia.          

  

Dział 710 – Działalność usługowa 

Rozdział 71035 – Cmentarze 

 Plan dotacji celowej na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na grobach wojennych 

znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Lubaniu oraz na terenie gminy wynosi  1.000,00 zł, 

który w 100% wpłynął na rachunek gminy. 

 

Dział 720 – Informatyka 

Rozdział – 72095 – Pozostała działalność 

Na podstawie zawartej umowy ze Stowarzyszeniem Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica 

wprowadzono dochody bieżące z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 

3.590,16 zł a z budżetu państwa w wysokości 609,84 zł. Plan tych dochodów dotyczy realizacji 

zadania pn.:„ Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lubanie” w ramach realizacji 

projektu gruntowego, program „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego             

i łódzkiego”, I półroczu bieżącego roku dochodów nie uzyskano. 

 

Dział 750- Administracja publiczna 

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 

          Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa              

na realizację zadań zleconych gminie. Plan tej dotacji na 2019 rok to kwota 50.600,00 zł  a wpływy 

wynoszą 26.293,00 zł co daje 51,96% planu.  

W opisywanym rozdziale planuje się również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane  

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów gminy za udostępnianie 

danych z ewidencji ludności w kwocie 10,00 zł. W omawianym okresie dochody z tego tytułu 

odnotowano w wysokości  1,55 zł. 

 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin  

 Planowane dochody ogółem w tym rozdziale wynoszą 9.370,00 zł a uzyskane wpływy 

stanowią 8.524,55 zł co daje 90,98% planu. 
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 W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

czy kosztów upomnień w wysokości 10,00 zł. Wpływów nie odnotowano. 

 Z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za energię elektryczną przez najemców lokali          

oraz Kujawsko – Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych w Toruniu uzyskano dochody              

w kwocie 3.127,68 zł przy planie 4.000,00 zł co stanowi 78,19%.  

 Odsetki od nieterminowych wpłat odnotowano w wysokości 1,18 zł przy planie 10,00 zł       

co stanowi 11,80% planu. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia składek 

ZUS zaplanowano w wysokości 4.350,00 zł a uzyskane dochody z tego tytułu stanowią kwotę 

4.349,69 zł, tj. 99,99% planu. 

Ponadto w rozdziale 75023 księgowane są dochody z tytułu należnych wynagrodzeń dla płatnika 

składek ZUS, podatku dochodowego oraz VAT-u naliczonego do odliczenia z faktur zakupowych 

dotyczących sprzedaży energii elektrycznej. Wpływy z tego tytułu wynoszą łącznie 1.046,00 zł co 

stanowi 104,60% planu. 

 

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

 Zaplanowane dochody w tym rozdziale wynoszą 50.150,00 zł a uzyskane wpływy                        

w analizowanym okresie stanowią kwotę 17.877,01 zł co stanowi 35,65% planu. 

Zaplanowane dochody bieżące z tytułu wpływów z wynajmu autobusu na imprezy 

okolicznościowe oraz wycieczki organizowane przez szkoły i inne podmioty sektora publicznego                                  

w kwocie 50.000,00 zł wykonano w wysokości 17.821,09 zł, tj. 35,64% planu. Kolejnym źródłem 

dochodów w kwocie 7,92 zł przy planie 50,00 zł są wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych            

a uzyskane dochody w kwocie 48,00 zł przy planie 100,00 zł dotyczą należnych wynagrodzeń          

dla płatnika składek ZUS i podatku od wynagrodzeń. 

 

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

                    oraz sądownictwa 

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

                             prawa 

 Plan dotacji celowej, która wpływa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych                           

z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców wynosi 1.100,00 zł. 

Do końca czerwca bieżącego roku wpływy wynoszą 554,00 zł co stanowi 50,36% planu.  

 

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

                            burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe  

                            i wojewódzkie 

Plan dotacji celowej zaplanowano w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na transport, 

załadunek i rozładunek dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jednostek samorządu   

terytorialnego  przeprowadzonych  w  dniu 21 października 2018 roku przekazywanych do archiwum 
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państwowego zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy a uzyskane dochody z tego tytułu wpłynęły             

w kwocie 478,44 zł, które stanowią 95,69% planu. 

 

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 

 Plan dotacji w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu 

Europejskiego w dniu 26 maja 2019 roku wprowadzono na podstawie decyzji z Krajowego Biura 

Wyborczego w wysokości 24.277,00 zł a dochody uzyskano w kwocie 23.768,70 zł, tj. 97,91% planu. 

 

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

                    nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

 Do działu 756 przypisane są głównie dochody własne gminy z tytułu podatków, opłat, 

udziałów w dochodach budżetu państwa oraz odsetek. 

Wskaźnik procentowy wykonania tych dochodów wynosi 51,71%. Planowane wpływy roczne zostały 

uchwalone na kwotę 8.654.292,00 zł. Od stycznia do czerwca 2019 roku zrealizowano dochody          

w wysokości 4.474.809,43 zł. Za pierwsze półrocze 2018 roku wpływy stanowiły kwotę    

4.133.969,89 zł. 

 

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

                              cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych             

                              i innych jednostek organizacyjnych 

 Rozdział 75615 zawiera następujące źródła dochodów od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych w tym: 

1) z podatków: 

- od nieruchomości, 

- rolnego, 

- leśnego, 

- od środków transportowych, 

- od czynności cywilnoprawnych, 

2) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 

            Plan roczny podatku od nieruchomości na 2019 rok uchwalony został w wysokości 

4.539.722,00 zł a wpływy zamknęły się kwotą 2.340.639,97 zł co oznacza, że plan został zrealizowany 

w 51,56%. Według stanu na 30 czerwca 2019 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od 

osób prawnych wynoszą 22.066,00 zł a nadpłaty 0,20 zł. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy w analizowanym 

podatku wynoszą 99.699,26 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 923,86 zł                 

a umorzenie zaległości podatkowych wynosi 25.107,00 zł. 

             Podatek rolny od osób prawnych w pierwszym półroczu był wykonany w 53,36%.  To znaczy, 

że planowano dochody roczne w kwocie 5.500,00 zł a wykonanie za półrocze wynosi 2.935,00 zł. 
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Według stanu na 30 czerwca 2019 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 

wynoszą 443,00 zł natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to wielkość 466,79 zł. 

             Plan dochodów z tytułu podatku leśnego wynosi 48.000,00 zł a faktyczne wpływy                 

za analizowany okres to 24.546,00 zł co stanowi 51,14%  realizacji. 

             Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 25.000,00 zł a wpływy 

za pierwsze półrocze to 14.046,00 zł co stanowi 56,18% planu. Skutki obniżenia górnych stawek 

podatkowych wynoszą 10.816,74 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień 1.854,00 zł. 

            Zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 1.000,00 zł, 

w I półroczu wpływów nie odnotowano. Natomiast odsetki stanowią kwotę 1.151,13 zł przy planie 

100,00 zł.  

Ponadto uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnień w wysokości 139,20 zł, które nie były 

zaplanowane. 

 

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków  

                              i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków  

                              i opłat lokalnych od osób fizycznych 

 Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych w okresie od stycznia do czerwca 

bieżącego roku wynoszą 230.974,50 zł, przy planie 415.000,00 zł stanowią 55,66% realizacji.  

Zaległości z tytułu wymienionego podatku wynoszą 67.500,35 zł a nadpłaty wynoszą 30,00 zł. Skutki 

obniżenia górnych stawek podatkowych za półrocze wynoszą 236.210,71 zł.  

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 260.749,97 zł. Roczny plan  dla tego 

źródła dochodów uchwalono w wysokości 460.600,00 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 

56,61%. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 7.973,91 zł a nadpłaty 170,40 zł.  Skutki 

obniżenia górnych stawek podatkowych zamknęły się kwotą 44.759,91 zł a umorzenie zaległości 

wynosi 1.775,00 zł. 

Roczny plan podatku leśnego wynosi 2.600,00 zł a wpływy do końca czerwca  to 1.890,92 zł co 

stanowi 72,73% planu. W I półroczu wystąpiły nadpłaty w kwocie 0,92 zł 

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 42.426,00 zł. Porównując do rocznego 

planu podatek zrealizowano w 49,91%. W I półroczu zaległości wynoszą 13.787,40 zł. Skutki 

obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 30.628,17 zł. 

Podatek od spadków i darowizn realizowany jest przez urzędy skarbowe. Roczny plan                     

ustalono w kwocie 5.000,00 zł a wpływy z tego tytułu wynoszą 21.724,00 zł co stanowi 434,48%. 

            Podatek od czynności cywilnoprawnych podobnie jak od spadków i darowizn realizowany     

jest przez urzędy skarbowe. Zaplanowano dochody w kwocie 70.000,00 zł. Wpływy za półrocze        

to 49.071,60 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.590,00 zł, nadpłat nie odnotowano.  

           Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na kwotę 2.500,00 zł a wykonanie wynosi  766,00 zł 

co daje 30,64% planu. 
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           Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wynoszą 313,20 zł. Dla tego rodzaju dochodów plan 

wynosi 500,00 zł. 

           Dochody z odsetek zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł a wykonanie w minionym okresie 

wynosi 796,85 zł co stanowi 79,69% planu. 

 

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu  

                              terytorialnego na podstawie ustaw 

 Plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 13.000,00 zł a zrealizowane  w minionym 

półroczu to 7.296,00zł co stanowi 56,12% planowanej kwoty. 

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpływy odnotowano w kwocie 22.679,34 zł co stanowi 188,99% 

wykonania planu. 

             Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zamknęły się kwotą                  

33.570,37 zł przy planowanych 55.000,00 zł. Wskaźnik realizacji wynosi 61,04%.  

             Za zajęcia pasa drogowego i pozostałe opłaty wpłynęły dochody w kwocie                              

20.610,51 zł co stanowi 121,24% planu. 

 

 

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

 Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych                            

i prawnych na 2019 rok wynosi łącznie 2.895.770,00 zł (2.775.770,00 zł – od osób fizycznych plus 

120.000,00 zł od osób prawnych). Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych za pierwsze 

półrocze wynoszą 1.298.780,00 zł co stanowi 46,79% planowanej wielkości. Zgodnie z informacją 

Urzędu Skarbowego dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane 

za I półrocze 2019 roku wynoszą 99.702,87 zł co stanowi 83,09% uchwalonego na kwotę              

120.000,00 zł planu. W I półroczu wystąpiły nadpłaty w kwocie 151,77 zł. Dla przypomnienia w 2018 

roku do  30 czerwca wpływy z tych źródeł wynosiły  -27.945,19 zł przy planowanej kwocie 

250.000,00 zł.  

 

Dział 758 – Różne rozliczenia 

W analizowanym dziale zaplanowano łączne dochody z tytułu subwencji i odsetek bankowych 

z  kapitalizacji  w kwocie 5.012.902,00 zł.  W okresie od stycznia do końca czerwca wpływy wynoszą 

3.010.663,00 zł co stanowi 60,06% planu.  

 

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu  

                             terytorialnego 

  Plan części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi 4.359.979,00 zł.           

Wpływy z tego tytułu w analizowanym okresie wynoszą 2.683.064,00 zł co stanowi 61,54% planu.  
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Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 

 Część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2019  rok zaplanowano w wysokości      

644.923,00 zł. Wpływy za pierwsze półrocze wynoszą 322.464,00 zł to jest 50,00%  planu.  

 

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 

 W wymienionym rozdziale uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych   

na rachunkach bankowych gminy w wysokości 5.135,00 zł co stanowi 64,19% uchwalonego na kwotę 

8.000,00 zł planu.            

  

Dział 801 - Oświata i wychowanie 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 

 Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych uzyskano w kwocie 45,79 zł przy planie 

250,00 zł co stanowi 18,32% planu. Zrealizowane dochody w wysokości 547,00 zł przy planie           

w wysokości 1.100,00 zł dotyczą wpływów z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek 

ZUS i podatku dochodowego. 

 

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 

 W analizowanym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 22.448,00 zł w postaci dotacji 

celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W pierwszym 

półroczu wpływy wynoszą 11.226,00 zł co stanowi 50,01% planu. 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola 

 Dochody planowane w tym rozdziale to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań 

w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan dotacji wynosi 109.434,00 zł natomiast faktyczne 

wpływy wynoszą 54.717,00 zł co stanowi 50,00%  planu. 

 Drugie źródło dochodów stanowi odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu 

samorządowym, dla której roczny plan wynosi 36.200,00 zł a wpływy stanowią kwotę 12.239,00 zł    

co daje 33,81% planu. Wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolu odnotowano w wysokości  

54.601,90 zł tj. 57,48%  planu uchwalonego na kwotę 95.000,00 zł.  

Kolejnym źródłem dochodów  w omawianym rozdziale są wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek        

w kwocie 41,59 zł przy planie 100,00 zł (tj. 41,59% planu). Dochody z tytułu należnych wynagrodzeń 

dla płatnika składek ZUS  i podatku dochodowego zaplanowano w kwocie 150,00 zł  a uzyskano        

w wysokości 106,00 zł  tj. 70,67% planu. 

 Ponadto zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w wysokości 298.729,49 zł. Dofinansowanie 

dotyczy zadania bieżącego pn.: "Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług 
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edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie". Wpływy w I półroczu 

odnotowano w wysokości 100.000,00 zł. tj. 33,48% uchwalonego planu. W ramach realizowanego 

zadania odnotowano również wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek w wysokości 5,84 zł. 

 

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 

Na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, dotyczących wspierania 

organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków zaplanowano dochody 

w wysokości 57.352,00 zł, które w 100% wpłynęły na rachunek gminy. 

 

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,  

                            materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

 Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zaplanowano dochody  z tytułu 

dotacji celowej na zadania zlecone na kwotę 24.746,77zł, które została w 100% przekazane na 

rachunek gminy.  

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające  

                              niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące  

                              w zajęciach w centrum integracji społecznej 

 Dochody w analizowanym rozdziale składają się z dotacji na zadania własne gminy dla której 

plan to kwota 10.400,00 zł a faktyczne wpływy stanowią kwotę 6.046,00 zł to jest 58,13% planowanej 

wielkości. 

 

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na  

                              ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

 Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w tym rozdziale wynosi 187.500,00 zł.            

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w wysokości 93.141,00zł  tj. 49,68% 

planu.  

 Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych 

zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. Wpływów nie odnotowano. 

 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 

 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 

wynosi 69.575,00 zł a plan stanowi kwotę75.500,00 zł. Wskaźnik realizacji tych dochodów wynosi 

92,15% planowanych wpływów. 

 Wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych          

nie odnotowano przy planie w wysokości 1.000,00 zł. 
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Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 

 W I półroczu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gminy w kwocie 50.006,00  zł dla której plan wynosi 89.600,00 zł. To oznacza, że wpływy 

stanowią 55,81% planu. 

Oprócz wyżej wymienionych dochodów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody    

z tytułu: 

- odsetek bankowych naliczanych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym  w wysokości     

  45,18 zł przy planie 500,00 zł tj. 9,04% realizacji planu, 

- należnego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego w kwocie 57,00 zł przy planie      

  100,00 zł tj. 57,00% wykonania planu. 

 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

 Zaplanowano dochody w tym rozdziale z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa                 

na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 7.582,00 zł, które nie wpłynęły w I półroczu 

2019 roku  na rachunek gminy. 

 Za usługi opiekuńcze świadczeniobiorcy dokonali odpłatności w kwocie 3.340,80 zł,            

dla których plan na 2019 rok uchwalono na kwotę 5.000,00 zł. Wskaźnik realizacji w I półroczu         

2019 roku to 66,82%. 

 Ponadto zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 100,00 zł 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów gminy z tytułu 

zwrotu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dochodów nie odnotowano.  

 

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 

 Wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń  w ramach 

programu "Pomoc państwa  w zakresie dożywiania" w analizowanym okresie nie odnotowano.      

Plan uchwalono na kwotę 600,00 zł. 

 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 

w zakresie dożywiania wpłynęła w wysokości 28.376,00 zł a plan stanowi kwotę 215.000,00 zł. 

Wskaźnik realizacji tych dochodów wynosi 13,20% planowanych wpływów. 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

 Kolejną dotację na zadania własne gminy zaplanowano w wysokości 26.189,00 zł,             

która w 100,00% wpłynęła na rachunek gminy. 
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Dział 855 - Rodzina 

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 

 Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa  w wychowaniu 

dzieci - Program 500+  w wysokości 1.322.474,00 zł przy rocznym planie 2.232.200,00 zł co stanowi 

59,25%. Są to dochody związane z realizacją ustawy  o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci. 

 Zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 

wychowawczych w kwocie 1.000,00 zł a uzyskane wpływy stanowią 3,07% planu. Z tytułu zwrotu 

nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich zrealizowano dochody na 

kwotę 1.000,00 zł co daje 20,00% wykonania planu, który wynosi 5.000,00 zł. 

 

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz  

                             składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  

                             społecznego 

 Główne źródło dochodów tym rozdziale to dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu 

państwa dla której uchwalono plan w wysokości 1.295.600,00 zł. Z tego tytułu wpływy w pierwszym 

półroczu 2019 roku wynoszą 686.215,00 zł co stanowi 52,97% planu. 

Ponadto dochody w opisywanym rozdziale pochodzą z: 

- tytułu kapitalizacji odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na  

  rachunku zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od nienależnie  

  pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości  

  94,88 zł co daje 9,30% uchwalonego na kwotę 1.020,00 zł planu, 

- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.453,50 zł co stanowi    

  18,17% uchwalonego na kwotę  8.000,00 zł planu, 

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu  

   administracji rządowej w zakresie dochodów gminy z tytułu zwrotu wypłaconych  

   świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w wysokości 7.064,68 zł  

   tj. 88,31% planu uchwalonego w wysokości 8.000,00 zł. 

 Zaplanowano również dochody z tytułu wpływów z tytułu kosztów upomnień w wysokości 

50,00 zł jednak dochodów z tego tytułu do końca czerwca 2019 roku nie uzyskano. 

 

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 

            Wpływy w tym rozdziale związane były z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa         

na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 157,10 zł przy 

rocznym planie 724,36 zł  co stanowi 21,69%. 

 Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 10,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej w zakresie dochodów gminy z tytułu należnej opłaty za wydanie duplikatu 

Karty Dużej Rodziny. Dochodów z tego tytułu nie uzyskano. 
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Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 

 Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zaplanowano dotację celową            

na zadania zlecone z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat  świadczeń i kosztów realizacji 

Programu "Dobry Start" w wysokości 123.900,00 zł. Dotacja nie wpłynęła na rachunek gminy            

w I półroczu opisywanego roku. 

 

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  

                            świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych  

                            oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy  

                         z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

 Zaplanowane dochody w wysokości 7.900,00 zł  dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone    

z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych        

i zasiłków dla opiekuna. Dotację otrzymano w wysokości 5.875,00 zł co stanowi 74,37% planu. 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 

 

 Plan dochodów w analizowanym rozdziale wynosi łącznie 686.145,00 zł. Faktyczne wpływy 

w okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku wynoszą 350.016,85 zł co daje 51,01% planowanej 

wielkości. Źródłami dochodów są: 

1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw czyli tak zwana 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której plan roczny wynosi 685.545,00 zł    

a wpływy za pierwsze półrocze stanowią kwotę 349.898,85  zł to jest 51,04% planu natomiast 

zaległości wynoszą 56.629,15 zł a nadpłaty130,00 zł, 

1) wpływy z różnych opłat w tym koszty upomnienia za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynoszą 32,00 zł przy rocznym planie 400,00 zł, 

2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi       

w wysokości 86,00 zł, tj. 43,00% przy planowanej wielkości 200,00 zł. 

 

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

                              korzystanie ze środowiska  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazuje       

na rachunek gminy część środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zakłada się, że      

z tego tytułu w 2019 roku wpłyną dochody w kwocie 35.000,00 zł. Wpływy za pierwsze półrocze 

stanowią kwotę 23.823,84 zł to jest 68,07% planu.  
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Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 

 W analizowanym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odliczonego podatku VAT            

w związku z realizacją przedsięwzięcia  pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Lubanie” w wysokości 1.542,00 zł a kwota uzyskana wynosi 

1.541,53 zł, co stanowi 99,97% planu. 

 Natomiast wpłaty od mieszkańców z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Demontaż, 

transport   i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubanie” otrzymano   

w wysokości 201,07 zł, tj. 99,54% uchwalonego planu. 

 

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

 Zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Zakup wyposażenia    

dla  Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu” zaplanowano dochody w wysokości 163.613,00 zł.   

W analizowanym okresie dochodów z tego tytułu nie uzyskano. 

Ponadto zaplanowano dochody z wpływów z różnych opłat w wysokości 100,00 zł oraz 

wpływów z różnych dochodów w wysokości 25,00 zł, jednak w I półroczu 2019 roku dochodów         

z tych tytułów nie uzyskano. 

 

 

 

WYDATKI BUDŻETOWE 

 

Wydatki budżetowe w układzie tabelarycznym według działów oraz szczegółowej klasyfikacji 

budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf przedstawiają załączniki nr 3 i 4. 

 

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

 Plan wydatków majątkowych w wymienionym rozdziale wynosi 212.595,00 zł. Wykonanie za 

okres objęty analizą wynosi 47.094,49 zł co stanowi 22,15% planu.  

 W ramach wydatków wykonanych wypłacono dotacje celowe dla mieszkańców z terenu 

Gminy Lubanie na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 

14.499,49 zł oraz poniesiono wydatki w wysokości 32.595,00 zł na studium wykonalności                    

i opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej 

w aglomeracji Lubanie (modernizacja przepompowni ścieków).  Pozostałe zadania tj. rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie, przebudowa - modernizacja oczyszczalni stacji uzdatniania 

wody w miejscowości Lubanie oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości 

Probostwo Dolne realizowane będą w II półroczu 2019 roku. 
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Rozdział 01030 – Izby rolnicze 

         Wysokość składki na rzecz Izby Rolniczej w Przysieku pochodzącej z 2% odpisu uzyskanych 

wpływów z tytułu podatku rolnego uchwalono na kwotę 9.342,00 zł. W okresie sprawozdawczym        

w ustawowym terminie przekazano na właściwy rachunek izby 5.221,06 zł.  

  

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 

 W ramach wydatków bieżących zaplanowano 239.926,59 zł a wydatkowano 235.709,05 zł     

tj. 98,24% planu. W pierwszym półroczu 2019 roku rozpatrzono i załatwiono pozytywnie 192 wnioski               

w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. 

Na ten cel zaplanowano i wydatkowano 230.326,59 zł co daje 100% otrzymanej dotacji.  

Ze wskazanej wielkości producentom rolnym wypłacono 225.810,38 zł a koszty postępowania             

w sprawie zwrotu świadczeń wyniosły 4.516,21 zł.  

 W wymienionym rozdziale zaplanowano również 9.600,00 zł z przeznaczeniem na analizy 

glebowe, wywóz odpadów zwierzęcych oraz usługi weterynaryjne związane z opieką nad 

bezdomnymi zwierzętami. Wydatki w tym zakresie stanowią kwotę 5.382,46 zł, z której na analizę 

makro i mikroelementów w ramach monitoringu gleby na terenie gminy Lubanie przypada        

2.090,46 zł , usługi weterynaryjne 2.860,00 zł a za odbiór padłych zwierząt zapłacono 432,00 zł. 

 

 Na wydatki majątkowe zaplanowano 10.000,00 zł a wydatkowano w omawianym półroczu 

457,68 zł. Realizacja zaplanowanych wydatków na dokumentację przywrócenia zdolności 

retencyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka – budowa stawu rybnego nastąpi              

w II półroczu bieżącego roku. 

 

Dział 600 – Transport i łączność 

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 

           Na wydatki związane z rozkładowym przewozem mieszkańców zaplanowano   63.000,00 zł       

a wydatkowano w I półroczu 18.799,87 zł tj. 29,84% planu. 

 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

 Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ulic leżących w ciągu tych dróg zaplanowano 

zgodnie z porozumieniem kwotę 37.526,00 zł   a wydatkowano 34.510,63 zł na: zakup materiałów        

i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe i usługi związane  z odśnieżaniem. Otrzymaną dotację 

wykorzystano w 100%. 
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Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 

 Plan wydatków związanych z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych i ich modernizacją 

wynosi 1.084.555,00 zł, z czego wykorzystano 86.887,62 zł tj. 8,01% planu. 

W ramach wydatków bieżących przy planie 98.200,00 zł wykorzystano 64.486,43 zł  tj. 65,67%             

i przeznaczono na: 

- zakup materiałów – 41.245,48 zł w tym:  

   asfalt na zimno, gruz, kruszywo, mieszanka popiołowo – żużlowa, lustra drogowe,  paliwo do      

   kosiarek oraz  materiały  niezbędne  do  naprawy znaków drogowych. 

- zakup  usług   pozostałych, usług remontowych –  19.389,55 zł  (utwardzenie i naprawa dróg  

   gminnych, transport kruszywa, czyszczenie rowów przy drogach gminnych, wykonanie  

   oznakowania przy drogach gminnych),   

- wynagrodzenia    bezosobowe   (obsługa    równiarki, sprawdzanie widoczności     

   przejazdów  kolejowo  -  drogowych)  –  2.197,00 zł, 

- ubezpieczenie dróg, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej, odpisy z ksiąg wieczystych 

   –  1.654,40 zł. 

Na wydatki majątkowe zaplanowano 986.355,00 zł a wykorzystano 22.401,19 zł  tj. 2,27%                    

z przeznaczeniem na: 

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucerz – 93,20 zł, 

- Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Janowice – 93,20 zł, 

- Przebudowa drogi gminnej w Mikanowie – 8.062,20 zł, 

- Wykup gruntów na terenie Gminy Lubanie – 14.152,59 zł. 

Całkowita realizacja rozpoczętych i planowanych  zadań nastąpi w II półroczu bieżącego roku. 

 

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 

 W budżecie ujęto plan na wydatki bieżące związane z utrzymaniem środków transportu oraz 

sprzętu w wysokości 51.000,00 zł a zrealizowane wydatki stanowią kwotę 32.834,94 zł   tj. 64,38% 

planu. 

 Wydatkowano środki na zakup paliwa i części do napraw: rozsiewacza PIAST, ładowacza TUR, 

ciągnika PRONAR, równiarki, kosiarek  i samochodów służbowych, zakupiono opony do samochodu 

służbowego  a także na opłacono usługi naprawy sprzętów, przeglądy techniczne i ubezpieczenia 

pojazdów oraz podatek od środków transportowych. 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

        W opisywanym rozdziale na wydatki majątkowe  zaplanowano 20.000,00 zł.  W I półroczu 

poczyniono wydatki majątkowe w wysokości 1.224,00 zł na opłacenie podatku dochodowego od 
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umowy na opracowanie studium wykonalności projektu zadania pn. „Budowa instalacji 

fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej”. 

 W ramach wydatków bieżących zaplanowano 1.000,00 zł, w omawianym okresie wydatków 

nie poczyniono. 

 

Dział 710 – Działalność usługowa 

Rozdział 71035 – Cmentarze 

 Na wydatki związane z należytym utrzymaniem grobów wojennych na cmentarzach 

zaplanowano 1.875,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 164,60 zł w tym z otrzymanej 

dotacji 64,30 zł a ze środków własnych gminy 100,30 zł. Ponadto zaplanowano 125,00 zł na opłacenie 

dzierżawy gruntów leśnych a wykorzystano 124,97 zł. 

  

Dział 720 – Informatyka 

Rozdział 72095 – Pozostała działalność 

 

 Na zadania bieżące związane z realizacją projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych 

mieszkańców Gminy Lubanie” w ramach realizacji projektu grantowego pn. „E – aktywni mieszkańcy 

województwa kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” przyjęto do budżetu plan wydatków w wysokości 

48.039,65 zł a wykorzystano 41.482,98 zł tj. 86,35% planu. 

 Otrzymany grant przeznaczono na udzielenie dotacji dla fundacji na realizację wymienionego 

zadania w wysokości 35.960,35 zł oraz na koszty obsługi grantu w wysokości 5.522,63 zł. 

Wymienione wydatki zostały pokryte z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w wysokości 35.459,65 zł oraz środków z budżetu 

państwa w wysokości 6.023,33 zł. 

 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 

 W związku z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową gmina otrzymuje 

dotację, która w I półroczu 2019 roku wyniosła 26.293,00 zł i została przeznaczona na realizację 

zadań   z zakresu administracji rządowej związanej z obroną cywilną na terenie gminy, ewidencją 

ludności i Urzędem Stanu Cywilnego.  Faktyczne wydatki związane  z wyżej wymienionymi zdaniami 

stanowiły kwotę 68.834,06  zł, co oznacza, że ze środków własnych gmina przeznaczyła na ten cel  

42.541,06 zł tj. 61,80% potrzeb. 

Ogólną kwotę wydatków przeznaczono na:  

 - wynagrodzenia 

 plan  102.608,00 zł            wykonanie     55.754,30 zł  tj. 54,34% 

- pochodne od wynagrodzeń 

 plan    20.155,00 zł  wykonanie      10.445,00 zł  tj. 51,82% 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
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  plan    2.357,00 zł  wykonanie       1.767,75 zł  tj. 75,00% 

 

- pozostałe środki przeznaczono na: świadczenia w ramach bhp,  zakup materiałów  

   i wyposażenia – tonery do drukarki, natomiast w ramach zaplanowanych środków na usługi   

   wydatków nie poczyniono  

  plan    7.350,00 zł   wykonanie         867,01 zł   tj. 11,80% 

Składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec stanowią zobowiązania 

niewymagalne, które zgodnie z terminami płatności przekazane zostały w miesiącu lipcu 2019 roku. 

 

Rozdział 75022 – Rady gmin 

 W analizowanym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 146.500,00 zł, z czego 

wykorzystano 52.578,58 zł tj. 35,89% planu. 

Ze wskazanej kwoty wypłacono diety dla przewodniczącej rady i radnych za udział w sesjach               

i komisjach w kwocie 49.317,42 zł. Pozostała kwota 3.261,16 zł została przeznaczona na zakupy 

artykułów spożywczych oraz materiałów biurowych na sesje i komisje rady gminy oraz na opłacenie 

usługi transmisji i archiwizacji sesji rady gminy. 

 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 

           Na działalność urzędu gminy zaplanowano 2.230.970,51 zł a wykorzystano             

1.131.968,70 zł tj. 50,74% planu z tego przypada na: 

- wynagrodzenia 

 plan  1.499.900,00 zł             wykonanie    756.630,89 zł  tj. 50,44% 

- pochodne od wynagrodzeń 

 plan    276.720,00 zł  wykonanie   138.505,67 zł  tj. 50,05% 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

 plan      33.910,00 zł             wykonanie     25.432,50 zł             tj. 75,00% 

- zakup energii elektrycznej i cieplnej 

 plan    120.000,00 zł  wykonanie     63.087,14 zł  tj. 52,57% 

- wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków 

 plan      38.000,00 zł  wykonanie     19.285,90 zł  tj. 50,75% 

- pozostałe środki przeznaczono na: 

 zakup materiałów biurowych i wyposażenia m.in.: zakup drzwi w Urzędzie Gminy, komputerów, 

monitorów, aparatów telefonicznych, materiałów biurowych, atramentu, tuszu, tonera, papieru ksero, 

druków, środków czystości, materiałów do napraw urządzeń biurowych, materiałów do prac 

remontowych pomieszczeń urzędu gminy, prenumeraty czasopism. 

W ramach usług poczyniono wydatki między innymi na: konserwacje i naprawy urządzeń biurowych, 

dźwigowych, serwisy komputerowe, przesyłki pocztowe, wykonanie pieczątek, abonament INFOSYS, 
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przedłużenie licencji na program antywirusowy, usługi prawnicze, usługi w zakresie informacji 

niejawnych oraz dostępu do sieci Internet, nadzór z zakresu bhp, usługi informatyczne, kominiarskie, 

usługi telekomunikacyjne. Ponadto poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych, delegacje 

służbowe i ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych, badania lekarskie, 

szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia oraz świadczenia w ramach bhp 

 plan   257.023,68 zł  wykonanie     128.648,95 zł  tj. 50,05% 

- utrzymanie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji                         

i Informacji Przestrzennej”  

             plan        5.416,83 zł                    wykonanie             377,65 zł                   tj.  6,97%   

Składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec stanowią zobowiązania 

niewymagalne, które zgodnie z terminami płatności przekazane zostały w miesiącu lipcu 2019 roku. 

  

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

  Na  promocję gminy zaplanowano na 2019 rok  86.300,00 zł, z czego w I półroczu 

wydatkowano 30.624,60 zł tj. 35,49% planu. 

Z wymienionej kwoty sfinansowano zakup publikacji prasowych, kampanii reklamowych w Radiu 

Hit, emisji materiałów informacyjnych  i promujących w TV Kujawy, usługi hostingowej i nadzoru 

technicznego nad serwisem internetowym, usługi prowadzenia profilu Gminy Lubanie na portalach   

społecznościowych, przedłużenie okresu domeny stron internetowych dla gminy Lubanie oraz zakup 

artykułów dekoracyjnych na przygotowanie korowodu zapustnego, artykułów spożywczych                 

i dekoracyjnych na Wystawę Stołów Wielkanocnych. 

 

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

       W Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zatrudnionych jest pięciu pracowników w tym  jeden 

pracownik  w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Plan wydatków w wymienionym rozdziale wynosi 309.434,00 zł, który w okresie sprawozdawczym  

zrealizowano  do kwoty 162.278,06 zł co stanowi 52,44% planu, z  tego przeznaczono na: 

-  wynagrodzenia 

           plan 231.740,00 zł                 wykonanie     118.302,35 zł                tj. 51,05% 

-  pochodne od wynagrodzeń 

           plan   45.302,00 zł                  wykonanie      21.894,94 zł                tj.  48,33% 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

plan    5.942,00 zł                  wykonanie        4.456,50 zł                 tj. 75,00% 

 - pozostałe wydatki 

           plan  26.450,00 zł                   wykonanie      17.624,27 zł                  tj. 66,63% 
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Kwota pozostałych wydatków dotyczy bieżącego utrzymania tj. wydatków związanych                         

z zakupem materiałów i wyposażenia  między innymi zakupu  urządzenia wielofunkcyjnego HP, 

niszczarki, artykułów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości, świadczeń w ramach bhp. 

Ponadto poniesiono wydatki na usługi - zakup usług pozostałych obejmuje koszty zakupu licencji na 

programy: „Budżet”, „Płace”, usługi informatyczne, abonament RTV, wykonanie pieczątek, usługi 

telekomunikacyjne, opłaty i składki, delegacje służbowe i szkolenia pracowników.  

Składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec stanowią zobowiązania 

niewymagalne, które zgodnie z terminami płatności przekazane zostały w miesiącu lipcu 2019 roku. 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 

          W  budżecie na wydatki bieżące w wymienionym rozdziale zaplanowano  245.592,00 zł.          

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki do kwoty 69.952,96 zł  co stanowi 28,48% planu        

i przeznaczono na: 

- wynagrodzenia 

 plan     72.000,00 zł  wykonanie   14.881,52 zł  tj. 20,67% 

- pochodne od wynagrodzeń 

 plan     16.100,00 zł  wykonanie        470,81 zł  tj.   2,92%  

- wpłaty na PFRON 

 plan     12.000,00 zł  wykonanie     4.004,00 zł  tj. 33,37% 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

 plan     15.367,00 zł  wykonanie   11.525,25 zł  tj. 75,00% 

- pozostałe wydatki w tym: zakupy materiałów i narzędzi do wykonywania prac gospodarczych, zakup 

wiązanej okolicznościowych, diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy, materiały biurowe 

dla sołtysów, świadczenia w ramach bhp, badania lekarskie, ubezpieczenia, składki członkowskie, 

wynagrodzenie z tytułu praw autorskich ZAIKS, zwrot kosztów dojazdu pracownika urzędu pracy do 

spraw obsługi bezrobotnych, przygotowanie filmu z Orszaku Trzech Króli. Ponadto organizowano 

poczęstunki dla uczestników Orszaku Trzech Króli, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z okazji Dnia 

Kobiet i Dnia Matki, Święta Powiatu Włocławskiego a także zorganizowano uroczystość z okazji     

50- lecia zawarcia małżeństwa, Dnia Babci  i Dziadka oraz Dnia Emeryta. 

                plan    130.125,00 zł    wykonanie       39.071,38 zł    tj. 30,03% 

Składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec stanowią zobowiązania 

niewymagalne, które zgodnie z terminami płatności przekazane zostały w miesiącu lipcu 2019 roku. 
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Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  

        oraz sądownictwa 

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

 Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w ramach zadań zleconych przekazała gminie 

prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na ten cel wykorzystano 554,00 zł tj. 55,40% 

uchwalonego na kwotę 1.100,00 zł planu. Z tego na wynagrodzenia dla pracownika wykonującego to 

zadanie przeznaczono 463,41 zł i na pochodne  od  wynagrodzeń 90,59 zł.  

Ponadto w 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 750,00 zł na  zapewnienie opieki nad 

programem System WYB +  a wykorzystano 728,16 zł tj. 97,09% planu. 

 

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

                             burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe  

                             i  wojewódzkie 

 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego  w ramach zadań zleconych przekazała gminie 

dotację w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na transport, załadunek i rozładunek dokumentów 

niearchiwalnych z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych        

w dniu 21 października 2018 r., przekazanych do archiwum państwowego. W I półroczu 2019 roku 

wykorzystano środki z wysokości 478,44 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla 

pracowników wykonujących wymienione zadanie w kwocie 430,38 zł oraz na zakup materiałów            

i wyposażenia  w kwocie 48,06 zł.  

 

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 

 Na wydatki związane przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu 

Europejskiego zaplanowano 24.277,00 zł a wykorzystano 23.768,70 zł co stanowi 97,91% planu 

i przeznaczono na: 

- diety dla członków komisji wyborczych – 14.650,00 zł, 

- obsługę informatyczną oraz obsługę komisji wyborczych – 2.310,00zł, 

- sporządzenie spisu wyborców – 1.971,10 zł, 

- wydatki kancelaryjne i związane z użytkowaniem lokali – 3.979,80 zł, 

- drukowanie obwieszczeń i kart do głosowania, plakatowanie obwieszczeń wyborczych – 178,80 zł, 

- obsługa urzędnika wyborczego – 679,00 zł. 

 

Dział 752 – Obrona narodowa  

Rozdział 75295 – Pozostała działalność 

 W mawianym rozdziale zaplanowano 4.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 

rekompensującego żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe, jeżeli w związku z tym 

powołaniem utracił dochody w zakładzie pracy, a wysokość żołdu otrzymanego za ćwiczenia 
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wojskowe nie pokrywa tych strat. W opisywanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 4.569,88 zł  

tj. 99,35% planu. Refundacja poniesionych kosztów nastąpi w II półroczu br. 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji 

   W opisywanym rozdziale na  2019 rok na wydatki związane z zakupem paliwa do 

samochodów służbowych Policji zaplanowano 5.000,00 zł a ich realizacja nastąpi w II półroczu. 

 

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 

 Na działalność trzech jednostek ochotniczych straży pożarnych uchwalono plan wydatków 

bieżących w wysokości 97.000,00 zł a wykorzystano  48.883,07 zł tj. 50,39%   i przeznaczono na: 

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w tym kierowców – konserwatorów 

 plan      9.700,00 zł             wykonanie         4.680,00 zł  tj. 48,25% 

- udział strażaków w szkoleniach oraz pożarach 

 plan    23.000,00 zł  wykonanie        12.683,43 zł  tj. 55,15% 

- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz w budynkach remiz strażackich 

 plan    15.000,00 zł  wykonanie          7.664,84 zł  tj. 51,10% 

- zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia dla jednostek  

 plan    24.000,00 zł   wykonanie       11.521,07 zł             tj. 48,00% 

Z podanej kwoty dokonano zakupu  paliwa do samochodu strażackiego, agregatu, części do naprawy 

samochodu strażackiego, opału, munduru strażackiego, czasopisma „Strażak”, parawanu do osłony 

miejsca wypadku, artykułów spożywczych. 

Ponadto poczyniono wydatki na zakup usług i opłat w tym:  usługa „Jednoczesne alarmowanie OSP”, 

przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych, przegląd samochodu strażackiego, ubezpieczenia, 

przeglądy gaśnic, legalizacja aparatów ratowniczych, masek, butli z powietrzem sprężonym, 

połączenia telefoniczne, opłacono kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków 

 plan     25.300,00 zł    wykonanie       12.333,73 zł              tj. 48,75% 

 W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na 2019 rok opłacenie dokumentacji na 

dostosowanie i wyposażenie budynków OSP Ustronie i Janowice na cele świetlic w ramach integracji 

społecznej na łączną kwotę  60.000,00 zł oraz zakup budynku przy świetlicy OSP w Ustroniu  na 

kwotę 45.000,00 zł. W I półroczu poczyniono wydatki w wysokości 638,80 zł w ramach realizacji 

zadania dotyczącego świetlicy OSP w Janowicach oraz zakupiono budynek przy świetlicy OSP               

w Ustroniu za kwotę 44.000,00 zł. Całkowita realizacja planowanych  zadań nastąpi w II półroczu 

bieżącego roku. 
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Dział 757 – Obsługa długu publicznego 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek  

       samorządu terytorialnego 

 Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w budżecie     

200.000,00 zł a zapłacono 56.611,56 zł co stanowi 28,31% planu.  

 

Dział 758 – Różne rozliczenia 

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

 W planowanej wielkości 150.000,00 zł mieści się rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 

wyliczona na kwotę 61.232,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych   z zakresu 

zarządzania kryzysowego w wysokości 88.768,00 zł. Środki te w związku  z brakiem potrzeb nie 

zostały rozdysponowane. 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie  

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 

 Na terenie Gminy Lubanie działają trzy Szkoły Podstawowe:  

- Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ustroniu, 

- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie, 

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu. 
 
Plan w Szkołach Podstawowych 

 wynosi 4.214.899,00 zł        wykonanie  2.118.210,55 zł  co stanowi  50,26 % 

z tego przypada na: 

- wynagrodzenia 

plan 2.919.841,00 zł            wykonanie   1.469.924,93 zł              tj. 50,34% 

- pochodne od wynagrodzeń 

plan    599.537,00 zł            wykonanie     275.820,38  zł              tj. 46,01% 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

plan    156.637,00 zł             wykonanie     117.477,75 zł               tj. 75,00% 

 - pozostałe wydatki 

       plan   538.884,00 zł              wykonanie     254.987,49 zł               tj. 47,32% 

Znaczną kwotę zrealizowanych pozostałych wydatków  stanowi  paragraf  3020 - Wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń. Wykonanie na pierwsze półrocze b.r. wynosi  93.671,04 zł  tj.47,81%  

planu  i dotyczy przede wszystkim wypłat  dodatku wiejskiego dla nauczycieli  uczących  w szkołach  

zlokalizowanych na terenie wiejskim. 

Ponadto na zadania bieżące związane z utrzymaniem projektu pn. „Realizacja systemu 

innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu 

dystrybucji treści edukacyjnych” – tablice interaktywne zaplanowano udział własny gminy                 

w wysokości 1.256,80 zł a wydatkowano 129,53 zł tj. 10,31%. 
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Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ustroniu  

 

 

        Szkoła Podstawowa w Ustroniu zatrudnia siedemnastu nauczycieli w tym dziewięciu nauczycieli                  

w niepełnym wymiarze godzin  i dwóch pracowników obsługi.  

W klasach od I - VIII uczy się 39 uczniów a w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej          

w Ustroniu uczy się 6 uczniów i jest zatrudniony jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin. 

 Plan wydatków w wymienionym rozdziale uchwalono na kwotę 802.503,00 zł a wykonano     

w I półroczu 2019 roku 423.871,93 zł co stanowi 52,82% i przeznaczono na: 

 

-  wynagrodzenia  

plan 576.462,00 zł              wykonanie         306.630,73 zł             tj. 53,19% 

-  pochodne od wynagrodzeń 

plan 114.200,00 zł              wykonanie           58.944,01 zł             tj. 51,61% 

-  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

             plan     26.851,00 zł                wykonanie              20.138,25 zł                tj. 75,00%   

- pozostałe wydatki 

            plan      84.990,00 zł                 wykonanie             38.158,94 zł                 tj. 44,90% 

w kwocie wydatków mieszczą się dodatki wiejskie dla nauczycieli w wysokości 17.679,10 zł. 

Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia m.in. artykułów biurowych, tuszy, tonerów, druków 

świadectw i dyplomów, pomocy naukowych, środków czystości, energii, wody, opału. 

Wydatkowano środki na zakup usług: abonament RTV, przeglądy gaśnic i przewodów kominowych, 

badania lekarskie, ubezpieczenia, zakup usług  telekomunikacyjnych. Ponadto poniesiono wydatki na 

ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych, szkolenia. 

Składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec zgodnie z terminami płatności 

przekazane zostały w miesiącu lipcu.  

 

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie  

 

        Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie zatrudnia piętnastu nauczycieli w tym siedmiu  

nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy  i dwóch  pracowników obsługi. W klasach  od  I do 

VIII uczy się 46 uczniów, w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie 

uczy się 14 uczniów i jest zatrudniony jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin pracy.  

          Plan wydatków w wymienionym rozdziale wynosi  661.743,00 zł. W analizowanym okresie 

zrealizowano wydatki do kwoty 327.151,09 zł co stanowi 49,44% planu i przeznaczono na: 

-  wynagrodzenia  

plan 465.840,00 zł              wykonanie        237.079,29 zł             tj. 50,89% 
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-  pochodne od wynagrodzeń 

plan   95.289,00 zł              wykonanie          44.266,79 zł              tj. 46,46% 

-  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

             plan     28.884,00 zł                 wykonanie            21.663,00 zł                  tj. 75,00%   

- pozostałe wydatki: 

             plan     71.730,00 zł                 wykonanie            24.142,01 zł                  tj. 33,66% 

w kwocie wydatków mieszczą się dodatki wiejskie dla nauczycieli w wysokości 14.532,05 zł. 

Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia: artykułów biurowych, świadectw, legitymacji, kroniki,  

paliwa do kosiarek, wody, energii. 

Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi 

pocztowe, przeglądy gaśnic, instalacji elektrycznej, usług  telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakup 

usług zdrowotnych. 

Ponadto poniesiono wydatki na: delegacje służbowe, ubezpieczenia  oraz ryczałt za używanie 

własnego pojazdu do celów służbowych. 

Składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec zgodnie z terminami płatności 

przekazane zostały w miesiącu lipcu.  

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu 

 

 

        Szkoła Podstawowa w Lubaniu zatrudnia dwudziestu trzech nauczycieli w pełnym wymiarze 

godzin oraz dwunastu nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin i czterech pracowników obsługi.         

W klasach od  I-VIII uczy się  257 uczniów. 

  Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki  w  wysokości  2.750.653,00 zł,                      

a wykonanie  wyniosło 1.367.187,53 zł tj. 49,70%  planu i przeznaczono na: 

-  wynagrodzenia  

plan 1.877.539,00 zł            wykonanie         926.214,91 zł              tj. 49,33% 

-  pochodne od wynagrodzeń 

plan    390.048,00 zł            wykonanie         172.609,58 zł              tj. 44,25% 

-  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

              plan      100.902,00 zł             wykonanie               75.676,50 zł                 tj. 75,00%   

- pozostałe wydatki 

             plan      382.164,00 zł              wykonanie             192.686,54 zł                 tj. 50,42% 

w kwocie pozostałych wydatków mieszczą się dodatki wiejskie dla nauczycieli w wysokości 

61.459,89 zł. 

Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia m.in. oleju opałowego, artykułów biurowych, bhp, tuszy, 

tonerów, środków czystości, energii. 
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Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy gaśnic, 

instalacji elektrycznej, przeglądy urządzeń gazowniczych, przewodów kominowych, serwisu 

kserokopiarki, usług  telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci internetowej. 

Ponadto poniesiono wydatki na: badania lekarskie pracowników,  delegacje służbowe, szkolenia           

i ubezpieczenia. 

Składki ZUS, podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec stanowią zobowiązania niewymagalne, które 

zgodnie z terminami płatności przekazane zostały w miesiącu lipcu.  

 

Rozdział 80103  -  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

  Szkoły Podstawowe  w Ustroniu  i  Przywieczerzynie posiadają w swej strukturze  

organizacyjnej  oddziały przedszkolne, które realizują zadania w zakresie wychowania  

przedszkolnego. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych jest 

dwóch nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy  a naukę pobiera  dwudziestu uczniów.  

Plan wydatków   wynosi  126.521,00 zł a wykonanie  86.540,92 zł tj.68,40% planu z tego przypada  

na: 

- wynagrodzenia 

             plan   95.629,00 zł              wykonanie      65.973,20 zł               tj. 68,99% 

- pochodne od wynagrodzeń 

             plan     19.125,00 zł             wykonanie       12.950,24 zł               tj. 67,71% 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

             plan       3,840,00 zł             wykonanie         2.880,00 zł                tj. 75,00% 

- pozostałe wydatki   

              plan      7.927,00 zł             wykonanie         4.737,48 zł                tj. 59,76% 

Znaczną kwotę zrealizowanych  pozostałych wydatków  stanowi  paragraf  3020 - Wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń. Wykonanie za pierwsze półrocze b.r. wynosi 4.237,48 zł tj. 73,22% 

planu i dotyczy wypłat  dodatku wiejskiego dla nauczycieli  uczących  w szkołach zlokalizowanych na 

terenach wiejskich. Ponadto dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 500,00 zł. 

Składki ZUS, podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec stanowią zobowiązania niewymagalne. 

Zgodnie z terminami płatności przekazane zostały w miesiącu lipcu b.r. 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola 

 Samorząd  na terenie Gminy  prowadzi  Przedszkole Samorządowe  w Lubaniu,                       

w którym zatrudnionych jest czternastu  nauczycieli w tym trzech nauczycieli w niepełnym wymiarze 

czasu pracy i pięciu pracowników obsługi w jeden etat pomoc nauczyciela. Do przedszkola uczęszcza 

50 wychowanków w wieku od 3 do 6 lat do grupy mieszanej, natomiast do klasy „0” uczęszcza 63 

wychowanków.  
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W analizowanym rozdziale w I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 

526.102,37 zł przy planie 1.175.054,00 zł tj. 44,77% realizacji planu. 

Wyżej wymienioną kwotę wydatków przeznaczono na: 

- wynagrodzenia  

             plan   766.837,00 zł              wykonanie     316.608,35 zł               tj. 41,29% 

- pochodne od wynagrodzeń  

             plan   154.075,00 zł              wykonanie       57.879,32 zł               tj. 37,57% 

- odpis  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

             plan    38.442,00 zł               wykonanie       28.831,50 zł               tj. 75,00% 

- pozostałe wydatki  

              plan 215.700,00 zł               wykonanie     122.783,20 zł                tj. 56,92% 

W kwocie pozostałych wydatków sfinansowano wypłaty dodatku wiejskiego                                           

dla nauczycieli w wysokości 12.604,11 zł tj.35,91% planu. Znaczną część poniesionych wydatków 

stanowi zakup  żywności, na którą przeznaczono kwotę 42.768,31 zł, jak również zwrot kosztów 

wychowania przedszkolnego  za dzieci z terenu Gminy Lubanie, uczęszczające do przedszkoli na 

innym terenie, co stanowi kwotę 32.606,69 zł. 

Zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykułów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości         

w łącznej kwocie 7.153,53 zł oraz energii, wody, ciepła w kwocie 17.166,59 zł.  

Zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, abonament RTV, przeglądy gaśnic, przeglądy roczne 

budynku na kwotę 9.702,12 zł tj. 88,20% planu. Na zakup usług  telefonii stacjonarnej i komórkowej 

oraz dostępu do sieci internet wydatkowano 406,85 zł. Wydatki w kwocie 375,00 zł przeznaczono na 

badania lekarskie pracowników.  

 Ponadto na  uiszczenie opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod 

budowę przedszkola zaplanowano 12.500,00 zł,  a wydatki poczyniono w kwocie 12.409,65 zł            

tj. 99,28% planu.  

 W ramach wydatków bieżących zaplanowano również realizację zadania pn. „Zwiększenie 

liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie 

gminy Lubanie”.  Plan wydatków na rok 2019 uchwalono na kwotę 351.623,58 zł a wykonano 

340.106,46 zł tj. 96,72% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 291.316,77 zł, odpis na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.880,51 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 

20.770,00 zł, pozostałą kwotę tj. 19.139,18 zł stanowią wydatki na zakup środków czystości, 

artykułów biurowych, energii, wody,  dostarczania ciepła, usługi podgrzewania wody, odprowadzania 

ścieków. 

 Wyżej wymienione wydatki zostały pokryte w ramach planowanego dofinansowania               

w wysokości 289.090,49 zł i środków własnych gminy w wysokości  51.015,97 zł stanowiących 

wkład własny gminy wymagany przy realizacji zadania. 
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Składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec stanowią zobowiązanie niewymagalne, 

które zgodnie z terminami płatności przekazane zostały w miesiącu lipcu.   

 

Rozdział  80110 – Gimnazja 

 W Szkole Podstawowej w Lubaniu funkcjonuje oddział gimnazjalny, w którym zatrudnionych 

jest trzech nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz  trzynastu nauczycieli w niepełnym wymiarze 

godzin  i sześciu pracowników obsługi. W klasie III uczy się trzydziestu dziewięciu uczniów. 

 Plan wydatków na 2019 rok wynosi  679.672,00 zł, wykonanie 507.317,60 zł  tj. 74,64% 

planu, z tego przypada  na : 

- wynagrodzenia  

plan   442.449,00 zł             wykonanie      328.049,43 zł               tj. 74,14% 

- pochodne od wynagrodzeń 

plan     86.394,00 zł             wykonanie        57.576,48 zł               tj.  66,64% 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

             plan       17.398,00 zł               wykonanie           13.048,50 zł                   tj.  75,00%   

- pozostałe wydatki 

             plan    133.431,00 zł                 wykonanie        108.643,19 zł                   tj.  81,42% 

Kwota pozostałych  wydatków obejmuje  między innymi wypłatę dodatków wiejskich w wysokości 

11.349,04 zł tj. 73,55% przyjętego na ten cel planu.  

Największą  część pozostałych wydatków  rzeczowych  zakupionych w pierwszym  półroczu b.r. 

stanowi wydatek związany z zakupem oleju napędowego do celów opałowych na kwotę 68.000,62 zł 

oraz zakup materiałów bhp,  artykułów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości, materiałów 

gospodarczych, gazu  na łączną kwotę  6.747,69 zł tj. 99,66% planu. 

Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano  kwotę 978,76 zł, co stanowi 97,88% planu. Na zakup 

energii elektrycznej zaplanowano kwotę 14.000,00 zł z czego wydatkowano 9.400,29 zł tj. 67,14% 

planu.  Poniesiono również wydatki na zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, abonament 

RTV, przeglądy gaśnic, przegląd kotłowni, instalacji elektrycznej, konserwacja centrali oraz badania 

lekarskie, szkolenia w łącznej kwocie  12.166,79 zł co stanowi 83,33% planu.  

Składki ZUS, podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec stanowią zobowiązania niewymagalne. 

Zgodnie z terminami płatności przekazane zostały w miesiącu lipcu b.r. 

 

Rozdział 80113 -  Dowożenie uczniów do szkół  

 Plan wydatków w tym rozdziale uchwalono na 400.935,00 zł z czego wydatkowano 

225.777,69 zł  tj. 56,31% planu i przeznaczono na: 

- wynagrodzenia  

            plan    178.768,00 zł             wykonanie        89.104,17 zł                tj. 49,84% 

- pochodne od wynagrodzeń  
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             plan     35.624,00 zł             wykonanie        16.644,81 zł                tj. 46,72%    

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

              plan         3.893,00 zł                wykonanie             2.919,75 zł                   tj. 75,00% 

-  pozostałe wydatki  

               plan    182.650,00 zł                 wykonanie        117.108,96 zł                    tj. 64,12% 

Wydatki  objęte finansowaniem w opisywanym rozdziale dotyczą kosztów dowożenia uczniów do 

szkół: kosztów ubezpieczeń, utrzymania i konserwacji  dwóch autobusów szkolnych, usług 

telekomunikacyjnych, zwrotu kosztów dojazdu do szkoły  dla dziecka niepełnosprawnego jak również 

wynagrodzeń kierowców i opiekunów dzieci  na podstawie zawartych umów.  

 

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  

 Plan wydatków na 2019 rok  wynosi 18.777,00 zł. W omawianym okresie wydatków nie 

poczyniono, realizacja dopłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli nastąpi w II półroczu bieżącego 

roku. 

 

Rozdział 80148 - Stołówki  szkolne i przedszkolne 

 Plan wydatków na 2019 rok wynosi 302.291,00 zł  z czego wydatkowano 109.487,16 zł 

tj.36,22% planu  i przeznaczono  na: 

- wynagrodzenia   

            plan   173.691,00 zł             wykonanie         85.265,92 zł               tj. 49,09%  

- pochodne od wynagrodzeń  

            plan     32.792,00 zł            wykonanie          15.799,90 zł               tj. 48,18% 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

            plan       4.918,00 zł             wykonanie           3.688,50 zł               tj. 75,00% 

- pozostałe wydatki  

            plan     90.890,00 zł              wykonanie          4.732,84 zł                tj.  5,21% 

Zrealizowane wydatki  w  łącznej kwocie  104.754,32 zł tj. 95,68% wszystkich wydatków dotyczyły 

głównie wypłat wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, 

odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wymagalnej wysokości. 

Pozostałe wydatki  stanowią  kwotę  4.732,84 zł i dotyczą przede wszystkim zakupu energii, usług, 

świadczeń  dla pracowników na podstawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, środków 

czystości oraz szkoleń i badań okresowych pracowników. 

 Niskie wykonanie planu pozostałych wydatków spowodowane jest zaplanowaną realizacją     

w II półroczu 2019 roku zadania bieżącego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek     

w szkole  i w domu”. Środki w wysokości 71.690,00 zł zostały przeznaczone na zakup wyposażenia 

stołówki szkolnej, współfinansowany z dotacji w wysokości 57.352,00 zł oraz ze środków własnych 

gminy w wysokości 14.338,00 zł. 
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Rozdział  80149  - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji  

                               nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach  

                               przedszkolnych w szkołach podstawowych  i innych formach   

                               wychowania przedszkolnego 

 

 W analizowanym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 26.690,00 zł  z czego 

wydatkowano  3.835,13 zł  tj. 14,37% planu i przeznaczono na: 

- wynagrodzenia  

            plan         22.308,00 zł         wykonanie            3.290,47 zł                tj. 14,75% 

 

- pochodne od wynagrodzeń 

            plan           4.382,00 zł         wykonanie               544,66 zł                tj. 12,43% 

Zrealizowane wydatki  dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli przedszkola                   

prowadzących zajęcia z dziećmi  posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności. 

 

 

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji  

                             nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

 

 Plan wydatków na 2019 rok  wynosi 509.901,00 zł a wykonanie za I półrocze 246.148,03 zł  

tj. 48,27% planu, z tego przypada na: 

- wynagrodzenia  

            plan   426.403,00 zł              wykonanie      206.860,74 zł               tj. 48,51%  

- pochodne  od wynagrodzeń  

            plan     83.498,00 zł              wykonanie        39.287,29 zł               tj. 47,05%     

Zrealizowane wydatki  dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz  z pochodnymi dla nauczycieli szkoły 

podstawowej prowadzących zajęcia z dziećmi  posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności. 

 

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

                               i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego  

                              gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,  

                              technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach  

                              dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych  

                            szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 

 Plan wydatków na 2019 rok  wynosi 83.099,00 zł a wykonanie za I półrocze 61.323,55 zł        

tj. 73,80% planu, z tego przypada na: 

- wynagrodzenia  

            plan     69.457,00 zł              wykonanie        53.093,21 zł               tj. 76,44%  

- pochodne  od wynagrodzeń  

            plan     13.642,00 zł              wykonanie          8.230,34 zł               tj. 60,33%  
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Zrealizowane wydatki  dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz  z pochodnymi dla nauczycieli klas 

oddziału gimnazjalnego prowadzących zajęcia z dziećmi  posiadającymi orzeczenia                              

o niepełnosprawności. 

 

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,      

                             materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

 Plan wydatków na 2019 rok wynosi 24.746,77 zł, z tego przypada na: 

- zakup materiałów i wyposażenia 

            plan          245,02 zł              wykonanie                0,00 zł          

- zakup środków dydaktycznych  

            plan     24.501,75 zł              wykonanie                0,00 zł                

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu bieżącego roku. 

 

Rozdział 80195 - Pozostała działalność  

 Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 54.098,00 zł                  

a wykonanie wyniosło 28.941,00 zł tj. 53,50%. 

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące wydatki: 

-  świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów oraz pracowników emerytów nie będących   

   nauczycielami                                                     

      plan      38.588,00 zł             wykonanie        28.941,00 zł               tj. 75,00% 

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, która jest realizowana ze środków finansowych zgodnie                   

z art.72 Karty Nauczyciela. Systemem pomocy objęci są nauczyciele pracujący zawodowo, 

nauczyciele emeryci i renciści. Pomoc przyznawana jest raz w roku budżetowym,                                  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana częściej niż raz  w roku 

budżetowym  

              plan       7.510,00 zł             wykonanie                 0,00 zł 

-  zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe                                              

        plan       8.000,00 zł             wykonanie                 0,00 zł               

  

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Rozdział 85149– Program polityki zdrowotnej 

Na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych 

w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim 

w 2019 roku zaplanowano 6.000,00 zł. W okresie pierwszego półrocza wydatków w tym zakresie nie 

poczyniono. 
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Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 

 Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii wynoszą 865,90 zł i stanowią 9,53% 

uchwalonego na kwotę 9.083,44 zł planu. W ramach wykorzystanych środków zakupiono nagrody dla 

dzieci biorących udział w konkursie recytatorskim, turniejach piłki nożnej, mających na celu 

przeciwdziałanie narkomanii. 

 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 Na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano 58.000,00 zł                   

a wykorzystano 20.755,30 zł tj. 35,79% planu. 

Zgodnie z uchwalonym programem zorganizowano w czasie ferii zimowych wypoczynek dla  dzieci   

z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Współfinansowano przygotowanie pikniku 

rodzinnego oraz Dnia Dziecka połączonego  z akcentem profilaktycznym. Organizowano widowiska, 

koncerty, spektakle teatralne, warsztaty  i konkursy, turnieje sportowe podczas których dzieci 

otrzymywały nagrody, zakupiono stoły do tenisa,  sfinansowane w ramach programu przeciwdziałania 

alkoholizmowi. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 

 W Domu Pomocy Społecznej z terenu gminy Lubanie przebywa dwóch podopiecznych.            

W I półroczu 2019 roku za ich pobyt poniesiono wydatki w wysokości 40.303,35 zł przy planie      

80.200,00 zł co stanowi 50,25% wykonania planu. 

Źródło finansowania – środki własne gminy. 

 

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 Na wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano 500,00 zł a wykonano w I półroczu       

2019 roku 276,75 zł co stanowi 55,35% planu.  

Wyżej wymieniona kwota wydatków została przeznaczona na działanie i funkcjonowanie Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

Źródło finansowania – środki własne gminy. 

 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające   

                               niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące     

                             w zajęciach w centrum integracji społecznej 

W I półroczu 2019 roku odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków  

z pomocy społecznej w kwocie 6.044,89 zł, które zostały pokryte z otrzymanej z budżetu państwa 

dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przy planie 10.400,00 zł (dotacja). 

Ponadto zaplanowano 800,00 zł ze środków własnych gminy, których nie wykorzystano. Realizacja 

planu stanowi 53,97%. 
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Rozdział 85214 –  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na  

                               ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

W analizowanym rozdziale w I półroczu 2019 r. wydatkowano 110.840,00 zł przy planie 

224.200,0 zł co stanowi 49,44% realizacji. 

Wyżej wymienioną kwotę wydatków przeznaczono na: 

 - wypłatę zasiłków okresowych 

  plan (dotacja)           

                   187.500,00 zł                 wykonanie   90.533,57 zł                  tj. 48,28% 

  plan (środki własne)           

                       1.000,00 zł                  wykonanie           0,00 zł                  

- wypłatę zasiłków celowych i w naturze 

   plan (środki własne) 

                    35.000,00  zł                 wykonanie     20.120,00 zł                  tj. 57,49% 

- zakup usług pozostałych 

    plan             700,00 zł                    wykonanie          186,43 zł                 tj.  26,63%: 

   - prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków okresowych – 178,43 zł 

   - prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków celowych       -    8,00 zł 

Źródło finansowania – środki własne gminy. 

-  zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych 

     plan            1.000,00 zł                  wykonanie             0,00 zł                   

 

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 

 Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w budżecie na 2019 rok              

6.000,00 zł a wydatkowano  2.212,23 zł tj. 36,87%. 

 

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 

 W omawianym półroczu wydatkowano 68.621,93 zł przy planie 76.700,00 zł  co stanowi 

89,47% realizacji. 

Wyżej wymienioną kwotę wydatków przeznaczono na: 

- wypłatę zasiłków stałych 

    plan (dotacja)           

                 75.500,00 zł                     wykonanie      68.621,93 zł                tj. 90,89% 

   plan (środki własne)           

                   1.000,00 zł                     wykonanie              0,00 zł             

- zakup usług pozostałych 

  (prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków stałych) 

    plan          200,00 zł                      wykonanie               0,00 zł                  tj. 0,00% 
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Źródło finansowania – środki własne gminy. 

-  zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych 

   plan         1.000,00 zł                      wykonanie              0,00 zł                   

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 

 Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowana jest przy udziale dotacji       

z budżetu państwa oraz środków własnych gminy. 

Plan wydatków uchwalono na 340.002,00 zł w tym dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 

89.600,00 zł. 

 Z łącznej kwoty planu wydatkowano 179.394,80 zł, tj. 52,76% jego realizacji                           

i przeznaczono na: 

- wynagrodzenia  

    plan        265.865,00 zł                  wykonanie 139.359,02 zł                   tj.  52,42%   

- pochodne od wynagrodzeń 

     plan         51.335,00 zł                  wykonanie   26.306,29 zł                   tj.  51,24% 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

    plan           6.352,00 zł                    wykonanie    4.764,00 zł                   tj.  75,00% 

- pozostałe wydatki 

    plan         16.450,00 zł                    wykonanie    8.965,49 zł                    tj.  54,50% 

W pozostałych wydatkach mieszczą się: 

zakup materiałów i wyposażenia m.in.: materiały biurowe, przedłużenie licencji na  programy: 

„System Kadry –  Płace”, „Budżet”, znaczki pocztowe, usługi informatyczne, usługi 

telekomunikacyjne,  szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, kompleksowe ubezpieczenie  

OC, delegacje służbowe. 

Źródło finansowania: 

                                *     50.006,00 zł – dotacja  celowa na zadania własne gminy 

                                *   129.388,80 zł – środki własne gminy 

 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 Opiekę nad podopiecznymi sprawują dwie pracownice zatrudnione w pełnym wymiarze czasu 

pracy. 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są w części odpłatne. 

 Na wydatki w  2019 roku zaplanowano 98.845,00 zł z czego dotacja z budżetu państwa na 

realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowi kwotę 

7.582,00 zł. 

 Z łącznej kwoty planu wydatkowano 46.386,49 zł tj. 46,93% jego realizacji i przeznaczono 

na: 
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- wynagrodzenia  

            plan     72.600,00 zł             wykonanie          36.756,75 zł             tj. 50,63% 

- pochodne od wynagrodzeń 

            plan     14.800,00 zł             wykonanie            7.412,10 zł              tj. 50,08% 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

            plan      2.664,00 zł              wykonanie            1.998,00 zł               tj. 75,00% 

- pozostałe wydatki  

(zakup materiałów i wyposażenia, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia, badania   

  lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia)  

            plan      1.199,00 zł              wykonanie               219,64 zł                tj. 18,32% 

Źródło finansowania: środki własne gminy 

- zakup usług pozostałych (realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób                             

z zaburzeniami psychicznymi) finansowane z dotacji celowej 

plan       7.582,00 zł              wykonanie                   0,00 zł                tj. 0,00% 

 

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania  

 Plan wydatków w omawianym rozdziale wynosi 275.500,00 zł, z czego 215.000,00 zł stanowi 

dotacja celowa na realizację wieloletniego rządowego Programu pn. „Posiłek w szkole                           

i w domu”, wykonanie w  I półroczu 2019 roku  wynosiło 57.934,25 zł co stanowi 21,03%. 

Wyżej wymienioną kwotę wydatków przeznaczono na: 

 -  realizację wieloletniego rządowego Programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” 

  plan 275.100,00 zł w tym: 

                            - 215.000,00 zł – dotacja budżetu państwa 

                            -   60.100,00 zł – środki własne gminy 

  wykonano ogółem                                                57.870,40 zł 

  w tym: 

  - posiłki w szkołach – teren gminy                        13.636,40 zł     

  - posiłki w szkołach poza terenem gminy                1.104,00 zł    

                                                                                14.740,40 zł       

    * pokryte z dotacji                                                 4.962,60 zł 

    * pokryte z środków gminy                                   9.777,80 zł 

 

  - zasiłki celowe na posiłki                                      43.130,00 zł 

     * pokryte z dotacji                                               20.970,00 zł 

     * pokryte z środków gminy                                 22.160,00 zł 

  realizacja planu 21,04%. 

- zakup usług pozostałych 
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  (obsługa bankowa) 

  plan            400,00 zł                      wykonanie           63,85 zł            tj. 15,96% 

Źródło finansowania: środki własne gminy.   

-  zwrot nienależnie pobranych  świadczeń finansowanych z dotacji w latach ubiegłych 

   plan           600,00 zł                      wykonanie             0,00 zł                  

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność  

 W wymienionym rozdziale zaplanowano środki na wydatki dla osób wykonujących prace 

społecznie użyteczne w wysokości 8.000,00 zł a wykorzystano  2.921,60 zł  co stanowi 36,52% planu. 

 

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 

         W opisywanym rozdziale utworzono plan w wysokości 663,72 zł z przeznaczeniem na 

udzielenie dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zapewnienie dostępu do sieci Internet 

w trakcie realizowania projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, który został wykorzystany w 100%. 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

 Na realizację zadań w zakresie opisywanego rozdziału zaplanowano wydatki                           

w wysokości 36.189,00 zł a wykonanie wyniosło 27.974,40 zł tj. 77,30% planu. Ze wskazanej 

wielkości udział przekazanej dotacji stanowi 80,00% i wynosi  22.379,52 zł. Aby zrealizować 

potrzeby w tym zakresie gmina    z własnych środków przeznaczyła   5.594,88 zł tj. 20,00% wydatków 

ogółem. 

 W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku wypłacono stypendia 47 uczniom.  Na podstawie 

zebranych dokumentów, opinii dyrektorów szkół, a także posiadanych informacji przez komisję 

kwalifikującą stypendium szkolne otrzymali uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 

zdarzenie losowe. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest również zamieszkanie na terenie 

Gminy Lubanie. 

 

Dział 855- Rodzina 

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 

 Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania rządowego w omawianym rozdziale 

zaplanowano 2.240.111,00 zł a wykorzystano w I półroczu 2019 roku  1.323.547,71 zł co daje 59,08% 

planu.  
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W planie uwzględniono dotację z budżetu państwa w wysokości 2.232.200,00 zł                       

i środki gminy w wysokości 7.911,00 zł (ustawowy wskaźnik 1,5% nie pokrywa kosztów obsługi tych 

świadczeń) 

Wydatki w omawianym rozdziale zostały pokryte z dotacji rządowej w wysokości 

1.319.983,90 zł  tj. 59,13% planu oraz ze środków gminy w kwocie 3.563,81 zł tj. 45,05% planu. 

Kwota wydatkowana w ramach tego rozdziału została przeznaczona na: 

- wypłaty świadczeń wychowawczych 

   plan       2.194.917,00 zł                 wykonanie  1.299.881,70 zł               tj.  59,22% 

 

- wynagrodzenia  

   plan            31.760,00 zł                 wykonanie       16.776,23 zł               tj.  52,82%   

- pochodne od wynagrodzeń 

   plan              6.500,00 zł                 wykonanie          3.325,97zł                tj.  51,17% 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

   plan             1.230,00 zł                   wykonanie           922,50 zł                tj.  75,00% 

- pozostałe wydatki 

   plan            5.704,00 zł                     wykonanie       2.641,31 zł                tj.  46,31% 

W pozostałych wydatkach mieszczą się: 

zakup materiałów i wyposażenia m.in.: materiały biurowe, przedłużenie licencji na  program 

„Świadczenia wychowawcze”, znaczki pocztowe, kompleksowe ubezpieczenie  OC, badania 

okresowe, szkolenia pracownika. 

 Natomiast na zwroty nienależnie pobranych w roku poprzednim świadczeń wychowawczych 

finansowanych z dotacji wraz z odsetkami zaplanowano 6.000,00 zł    a wydatkowano 1.030,68 zł 

tj.17,18%. 

 

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz  

                             składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania rządowego w omawianym rozdziale 

zaplanowano 1.406.607,00 zł a wykorzystano w I półroczu 2019 roku  737.422,27 zł co daje 52,43% 

planu. 

 W planie uwzględniono dotację z budżetu państwa w kwocie 1.295.600,00 zł i środki gminy   

w wysokości 111.007,00 zł (ustawowy wskaźnik 3% nie pokrywa kosztów obsługi tych świadczeń). 

 Wydatki zostały pokryte z dotacji w kwocie 678.720,38 zł tj. 52,39% planu i budżetu gminy   

w wysokości 58.701,89 zł tj. 52,88% planu. 

 Kwota wydatkowana w ramach tego rozdziału została przeznaczona na: 

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla     

  opiekuna 
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 plan – 1.196.786,00 zł    

 wykonano ogółem                                                  -    631.760,65 zł 

            w tym: 

         - świadczenia rodzinne                                   -    507.052,45 zł 

                    - świadczenie z funduszu alimentacyjnego    -       57.400,00 zł 

                    - zasiłek dla opiekuna                                    -         7.440,00 zł 

                    - świadczenie rodzicielskie                            -       59.868,20 zł 

 tj. 52,79%  planu. 

 

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia     

   rodzinne, zasiłek dla opiekuna 

   plan            60.000,00 zł                 wykonanie        28.934,92 zł              tj.  48,22%  

- wynagrodzenia  

   plan          110.000,00 zł                 wykonanie        56.919,63 zł              tj. 51,75% 

- pochodne od wynagrodzeń 

   plan            21.700,00 zł                 wykonanie       11.258,73 zł               tj. 51,88% 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

   plan              3.688,00 zł                  wykonanie        2.766,00 zł                tj. 75,00% 

- pozostałe wydatki 

   plan            14.433,00 zł                  wykonanie        5.782,34 zł                tj. 40,06% 

W pozostałych wydatkach mieszczą się: 

zakup materiałów i wyposażenia m.in.: materiały biurowe, licencje na oprogramowanie do obsługi ŚR 

i FA, licencja na Moduł Windykacje, znaczki pocztowe, prowizja bankowa od wypłaconych 

świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, usługi informatyczne, usługi 

telekomunikacyjne, badania lekarskie, podatek od nieruchomości, kompleksowe ubezpieczenie  OC,  

szkolenia pracowników. 

         Ponadto na zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami zaplanowano 8.986,33 zł                           

a wykonano 1.545,32 zł  tj. 17,20%. 

 

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 

Plan wydatków w omawianym rozdziale wynosi 734,83 zł, czego 724,36 zł stanowi dotacja 

celowa na zadania zlecone a 10,47 zł to środki własne gminy. W I półroczu 2019 roku wydatków        

w zakresie realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny nie dokonano. 

Poczyniono natomiast wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji za rok ubiegły                   

w wysokości 13,67 zł, co stanowi 100% planu. 
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Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 

 Na wydatki bieżące w omawianym rozdziale zaplanowano 166.680,00 zł a wykorzystano        

w I półroczu 2019 roku 21.737,44 zł, co daje 13,04% planu. 

W planie uwzględniono dotację z budżetu państwa w kwocie 123.900,00 zł na realizację 

rządowego Programu „Dobry Start” oraz  środki własne gminy w wysokości 42.780,00 zł na realizację 

zadań wykonywanych przez asystenta rodziny. 

Wyżej wymienioną kwotę wydatków przeznaczono na: 

- wypłaty świadczenia „Dobry Start” 

  plan        120.000,00 zł                wykonanie                   0,00 zł              tj.     0,00% 

- wynagrodzenia  

   plan         33.750,00 zł                 wykonanie          16.477,54 zł              tj.  48,82%   

- pochodne od wynagrodzeń 

   plan           6.200,00 zł                 wykonanie           2.918,37 zł               tj.  47,07% 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

   plan           1.230,00 zł                  wykonanie             922,50 zł                tj. 75,00% 

- pozostałe wydatki 

   plan          5.500,00 zł                   wykonanie          1.419,03 zł                tj. 25,80% 

W pozostałych wydatkach mieszczą się: 

zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, szkolenie pracownika, ryczałt za 

używanie własnego pojazdu pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych. 

Źródło finansowania – środki własne gminy. 

   

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 

 W I półroczu 2019 roku wydatkowano na pobyt dwóch małoletnich w rodzinach zastępczych      

2.650,63 zł przy planie 6.000,00 zł co stanowi 44,18% wykonania planu.  

 

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające   

                             niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach   

                          rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie  

                            z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków      

                          dla opiekunów  

W I półroczu 2019 roku odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych 

świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna  w kwocie 5.731,74 zł, które zostały pokryte z dotacji 

celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie, przy planie 7.900,00 zł. 

Ponadto zaplanowano 700,00 zł ze środków własnych gminy, których nie wykorzystano. Realizacja 

planu stanowi 66,65%. 
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Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami  

 W analizowanym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano 726.958,00 zł                               

a wykorzystano 290.797,81 zł tj. 40,00% planu i przeznaczono na: 

- wynagrodzenia  

   plan         73.750,00 zł                 wykonanie          33.385,17 zł              tj.  45,27%   

- pochodne od wynagrodzeń 

   plan         14.514,00 zł                 wykonanie           6.103,06 zł               tj.  42,05% 

 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

   plan           1.844,00 zł                  wykonanie          1.383,00 zł                tj. 75,00% 

- zakup usług pozostałych (zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów   

   komunalnych, monitoring składowiska odpadów komunalnych  innych niż niebezpieczne i obojętne  

   w miejscowości Kucerz, opieka serwisowa nad programem Ulisses Odpady, koszty dostawy  

   pojemników na odpady komunalne 

   plan       623.600,00 zł                   wykonanie      245.855,00 zł               tj. 39,43% 

- pozostałe wydatki 

   plan         13.250,00 zł                   wykonanie           4.071,58 zł                 tj. 30,73% 

W pozostałych wydatkach mieszczą się: zakup pojemników na odpady komunalne, artykułów 

biurowych, papieru ksero, świadczeń w ramach bhp.  

Składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec stanowią zobowiązania 

niewymagalne, które zgodnie z terminami płatności przekazane zostały w miesiącu lipcu 2019 roku. 

Na wydatki majątkowe zaplanowano 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację            

w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja obiektów PSZOK wraz z infrastrukturą. Wyposażenie 

PSZOK  w kontenery, pojemniki, urządzenia i pojazdy”. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. 

    

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt 

           Plan wydatków na utrzymanie stanowiska w ramach opieki nad bezdomnymi psami  z terenu 

gminy Lubanie wynosi 5.500,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano na ten cel  2.400,00 zł 

tj.43,64% planu. 

 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 

 W tym rozdziale na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia drogowego               

w ramach wydatków bieżących uchwalono plan na kwotę 316.000,00 zł, z czego wykorzystano    

173.491,70 zł tj. 54.90% planu, w tym na oświetlenie drogowe wydatkowano 91.428,48 zł  a jego 

konserwację 82.063,22 zł. Pozostała kwota planu wydatków bieżących stanowi 5.200,00 zł                   
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z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, w omawianym okresie wydatków 

nie poczyniono. 

 Na wydatki majątkowe uchwalono plan 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie                  

pn. „Budowa lamp ulicznych  z wykorzystaniem instalacji OZE”. W analizowanym okresie wydatków 

na ten cel nie poczyniono. 

 

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej 

 Wielkość planowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług 

Komunalnych Gminy Lubanie w budżecie na 2019 rok wynosi 351.870,00 zł. W I półroczu zgodnie    

z zapotrzebowaniem zakład otrzymał 148.238,78 zł co stanowi 42,13%. 

  

Rozdział 90095 – Pozostała działalność  

 Plan wydatków bieżących w wymienionym rozdziale wynosi 88.234,00 zł,                                

a faktyczne wykonanie to  kwota 24.934,28 zł tj. 28,26% planu. Środki  przeznaczono na: 

- zakup materiałów i energii                    7.397,23 zł 

  w tym: zakup kamery, nawozów i środków ochrony roślin, paliwa, kwiatów  na rabaty  w centrum 

Lubania oraz wapna do oznakowania stadionu)     

- pozostałe wydatki                       17.537,05 zł 

   w tym: wynajem kabin sanitarnych wraz   z wywozem nieczystości, opracowanie projektów decyzji 

o warunkach zabudowy, koszty rozgraniczenia działek, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym 

sieci  kanalizacji sanitarnej, opłaty sądowe, opłaty za odpis zwykły z rejestru ksiąg wieczystych, 

podatek od nieruchomości. 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

Rozdział 92116 – Biblioteki  

 Dla dwóch instytucji kultury zaplanowano w budżecie gminy na 2019 rok dotacje podmiotowe 

w wysokości 360.500,00 zł.  

 Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu w okresie sprawozdawczym otrzymał dotację                 

w wysokości 147.250,00 zł tj. 51,40% uchwalonego na kwotę 286.500,00 zł planu. 

Ponadto na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich z planowanych 26.200,00 zł                        

wykorzystano 4.194,62 zł tj. 16,01% na zakup energii elektrycznej, artykułów do drobnych napraw, 

ubezpieczenia oraz uiszczono opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. 

 W rozdziale 92109  zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości   277.133,38 zł      

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu oraz na 

dokumentację zadania pn. „Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka 
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Kultury w Lubaniu i placu sportowego w ramach integracji społecznej”. Realizacja zadań nastąpi w II 

półroczu 2019 r. 

 Dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację podmiotową w wysokości     

74.000,00 zł z czego w analizowanym okresie przekazano na rachunek 36.980,00 zł, co stanowi    

49,97% planu.  

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 

W ramach realizacji „Programu Współpracy Gminy Lubanie z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie” zaplanowano w budżecie na 2019 rok środki              

w wysokości 4.000,00 zł na udzielenie dotacji na wykonanie zadania publicznego w zakresie 

upowszechniania kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych. W omawianym 

półroczu wydatków w tym zakresie nie poniesiono. 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna  

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 

 Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” zaplanowano w budżecie 48.931,00 zł, 

a ich realizacja za okres I półrocza wynosi 14.871,28 zł i stanowi 30,39% planu. 

Na wynagrodzenie i pochodne dla instruktora sportu wykorzystano 13.948,78 zł, odpis na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 922,50 zł.  

Składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec stanowią zobowiązania 

niewymagalne, które zgodnie z terminami płatności przekazane zostały w miesiącu lipcu 2019 roku. 

 Na wydatki majątkowe w związku z realizacją budowy infrastruktury                           

sportowo – rekreacyjnej w miejscowościach Gąbinek i Lubanie uchwalono plan w wysokości 

57.000,00 zł. W omawianym okresie poczyniono wydatki w kwocie 3.038,80 zł tj. 5,33% planu.  

 

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 

 Na rozwój sportu w gminie zaplanowano w budżecie na 2019 rok dotację                                 

w wysokości 160.000,00 zł, z czego przekazano w okresie sprawozdawczym dla LTP Lubanie kwotę 

103.000,00 zł oraz 400,00 zł dla Włocławskiego Klubu Karate KYOKUSHIN zł tj. 64,63% planu.  

 

Podsumowując część informacji w zakresie wydatków budżetowych nadmienia się, że ich 

plan według stanu na koniec czerwca bieżącego roku wynosił 21.035.484,27 zł, z czego zrealizowano 

10.075.783,44 zł, co stanowi 44,89%.  

Z podanych wielkości na wydatki bieżące zaplanowano 19.337.400,89 zł a wykonano 9.956.928,48 zł 

tj. 51,49%. 
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Plan wydatków majątkowych wynosił 1.698.083,38 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 

118.854,96 zł przy wskaźniku realizacji 7%. 

Reasumując powyższe stwierdza się, że wydatki bieżące realizowane były proporcjonalnie do 

planu. Natomiast niski wskaźnik realizacji wydatków majątkowych spowodowany jest realizacją 

zadań inwestycyjnych w II półroczu bieżącego roku. 

Planowany wynik finansowy na 2019 rok to deficyt w wysokości 785.403,06 zł. Pierwsze półrocze 

zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 790.222,41 zł.  

 Na koniec informacji z wykonania budżetu należy wspomnieć o stanach należności                   

i zobowiązań. 

Ze sprawozdania Rb-N za pierwsze półrocze wynika, że stan gotówki na 30 czerwca na rachunkach 

jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynosi 1.332.986,83 zł. 

Należności wymagalne stanowiły kwotę 847.208,56 zł. 

Z tego należności z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 37.557,73 zł i pozostałe wymagalne 

809.650,83 zł. 

Należności wymagalne w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku wzrosły                               

o 41.915,17 tj. 5,20%. 

W skład należności wymagalnych wchodzą: 

1) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego  w   kwocie 632.451,76 zł,  

    które realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

2) należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych finansowanych  z dotacji  

   w kwocie 6.799,26 zł, które realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

3) należności wymagalne z tytułu podatków i opłat gromadzone przez Urząd Gminy wynoszą 

    170.079,19 zł, 

4) należności dotyczące Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie ( sprzedaż  

    wody i odprowadzania ścieków, usługi pozostałe) – 29.617,17 zł, 

5) należności dotyczące Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu  wynoszą 8.261,18 zł   

    i pochodzą z tytułu kary za nie wywiązanie się z umowy na dostawę paliwa oraz  

    z należności z kasy zapomogowopożyczkowej.   

  

Stan należności wymagalnych realizowanych w GOPS na koniec I półrocza 2019 r. wobec 

budżetu gminy wyniósł  639.251,02 zł,   w tym z tytułu: 

- zaliczki alimentacyjnej                  - 126.450,39 zł 

- funduszu alimentacyjnego          - 506.001,37 zł 

- nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych – 6.799,26 zł. 

W rejestrze dłużników alimentacyjnych figuruje 44 dłużników. W I półroczu  2019 roku 

komornicy sądowi dokonali na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lubaniu 68 wpłat od 

18 dłużników alimentacyjnych. 
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Wszystkie należności wymagalne objęte są egzekucją sądową, ponadto należności wymagalne 

dotyczące zadłużenia 28 dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego osobom uprawnionym podlegają egzekucji administracyjnej. 

   W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku ze świadczenia alimentacyjnego 

korzystało 26 osób uprawnionych. 

W omawianym półroczu w stosunku do dłużników alimentacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubaniu podjął następujące działania: 

- wystąpił do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec 3 dłużników alimentacyjnych, 

- w stosunku do 1 dłużnika alimentacyjnego wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy                         

   o aktywizację zawodową, 

- w 5 przypadkach przekazano do Komornika Sądowego informacje uzyskane podczas  

   przeprowadzania wywiadu lub z innych źródeł, a mające wpływ na skuteczność egzekucji, 

- wydano 1 informację do Komornika Sądowego oraz do Organu Właściwego Wierzyciela                     

  o pozostaniu w mocy prawnej decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od  

  zobowiązania alimentacyjnego, gdyż poprzednie postępowanie rozstrzygnięto decyzją  

  administracyjną, 

- z 1 dłużnikiem przeprowadzono wywiad alimentacyjny w celu ustalenia sytuacji życiowej  

   i majątkowej, 

- wydano 1 decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 

- jako organ właściwy wierzyciela podejmujący działania wobec dłużnika alimentacyjnego złożono 17  

  wniosków o ściganie dłużników alimentacyjnych za przestępstwo określone w  art. 209 § 1 ustawy  

  z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

 - dla 36 dłużników zaktualizowano dane w rejestrze Biura Informacji Gospodarczej „InfoMonitor”, 

- dla 36 dłużników zaktualizowano dane w Krajowym Rejestrze Długów, 

- dla 36 dłużników zaktualizowano dane w Rejestrze  Dłużników „ERIF”, 

- dla 36 dłużników zaktualizowano dane w rejestrze Krajowego Biura Informacji Gospodarczej, 

- dla 36 dłużników zaktualizowano dane w rejestrze Krajowej Informacji Długów         

  Telekomunikacyjnych    BIG SA. 

Nadmienia się, iż każdy z dłużników alimentacyjnych otrzymał informację o wysokości zobowiązań    

z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na 

podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku   o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 

oraz zaliczce alimentacyjnej   i wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 roku                 

o funduszu alimentacyjnym świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  

Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone są  różnorodne i długotrwałe działania, które 

są jednak mało skuteczne, gdyż dłużnicy alimentacyjni to w większości osoby, które nie posiadają 

majątku, stałego źródła utrzymania, prawa jazdy, często nie figurują w ewidencji Powiatowego 
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Urzędu Pracy. Wezwane do zarejestrowania się w PUP, dokonują rejestracji, ale gdy występuje się      

o aktywizację zawodową otrzymujemy informację, że dłużnikowi zostały przedstawione aktualne 

oferty pracy odpowiadające jego kwalifikacjom jednak o ostatecznym zatrudnieniu decyduje zawsze 

pracodawca.  

Urząd Gminy prowadzi windykację należności wymagalnych z tytułu: 

- podatków należnych gminie      – 111.770,66 zł, 

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  –   56.629,15 zł, 

- opłaty za rozgraniczenie nieruchomości                   –          89,38 zł. 

 W bieżącym roku wystawiono na zaległości podatkowe 38 upomnień na   kwotę 17.914,00 zł. 

Upomnieniami objęto zaległości za okres od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku.  

Należności wymagalne w kwocie 1.590,00 zł realizowane są przez urzędy skarbowe. 

 

 Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie prowadzi windykację należności                           

o łącznej wartości 29.617,17 zł. 

W tym celu podejmowane są ciągłe czynności związane z roznoszeniem wezwań do zapłaty przez 

inkasenta. Prowadzi się również rozmowy telefoniczne i osobiste  z zalegającymi. Ponadto kieruje się 

wnioski o windykację należności. Od stycznia do czerwca 2019 roku poprzez działania windykacyjne 

zostało ściągnięte 579,81 zł należności głównej oraz 37,38 zł odsetek. Wśród osób o trudnej sytuacji, 

które nie płacą za pobraną wodę są osoby nie mające źródła dochodu, nie pracują i liczba ich 

sukcesywnie przybywa.  

Pozostałe należności tak zwane niewymagalne stanowią kwotę 3.233.043,92 zł, w porównaniu 

do analogicznego okresu 2018 roku wzrosły  o 227.320,25 tj. 7,56%. 

Należności niewymagalne odnotowano w trzech jednostkach to jest: Urzędzie Gminy                          

w Lubaniu, Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu i Zakładzie Usług Komunalnych Gminy Lubanie. 

 Urząd Gminy w Lubaniu posiada pozostałe należności w wysokości 3.180.602,97 zł z tego: 

- należności z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 14.734,91 zł, 

- należności  z  tytułu  podatków  i  składek  na  ubezpieczenia  społeczne   wynoszą    

  3.141.150,40 zł, 

- należności z innych tytułów stanowią kwotę 24.717,66 zł. 

W  Centrum usług Wspólnych w Lubaniu pozostałe należności wynoszą 6.636,02 zł i dotyczą 

należności  z tytułu dostaw towarów i usług.  

Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie za pierwsze półrocze pozostałe należności zamknął 

kwotą 45.804,93 zł z tego: 

- należności z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 24.700,99 zł, 

- należności z innych tytułów stanowią kwotę 21.103,94 zł. 

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4.100.231,10 zł                          

i dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.  
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Osiągnięte dochody oraz dokonane wydatki ze środków wydzielonego rachunku dochodów 

własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2019 roku 

 

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 

 

Plan dochodów stanowi kwotę 15.469,00 zł a wpływy wyniosły  10.963,68 zł tj.  70,88%.  

Środki, które zostały zgromadzone na rachunku pochodzą z wpływów z Fundacji Anwil na realizację 

projektu „Uczę się z Anwilem”, odsetek bankowych.  

Z osiągniętych dochodów w I półroczu poniesiono wydatki na realizację projektu w łącznej kwocie 

7.026,50 zł.  

 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola 

 

Plan dochodów w wysokości 3.000,00 zł zrealizowano do kwoty 1.694,88 zł tj. 56,50%. 

Środki, które zostały zgromadzone na rachunku pochodzą ze zwrotu kosztów dożywiania uczniów 

objętych pomocą społeczną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu, odsetek 

bankowych. 

Dokonano wydatków na kwotę 1.413,40 zł na zakup żywności na obiady. 

 

 

Rozdział 80110 – Gimnazja 

 

Plan dochodów w wysokości 1.200,00 zł zrealizowano do kwoty 150,00 zł tj.  12,50%. 

Środki, które zostały zgromadzone na rachunku pochodzą z otrzymanej darowizny.  

Z osiągniętych dochodów w I półroczu wydatków nie poczyniono.  

 

 

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 

 

Plan dochodów w wysokości 97.100,00 zł zrealizowano do kwoty 36.409,48 zł, tj.  37,50%. 

Środki, które zostały zgromadzone na rachunku pochodzą z wpłat uczniów i nauczycieli za zakupione 

obiady w stołówce szkolnej oraz zwrotu kosztów dożywiania uczniów objętych pomocą społeczną 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu, odsetek bankowych. 

Odpłatność za jeden obiad dla ucznia obejmuje koszt surowców użytych do przygotowania gorącego 

posiłku i wynosił 3,90 zł. Natomiast odpłatność za jeden obiad dla nauczycieli obejmuje pełny koszt 

surowców użytych do przygotowania gorącego posiłku oraz pozostałe koszty związane                         

z przygotowaniem wraz z kosztami utrzymania stołówki i wynosi 6,40 zł.  
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Dokonano wydatków na kwotę 35.579,72 zł 

w kwocie wydatków mieszczą się: 

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup publikacji „Zbiorowe żywienie”) – 158,55 zł, 

§ 4220 - zakup żywności  (zakup żywności na obiady dla uczniów i nauczycieli)  - 35.410,22 zł 

§ 4300 - zakup usług pozostałych  (koszt przesyłki publikacji) – 10,95 zł. 

 

Ogółem plan dochodów i wydatków w wyżej opisanym zakresie wynosi 116.769,00 zł.                       

W I półroczu 2019 roku uzyskano wpływy w wysokości 49.218,04 zł, z czego wydatkowano 

44.019,62 zł, pozostała kwota 5.198,42 zł zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku. 
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c 

Załącznik nr 1 

 

Realizacja dochodów budżetowych w układzie działów za I półrocze 2019 roku 

 

Lp. Dział Nazwa 

Wykonanie 

za I półrocze 

2018 r. 

 30 czerwca 2019 rok 

Wskaźnik % 

wykonania 

I półrocze  

Struktura 

procentowa 

wykonania 
Plan Wykonanie  2018 r. 2019 r. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 010 
Rolnictwo  

i łowiectwo 
215.242,00 230.326,59 230.326,59 100,00 100,00 2,12 

2. 020 Leśnictwo 21,30 1.700,00 27,14 1,42 1,60 0,00 

3. 600 
Transport 

i łączność 
28.517,84 312.649,00 34.510,63 24,94 11,04 0,32 

4. 700 
Gospodarka 

mieszkaniowa 
32.796,48 54.592,00 44.818,81 13,03 82,10 0,41 

5. 710 
Działalność 

usługowa 
0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 0,01 

6. 720 Informatyka 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 750 
Administracja 

publiczna 
36.937,80 110.130,00 52.696,11 60,06 47,85 0,48 

8. 751 

Urzędy 

naczelnych 

organów władzy 

państwowej, 

kontroli 

 i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

554,00 25.877,00 24.801,14 50,36 95,84 0,23 

9. 756 

Dochody od osób 

prawnych, od 

osób fizycznych  

i od innych 

jednostek 

nieposiadających 

osobowości 

prawnej oraz 

wydatki związane 

z ich poborem 

4.133.969,89 8.654.292,00 4.474.809,43 50,06 51,71 41,18 

10. 758 Różne rozliczenia 2.915.315,94 5.012.902,00 3.010.663,00 60,05 60,06 27,71 

11. 801 
Oświata 

 i wychowanie 
1.334.014,82 652.310,26 315.628,89 59,77 48,39 2,90 

12. 852 Pomoc społeczna 298.955,93 593.882,00 250.586,98 46,24 42,19 2,31 

13. 854 

Edukacyjna 

opieka 

wychowawcza 

42.128,00 26.189,00 26.189,00 100,00 100,00 0,24 

14. 855 Rodzina 2.168.808,06 3.683.404,36 2.024.364,84 53,33 54,96 18,63 

15. 900 

Gospodarka 

komunalna  

i ochrona 

środowiska  

246.078,71 722.889,00 375.583,29 47,87 51,96 3,46 

16. 921 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

0,00 163.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ogółem 11.453.340,77 20.250.081,21 10.866.005,85 53,63 53,66 100,00 
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Załącznik nr 2 

 

 

 

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK  

W UKŁADZIE DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 

 

 

Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie  

Wskaźnik 

% 

wykonania  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

010   
Rolnictwo i łowiectwo 230.326,59 230.326,59 100,00 

01095 
 Pozostała działalność 230.326,59 230.326,59 100,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 

ustawami 

230.326,59 230.326,59 100,00 

020   
Leśnictwo 1.700,00 27,14 1,60 

02095  
Pozostała działalność 1.700,00 27,14 1,60 

0750 Wpływy 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 

1.700,00 27,14 1,60 

600   
Transport i łączność 312.649,00 34.510,63 11,04 

60014  
Drogi publiczne powiatowe  37.526,00 34.510,63 91,96 

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

37.526,00 34.510,63 91,96 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 60016  
Drogi publiczne gminne 275.123,00 0,00 0,00 

6297 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

275.123,00 0,00 0,00 

700   
Gospodarka mieszkaniowa 54.592,00 44.818,81 82,10 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 54.592,00 44.818,81 82,10 

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  42,00 15,68 37,33 

0690 
Wpływy z różnych opłat 5.000,00 13.884,20 277,68 

0750 

Wpływy 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 

49.000,00 27.673,87 56,48 

0920   Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 75,66 151,32 

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 3.169,40 633,88 

710   Działalność usługowa 1.000,00 1.000,00 100,00 

71035  Cmentarze 1.000,00 1.000,00 100,00 

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej  

1.000,00 1.000,00 100,00 

720   Informatyka 4.200,00 0,00 0,00 

72095  Pozostała działalność 4.200,00 0,00 0,00 

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem  

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

pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   

3.590,16 0,00 0,00 

2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem  

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

pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  

609,84 0,00 0,00 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

750   
Administracja publiczna 110.130,00 52.696,11 47,85 

75011  Urzędy wojewódzkie 50.610,00 26.294,55 51,96 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 

ustawami 

50.600,00 26.293,00 51,96 

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami  

10,00 1,55 15,50 

75023 
 Urzędy gmin 9.370,00 8.524,55 90,98 

0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień  
10,00 0,00 0,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 4.000,00 3.127,68 78,19 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 1,18 11,80 

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  4.350,00 4.349,69 99,99 

0970 Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 1.046,00 104,60 

75085  Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  50.150,00 17.877,01 35,65 

0830 Wpływy z usług 50.000,00 17.821,09 35,64 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 7,92 15,84 

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 48,00 48,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 
25.877,00 24.801,14 95,84 

75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa 
1.100,00 554,00 50,36 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 

ustawami 

1.100,00 554,00 50,36 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 75109 

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 

gminne, powiatowe i wojewódzkie 

500,00 478,44 95,69 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 

ustawami 

500,00 478,44 95,69 

75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego 24.277,00 23.768,70 97,91 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 

ustawami 

24.277,00 23.768,70 97,91 

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

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

8.654.292,00 4.474.809,43 51,71 

75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

4.619.322,00 2.383.457,30 51,60 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4.539.722,00 2.340.639,97 51,56 

0320 Wpływy z podatku rolnego 5.500,00 2.935,00 53,36 

0330 Wpływy z podatku leśnego 48.000,00 24.546,00 51,14 

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 25.000,00 14.046,00 56,18 

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.000,00 0,00 0,00 

0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

 i kosztów upomnień 
0,00 139,20 0,00 

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 1.151,13 1.151,13 

75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

1.042.200,00 608.713,04 58,41 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 415.000,00 230.974,50 55,66 

0320 Wpływy z podatku rolnego 460.600,00 260.749,97 56,61 

0330 
 

Wpływy z podatku leśnego 
2.600,00 1.890,92 72,73 
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0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 85.000,00 42.426,00 49,91 

0360 Wpływy z podatku  od spadków i darowizn 5.000,00 21.724,00 434,48 

0430 Wpływy z opłaty targowej 2.500,00 766,00 30,64 

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 70.000,00 49.071,60 70,10 

0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień  
500,00 313,20 62,64 

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 796,85 79,69 

75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 
97.000,00 84.156,22 86,76 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13.000,00 7.296,00 56,12 

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12.000,00 22.679,34 188,99 

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 55.000,00 33.570,37 61,04 

0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 
17.000,00 20.610,51 121,24 

75621  
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.895.770,00 1.398.482,87 48,29 

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.775.770,00 1.298.780,00 46,79 

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 120.000,00 99.702,87 83,09 

758  
 Różne rozliczenia 5.012.902,00 3.010.663,00 60,06 

75801 
 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 
4.359.979,00 2.683.064,00 61,54 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.359.979,00 2.683.064,00 61,54 

75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 644.923,00 322.464,00 50,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 644.923,00 322.464,00 50,00 

 

75814 
 

 

Różne rozliczenia finansowe 
8.000,00 5.135,00 64,19 
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0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8.000,00 5.135,00 64,19 

801  
 Oświata i wychowanie 652.310,26 315.628,89 48,39 

80101  Szkoły podstawowe 1.350,00 592,79 43,91 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 250,00 45,79 18,32 

0970 Wpływy z różnych dochodów  1.100,00 547,00 49,73 

80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 22.448,00 11.226,00 50,01 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków  

powiatowo – gminnych) 

22.448,00 11.226,00 50,01 

80104  Przedszkola 546.413,49 221.711,33 40,58 

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 36.200,00 12.239,00 33,81 

0670 
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  
95.000,00 54.601,90 57,48 

0830 Wpływy z usług 6.800,00 0,00 0,00 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 41,59 41,59 

0927 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 5,84 0,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów  150,00 106,00 70,67 

2007 

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych  

w paragrafie 205 

298.729,49 100.000,00 33,48 

2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków  

powiatowo – gminnych) 

109.434,00 54.717,00 50,00 

80148 
 Stołówki szkolne i przedszkolne 57.352,00 57.352,00 100,00 

2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków  

powiatowo – gminnych) 

57.352,00 57.352,00 100,00 
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 80153 

 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych  

24.746,77 24.746,77 100,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 

ustawami 

24.746,77 24.746,77 100,00 

852   Pomoc społeczna 593.882,00 250.586,98 42,19 

85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

10.400,00 6.046,00 58,13 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków  

powiatowo – gminnych) 

10.400,00 6.046,00 58,13 

85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
188.500,00 93.141,00 49,41 

0940 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  1.000,00 0,00 0,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków  

powiatowo – gminnych) 

187.500,00 93.141,00 49,68 

85216  Zasiłki stałe 76.500,00 69.575,00 90,95 

0940 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  1.000,00 0,00 0,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków  

powiatowo – gminnych) 

75.500,00 69.575,00 92,15 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 90.200,00 50.108,18 55,55 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 45,18 9,04 

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 57,00 57,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków  

powiatowo – gminnych) 

89.600,00 50.006,00 55,81 

85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12.682,00 3.340,80 26,34 

 

0830 

 

Wpływy z usług 
5.000,00 3.340,80 66,82 
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  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 

ustawami 

7.582,00 0,00 0,00 

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami  

100,00 0,00 0,00 

85230  Pomoc w zakresie dożywiania  215.600,00 28.376,00 13,16 

0940 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  600,00 0,00 0,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków  

powiatowo – gminnych) 

215.000,00 28.376,00 13,20 

854 
  Edukacyjna opieka wychowawcza 26.189,00 26.189,00 100,00 

85415 
 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 26.189,00 26.189,00 100,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków  

powiatowo – gminnych) 

26.189,00 26.189,00 100,00 

855   
Rodzina  3.683.404,36 2.024.364,84 54,96 

85501  
Świadczenie wychowawcze 2.238.200,00 1.323.504,68 59,13 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.000,00 30,68 3,07 

0940 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  5.000,00 1.000,00 20,00 

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu 

dzieci  

2.232.200,00 1.322.474,00 59,25 

85502  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego  

1.312.670,00 694.828,06 52,93 

0640 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień  
50,00 0,00 0,00 
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  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.020,00 94,88 9,30 

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  8.000,00 1.453,50 18,17 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 

ustawami 

1.295.600,00 686.215,00 52,97 

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami  

8.000,00 7.064,68 88,31 

85503  
Karta Dużej Rodziny  734,36 157,10 21,39 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 

ustawami 

724,36 157,10 21,69 

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami  

10,00 0,00 0,00 

85504  Wspieranie rodziny 123.900,00 0,00 0,00 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 

ustawami 

123.900,00 0,00 0,00 

85513  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 

zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

7.900,00 5.875,00 74,37 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) 

ustawami 

7.900,00 5.875,00 74,37 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 722.889,00 375.583,29 51,96 

90002 
 Gospodarka odpadami komunalnymi 686.145,00 350.016,85 51,01 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 
685.545,00 349.898,85 51,04 
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  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień  
400,00 32,00 8,00 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 86,00 43,00 

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

za korzystanie ze środowiska 
35.000,00 23.823,84 68,07 

0690 Wpływy z różnych opłat 35.000,00 23.823,84 68,07 

90026  Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1.744,00 1.742,60 99,92 

0970 Wpływy z różnych dochodów 1.542,00 1.541,53 99,97 

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 

(związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  

202,00 201,07 99,54 

921  
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 163.738,00 0,00 0,00 

92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  163.738,00 0,00 0,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 25,00 0,00 0,00 

6297 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

163.613,00 0,00 0,00 

OGÓŁEM 20.250.081,21 10.866.005,85 53,66 
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Z

a 

Załącznik nr 3 

Realizacja wydatków budżetowych w układzie działów za I półrocze 2019 roku  

 

Dział Treść 

Wykonanie 

za I 

półrocze 

2018r. 

2019r. 
Wskaźnik % 

wykonania           

I półrocze 

Udział w 

strukturze  

I półrocze 

2019r. Plan Wykonanie 2018r. 2019r. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

010 
Rolnictwo 
 i łowiectwo 

248.353,68 471.863,59 288.482,28 60,16 61,14 2,86 

600 
Transport  
i łączność 

214.807,69 1.236.081,00 173.033,06 10,63 14,00 1,72 

700 
Gospodarka 

mieszkaniowa 
4.600,12 21.000,00 1.224,00 1,14 5,83 0,01 

710 
Działalność 

usługowa 
51,20 2.000,00 289,57 2,56 14,48 0,00 

720 Informatyka 0,00 48.039,65 41.482,98 0,00 86,35 0,41 

750 
Administracja 

publiczna 
1.503.232,12 3.151.266,51 1.516.236,96 47,77 48,12 15,05 

751 

Urzędy 

naczelnych 

organów władzy 

państwowej, 

kontroli  
i ochrony prawa 

oraz 

sądownictwa 

3.322,56 26.627,00 25.529,30 81,04 95,88 0,25 

752 
Obrona 

narodowa 
0,00 4.600,00 4.569,88 0,00 99,35 0,05 

754 

Bezpieczeństwo 

publiczne  
i ochrona 

przeciwpożarowa 

46.923,62 207.000,00 93.521,87 11,06 45,18 0,93 

757 
Obsługa długu 

publicznego 
38.789,16 200.000,00 56.611,56 25,86 28,31 0,56 

758 
Różne 

rozliczenia 
0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

801 
Oświata  
i wychowanie 

5.520.504,26 7.982.064,15 4.266.329,64 50,68 53,45 42,34 

851 Ochrona zdrowia 19.754,61 73.083,44 21.621,20 33,47 29,58 0,22 

852 Pomoc społeczna 521.165,77 1.123.747,00 514.936,29 46,08 45,82 5,11 

853 

Pozostałe 

zadania  
w zakresie 

polityki 

społecznej 

636,37 663,72 663,72 100,00 100,00 0,01 

854 
Edukacyjna 

opieka 

wychowawcza 
40.442,40 36.189,00 27.974,40 77,58 77,30 0,28 

855 Rodzina 2.209.887,56 3.843.732,83 2.093.679,46 52,82 54,47 20,78 
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900 

Gospodarka 

komunalna  
i ochrona 

środowiska 

634.675,68 1.523.762,00 639.862,57 46,29 41,99 6,35 

921 
Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 
215.231,25 667.833,38 188.424,62 37,78 28,21 1,87 

926 Kultura fizyczna  118.991,91 265.931,00 121.310,08 40,97 45,62 1,20 

Ogółem 11.341.369,96 21.035.484,27 10.075.783,44 44,89 47,90 100,00 
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Załącznik nr  4 

 

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU  

WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW  

KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 

 

Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie 
Wskaźnik 

wykonania 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

010   Rolnictwo i łowiectwo 471.863,59 288.482,28 61,14 

01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 212.595,00 47.094,49 22,15 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.595,00 32.595,00 21,64 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 0,00 0,00 

6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych  

52.000,00 14.499,49 27,88 

01030 

 

 Izby rolnicze 9.342,00 5.221,06 55,89 

2850 
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 

2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 
9.342,00 5.221,06 55,89 

01095 

 

 Pozostała działalność 249.926,59 236.166,73 94,49 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 640,34 640,34 100,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.744,72 3.744,72 100,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 514,15 14,15 2,75 

4300 Zakup usług pozostałych 7.117,00 3.409,00 47,90 

4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 

analiz i opinii  
2.100,00 2.090,46 99,55 

4430 Różne opłaty i składki  225.810,38 225.810,38 100,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 457,68 4,58 

600   Transport i łączność 1.236.081,00 173.033,06 14,00 

60004  Lokalny transport zbiorowy  63.000,00 18.799,87 29,84 

4300 Zakup usług pozostałych 63.000,00 18.799,87 29,84 

60014  Drogi publiczne powiatowe 37.526,00 34.510,63 91,96 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.620,00 13.620,00 100,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 18.701,23 93,51 

4300 Zakup usług pozostałych 3.906,00 2.189,40 56,05 

60016  Drogi publiczne gminne 1.084.555,00 86.887,62 8,01 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 0,00 0,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 2.197,00 21,97 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55.000,00 41.245,48 74,99 

4270 Zakup usług remontowych     6.000,00 5.000,00 83,33 

4300 Zakup usług pozostałych 24.000,00 14.389,55 59,96 

4430 Różne opłaty i składki  2.500,00 1.654,40 66,18 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 430.394,00 8.248,60 1,92 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 275.123,00 0,00 0,00 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 265.838,00 0,00 0,00 

6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych  
15.000,00 14.152,59 94,35 

60095  Pozostała działalność 51.000,00 32.834,94 64,38 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 0,00 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 22.743,93 75,81 

4270 Zakup usług remontowych     4.000,00 1.585,00 39,63 

4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 2.417,01 48,34 

4430 Różne opłaty i składki  8.000,00 4.358,00 54,48 

4500 
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego  
2.000,00 1.731,00 86,55 

700   Gospodarka mieszkaniowa 21.000,00 1.224,00 5,83 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21.000,00 1.224,00 5,83 
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4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 0,00 0,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00 1.224,00 6,12 

710 

 

 

  Działalność usługowa 2.000,00 289,57 14,48 

71035 

 

 Cmentarze 2.000,00 289,57 14,48 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 164,60 10,97 

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 124,97 24,99 

720   Informatyka 48.039,65 41.482,98 86,35 

72095  Pozostała działalność  48.039,65 41.482,98 86,35 

2817 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 
33.974,58 30.738,91 90,48 

2819 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 5.771,07 5.221,44 90,48 

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.929,62 3.846,60 97,89 

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 667,50 653,40 97,89 

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 675,50 657,77 97,38 

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 114,74 111,73 97,38 

4127 Składki na Fundusz Pracy 96,28 94,24 97,88 

4129 Składki na Fundusz Pracy 16,36 16,01 97,86 

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1.533,51 122,13 7,96 

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 260,49 20,75 7,97 

4307 Zakup usług pozostałych 854,80 0,00 0,00 

4309 Zakup usług pozostałych 145,20 0,00 0,00 

750   Administracja publiczna 3.151.266,51 1.516.236,96 48,12 

75011  Urzędy wojewódzkie 132.470,00 68.834,06 51,96 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 231,20 25,69 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95.408,00 48.563,61 50,90 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.200,00 7.190,69 99,87 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.640,00 9.606,86 54,46 

4120 Składki na Fundusz Pracy 2.515,00 838,14 33,33 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 635,81 15,90 

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych 2.250,00 0,00 0,00 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych  
2.357,00 1.767,75 75,00 

75022 

 

 Rady gmin  146.500,00 52.578,58 35,89 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 135.000,00 49.317,42 36,53 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 590,16 19,67 

4220 Zakup środków żywności 2.500,00 899,80 35,99 

4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 1.771,20 29,52 

75023 

 

 Urzędy gmin  2.230.970,51 1.131.968,70 50,74 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.000,00 3.043,38 43,48 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.390.000,00 661.224,07 47,57 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94.900,00 94.846,82 99,94 

4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 38.000,00 19.285,90 50,75 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 242.200,00 123.572,25 51,02 

4120 Składki na Fundusz Pracy 34.520,00 14.933,42 43,26 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000,00 560,00 3,73 

4190 Nagrody konkursowe 1.500,00 0,00 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48.160,77 28.336,55 58,84 

4220 Zakup środków żywności 3.000,00 666,07 22,20 

4230 
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 

biobójczych 
200,00 0,00 0,00 

  

4260 Zakup energii 120.000,00 63.087,14 52,57 

4269 Zakup energii 1.625,05 93,65 5,76 

4270 Zakup usług remontowych 18.462,91 6.478,14 35,09 

4280 Zakup usług zdrowotnych 1.700,00 348,00 20,47 

4300 Zakup usług pozostałych 118.000,00 66.054,22 55,98 

4309 Zakup usług pozostałych 3.791,78 284,00 7,49 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  19.000,00 7.638,77 40,20 

4410 Podróże służbowe krajowe  14.000,00 7.156,12 51,12 
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4430 Różne opłaty i składki 16.000,00 5.852,67 36,58 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
33.910,00 25.432,50 75,00 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
10.000,00 3.075,03 30,75 

75075 

 

 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 86.300,00 30.624,60 35,49 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24.000,00 9.173,11 38,22 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 491,45 12,29 

4220 Zakup środków żywności 3.000,00 1.055,25 35,17 

4300 Zakup usług pozostałych 54.500,00 19.314,39 35,44 

4430 Różne opłaty i składki 800,00 590,40 73,80 

75085 
 

Wspólna obsługa jednostek samorządu 

terytorialnego  
309.434,00 162.278,06 52,44 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 252,00 42,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 217.135,00 106.072,64 48,85 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.605,00 12.229,71 83,74 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40.552,00 19.735,18 48,67 

4120 Składki na Fundusz Pracy 4.750,00 2.159,76 45,47 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.230,00 5.046,90 44,94 

4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 9.252,19 92,52 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  2.000,00 1.534,99 76,75 

4410 Podróże służbowe krajowe  200,00 89,43 44,72 

4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 100,00 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
5.942,00 4.456,50 75,00 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
1.770,00 1.148,76 64,90 

75095  Pozostała działalność 245.592,00 69.952,96 28,48 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000,00 163,04 16,30 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40.000,00 15.120,00 37,80 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62.000,00 11.463,52 18,49 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.700,00 99,72 0,93 

4120 Składki na Fundusz Pracy 5.400,00 371,09 6,87 

4140 
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
12.000,00 4.004,00 33,37 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 3.418,00 34,18 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 3.653,48 24,36 

4220 Zakup środków żywności 18.000,00 3.769,93 20,94 

4270 Zakup usług remontowych 1.000,00 0,00 0,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 2.125,00 285,00 13,41 

4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00 5.843,35 14,61 

4430 Różne opłaty i składki 13.000,00 10.236,58 78,74 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
15.367,00 11.525,25 75,00 

751 

  

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

26.627,00 25.529,30 95,88 
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 75101 

 
 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa  
1.850,00 1.282,16 69,31 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 919,42 463,41 50,40 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158,05 79,24 50,14 

4120 Składki na Fundusz Pracy 22,53 11,35 50,38 

4300 Zakup usług pozostałych 750,00 728,16 97,09 

75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, wybory wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie  

500,00 478,44 95,69 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 376,00 360,00 95,74 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65,00 61,56 94,71 

4120 Składki na Fundusz Pracy 9,00 8,82 98,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 48,06 96,12 

75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego 24.277,00 23.768,70 97,91 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14.650,00 14.650,00 100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 214,13 212,91 99,43 

4120 Składki na Fundusz Pracy 30,68 30,51 99,45 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.002,19 2.995,08 99,76 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.406,20 5.159,87 95,44 

4220 Zakup środków żywności 900,00 646,53 71,84 

4300 Zakup usług pozostałych 73,80 73,80 100,00 

752   Obrona narodowa 4.600,00 4.569,88 99,35 

75295  Pozostała działalność 4.600,00 4.569,88 99,35 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.600,00 4.569,88 99,35 

754 
  

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
207.000,00 93.521,87 45,18 

75403  Jednostki terenowe Policji 5.000,00 0,00 0,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 0,00 0,00 

75412  Ochotnicze straże pożarne 202.000,00 93.521,87 46,30 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23.000,00 12.683,43 55,15 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120,00 0,00 0,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 0,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.560,00 4.680,00 48,95 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22.000,00 9.949,09 45,22 

4220 Zakup środków żywności 2.000,00 1.571,98 78,60 

4260 Zakup energii  15.000,00 7.664,84 51,10 

4270 Zakup usług remontowych 1.000,00 0,00 0,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych 14.500,00 8.104,50 55,89 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  800,00 291,78 36,47 

4430 Różne opłaty i składki 7.000,00 3.937,45 56,25 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  60.000,00 638,80 1,06 

6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
45.000,00 44.000,00 97,78 

757   Obsługa długu publicznego 200.000,00 56.611,56 28,31 

75702 
 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów   

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 
200.000,00 56.611,56 28,31 

8110 Odsetki od samorządowych papierów 

wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 

200.000,00 56.611,56 28,31 

758   Różne rozliczenia 150.000,00 0,00 0,00 

75818  Rezerwy ogólne i celowe  150.000,00 0,00 0,00 

4810 Rezerwy 150.000,00 0,00 0,00 

801   Oświata i wychowanie 7.982.064,15 4.266.329,64 53,45 

80101  Szkoły podstawowe 4.216.155,80 2.118.340,08 50,24 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 195.922,00 93.671,04 47,81 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.725.319,00 1.284.258,70 47,12 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 186.022,00 185.666,23 99,81 
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4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 532.502,00 247.581,61 46,49 

4120 Składki na Fundusz Pracy 67.035,00 28.238,77 42,13 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.500,00 0,00 0,00 

4190 Nagrody konkursowe 500,00 0,00 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 225.712,00 108.466,48 48,06 

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2.200,00 0,00 0,00 

4260 Zakup energii 45.000,00 20.444,28 45,43 

4269 Zakup energii 377,04 0,00 0,00 

4270 Zakup usług remontowych 16.400,00 123,00 0,75 

4280 Zakup usług zdrowotnych 2.600,00 941,00 36,19 

4300 Zakup usług pozostałych 29.500,00 17.470,01 59,22 

4309 Zakup usług pozostałych 879,76 129,53 14,72 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  7.500,00 3.709,27 49,46 

4410 Podróże służbowe krajowe  5.250,00 2.487,84 47,39 

4430 Różne opłaty i składki 5.800,00 5.773,71 99,55 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
156.637,00 117.477,75 75,00 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
2.500,00 1.900,86 76,03 

80103 
 

Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 
126.521,00 86.540,92 68,40 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.787,00 4.237,48 73,22 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86.812,00 57.157,09 65,84 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.817,00 8.816,11 99,99 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.402,00 12.046,81 69,23 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.723,00 903,43 52,43 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 500,00 55,56 

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1.000,00 0,00 0,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 0,00 0,00 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
3.840,00 2.880,00 75,00 

80104  Przedszkola 1.539.177,58 878.618,48 57,08 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35.100,00 12.604,11 35,91 

3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.436,00 6.435,00 99,98 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 708.837,00 274.805,29 38,77 

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133.060,93 132.421,56 99,52 

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.751,36 28.026,51 97,48 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.000,00 41.803,06 95,01 

4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.245,49 4.245,49 100,00 

4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 987,75 987,75 100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 134.918,00 52.628,61 39,01 

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 25.078,37 24.416,44 97,36 

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.070,41 4.927,22 97,18 

4120 Składki na Fundusz Pracy 19.157,00 5.250,71 27,41 

4127 Składki na Fundusz Pracy 3.223,53 3.209,29 99,56 

4129 Składki na Fundusz Pracy 723,86 701,51              96,91 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.000,00 0,00 0,00 

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 70.046,00 70.046,00 100,00 

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 15.900,00 15.900,00 100,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.177,12 7.153,53 70,29 

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1.282,20 1.012,00 78,93 

  

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 822,60 11,99 1,46 

4220 Zakup środków żywności 95.000,00 42.768,31 45,02 

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 26.050,95 20.770,00 79,73 

4260 Zakup energii 25.000,00 17.166,59 68,67 

4267 Zakup energii 16.104,40 13.333,09 82,79 

4270 Zakup usług remontowych  500,00 0,00 0,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 375,00 53,57 

4300 Zakup usług pozostałych 11.000,00 9.702,12 88,20 

4307 Zakup usług pozostałych 4.782,10 4.782,10 100,00 
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4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1.200,00 406,85 33,90 

4410 Podróże służbowe krajowe  300,00 0,00 0,00 

4430 Różne opłaty i składki 49.100,00 45.016,34 91,68 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
38.442,00 28.831,50 75,00 

4447 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
8.419,52 8.419,52 100,00 

4449 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
460,99 460,99 100,00 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
300,00 0,00 0,00 

80110  Gimnazja 679.672,00 507.317,60 74,64 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.431,00 11.349,04 73,55 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 368.780,00 260.218,74 70,56 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.669,00 59.889,64 98,72 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76.104,00 51.694,73 67,93 

4120 Składki na Fundusz Pracy 10.290,00 5.881,75 57,16 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.000,00 7.941,05 61,09 

4190 Nagrody konkursowe 500,00 0,00 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75.000,00 74.748,31 99,66 

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0,00 

4260 Zakup energii 14.000,00 9.400,29 67,14 

4270 Zakup usług remontowych 12.000,00 0,00 0,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 295,00 29,50 

4300 Zakup usług pozostałych 12.000,00 10.271,79 85,60 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1.000,00 978,76 97,88 

4410 Podróże służbowe krajowe  400,00 0,00 0,00 

4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 1.000,00 100,00 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
17.398,00 13.048,50 75,00 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
600,00 600,00 100,00 

80113  Dowożenie uczniów do szkół 400.935,00 225.777,69 56,31 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 252,00 42,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166.000,00 76.920,22 46,34 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.768,00 12.183,95 95,43 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32.054,00 15.259,25 47,60 

4120 Składki na Fundusz Pracy 3.570,00 1.385,56 38,81 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119.150,00 85.265,18 71,56 

4270 Zakup usług remontowych 10.000,00 5.164,74 51,65 

4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 350,00 46,67 

4300 Zakup usług pozostałych 33.000,00 23.313,15 70,65 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  750,00 376,25 50,17 

4410 Podróże służbowe krajowe  400,00 0,00 0,00 

4430 Różne opłaty i składki 17.500,00 2.227,64 12,73 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
3.893,00 2.919,75 75,00 
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 4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
500,00 160,00 32,00 

80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18.777,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych 18.777,00 0,00 0,00 

80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 302.291,00 109.487,16 36,22 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.500,00 193,85 12,92 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161.772,00 73.608,22 45,50 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.919,00 11.657,70 97,81 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29.792,00 14.255,59 47,85 

4120 Składki na Fundusz Pracy 3.000,00 1.544,31 51,48 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72.690,00 998,48 1,37 

4220 Zakup środków żywności  2.900,00 0,00 0,00 

4260 Zakup energii 6.000,00 2.016,71 33,61 

4270 Zakup usług remontowych 1.500,00 0,00 0,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 60,00 30,00 

4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 1.303,80 32,59 

4410 Podróże służbowe krajowe  100,00 0,00 0,00 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
4.918,00 3.688,50 75,00 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
2.000,00 160,00 8,00 

80149 

 

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych  

i innych formach wychowania przedszkolnego 

26.690,00 3.835,13 14,37 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.100,00 1.718,31 9,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.208,00 1.572,16 49,01 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.835,00 526,67 13,73 

4120 Składki na Fundusz Pracy 547,00 17,99 3,29 

80150 

 

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 
509.901,00 246.148,03 48,27 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 396.835,00 180.951,26 45,60 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.568,00 25.909,48 87,63 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73.302,00 34.868,05 47,57 

4120 Składki na Fundusz Pracy 10.196,00 4.419,24 43,34 

80152 

 

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach 

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 

szkołach innego typu, liceach 

ogólnokształcących, technikach, szkołach 

policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia 

i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej prowadzonych w branżowych 

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych  

83.099,00 61.323,55 73,80 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58.612,00 43.300,54 73,88 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.845,00 9.792,67 90,30 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.940,00 6.954,58 58,25 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.702,00 1.275,76 74,96 
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80153 

 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  
24.746,77 0,00 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 245,02 0,00 0,00 

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 24.501,75 0,00 0,00 

80195  Pozostała działalność 54.098,00 28.941,00 53,50 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.510,00 0,00 0,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 0,00 0,00 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
38.588,00 28.941,00 75,00 

851   Ochrona zdrowia 73.083,44 21.621,20 29,58 

85149  Programy polityki zdrowotnej  6.000,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 0,00 0,00 

85153  Zwalczanie narkomanii 9.083,44 865,90 9,53 

4190 Nagrody konkursowe 4.083,44 845,90 20,72 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 20,00 0,40 

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 58.000,00 20.755,30 35,79 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 4.704,00 58,80 

4190 Nagrody konkursowe 8.000,00 1.529,00 19,11 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 2.334,25 23,34 

4220 Zakup środków żywności 14.000,00 3.290,60 23,50 

4300 Zakup usług pozostałych 18.000,00 8.897,45 49,43 

852   Pomoc społeczna 1.123.747,00 514.936,29 45,82 

85202  Domy pomocy społecznej 80.200,00 40.303,35 50,25 

4330 

Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego 

80.200,00 40.303,35 50,25 

85205 
 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 
500,00 276,75 55,35 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70,00 0,00 0,00 

4220 Zakup środków żywności 30,00 0,00 0,00 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
400,00 276,75 69,19 

85213 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia  

z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące  

w zajęciach w centrum integracji społecznej 

11.200,00 6.044,89 53,97 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.200,00 6.044,89 53,97 

85214 
 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
225.200,00 110.840,00 49,22 

2910 

Zwrot 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  

1.000,00 0,00 0,00 

3110 Świadczenia społeczne 223.500,00 110.653,57 49,51 

4300 Zakup usług pozostałych 700,00 186,43 26,63 

85215  Dodatki mieszkaniowe 6.000,00 2.212,23 36,87 

3110 Świadczenia społeczne 6.000,00 2.212,23 36,87 

85216  Zasiłki stałe 77.700,00 68.621,93 88,32 
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2910 

Zwrot 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 

1.000,00 0,00 0,00 

3110 Świadczenia społeczne 76.50000 68.621,93 89,70 

4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 340.002,00 179.394,80 52,76 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 170,00 42,50 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 248.665,00 122.734,66 49,36 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.000,00 16.624,36 97,79 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47.719,00 24.425,91 51,19 

4120 Składki na Fundusz Pracy 3.616,00 1.880,38 52,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 0,00 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 1.714,80 42,87 

4220 Zakup środków żywności 100,00 0,00 0,00 

4270 Zakup usług remontowych  300,00 73,80 24,60 

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych 7.000,00 4.690,10 67,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  500,00 210,05 42,01 

4410 
Podróże służbowe krajowe  

200,00 62,12 31,06 

4430 Różne opłaty i składki 600,00 559,73 93,29 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
6.352,00 4.764,00 75,00 

4480 Podatek od nieruchomości  150,00 107,00 71,33 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
3.000,00 1.377,89 45,93 

85228 
 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
98.845,00 46.386,49 46,93 

3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  200,00 60,00 30,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68.000,00 32.240,58 47,41 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.600,00 4.516,17 98,18 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.000,00 6.511,54 50,09 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.800,00 900,56 50,03 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 769,00 159,64 20,76 

4280 Zakup usług zdrowotnych  80,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych 7.582,00 0,00 0,00 

4410 Podróże służbowe krajowe  50,00 0,00 0,00 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
2.664,00 1.998,00 75,00 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
100,00 0,00 0,00 

85230  Pomoc w zakresie dożywiania  276.100,00 57.934,25 20,98 

2910 

Zwrot 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 

600,00 0,00 0,00 

3110 Świadczenia społeczne 275.100,00 57.870,40 21,04 

4300 Zakup usług pozostałych 400,00 63,85 15,96 

85295  Pozostała działalność 8.000,00 2.921,60 36,52 

3110 Świadczenia społeczne 8.000,00 2.921,60 36,52 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  663,72 663,72 100,00 

85395  Pozostała działalność  663,72 663,72 100,00 

 2330 

Dotacje celowe przekazane do samorządu 

województwa na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) miedzy 

jednostkami samorządu terytorialnego  

663,72 663,72 100,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 36.189,00 27.974,40 77,30 
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85415 
 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym 
36.189,00 27.974,40 77,30 

3240 Stypendia dla uczniów 36.189,00 27.974,40 77,30 

855   Rodzina  3.843.732,83 2.093.679,46 54,47 

85501  Świadczenie wychowawcze 
2.246.111,00 1.324.578,39 58,97 

2910 Zwrot 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 

5.000,00 1.000,00 20,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  200,00 0,00 0,00 

3110 Świadczenia społeczne 2.194.917,00 1.299.881,70 59,22 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29.500,00 14.516,93 49,21 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.260,00 2.259,30 99,97 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.700,00 2.921,75 51,26 

4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 404,22 50,53 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 674,04 44,94 

4270 Zakup usług remontowych  200,00 0,00 0,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 80,00 80,00 

4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 1.356,18 45,21 

4410 Podróże służbowe krajowe  100,00 0,00 0,00 

4430 Różne opłaty i składki  104,00 93,29 89,70 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
1.230,00 922,50 75,00 

4560 

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  

1.000,00 30,68 3,07 

4700 

Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

 

500,00 437,80 87,56 

85502 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego  

1.415.593,33 738.967,59 52,20 

2910 Zwrot 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 

7.986,33 1.453,50 18,20 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  400,00 0,00 0,00 

3110 Świadczenia społeczne 1.196.786,00 631.760,65 52,79 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104.000,00 51.387,06 49,41 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.800,00 5.532,57 95,39 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79.700,00 38.928,64 48,84 

4120 Składki na Fundusz Pracy 2.000,00 1.265,01 63,25 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe  200,00 0,00 0,00 

 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 874,97 29,17 

4270 Zakup usług remontowych  300,00 0,00 0,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych 8.430,00 3.934,40 46,67 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  500,00 210,05 42,01 

4410 Podróże służbowe krajowe  100,00 0,00 0,00 

4430 Różne opłaty i składki 300,00 279,86 93,29 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3.688,00 2.766,00 75,00 
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socjalnych 

4480 Podatek od nieruchomości  120,00 60,00 50,00 

4560 

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  

1.000,00 91,82 9,18 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
1.083,00 423,06 39,06 

85503  Karta Dużej Rodziny  748,50 13,67 1,83 

2910 Zwrot 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 

13,67 13,67 100,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 498,00 0,00 0,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,00 0,00 0,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 12,20 0,00 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134,63 0,00 0,00 

85504  Wspieranie rodziny  166.680,00 21.737,44 13,04 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  200,00 0,00 0,00 

3110 Świadczenia społeczne 120.000,00 0,00 0,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.550,00 14.425,00 45,72 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.200,00 2.052,54 93,30 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.140,00 2.918,37 47,53 

4120 Składki na Fundusz Pracy 60,00 0,00 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 36,69 4,08 

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych 650,00 0,00 0,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  250,00 58,32 23,33 

4410 Podróże służbowe krajowe  3.000,00 1.173,95 39,13 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
1.230,00 922,50 75,00 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
400,00 150,07 37,52 

85508 
 

Rodziny zastępcze  
6.000,00 2.650,63 44,18 

4330 

Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego 
6.000,00 2.650,63 44,18 

85513 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

8.600,00 5.731,74 66,65 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.600,00 5.731,74 66,65 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.523.762,00 639.862,57 41,99 

90002  Gospodarka odpadami komunalnymi 751.958,00 290.797,81 38,67 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  850,00 34,80 4,09 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69.150,00 29.660,44 42,89 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.600,00 3.724,73 80,97 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.692,00 5.400,65 42,55 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.822,00 702,41 38,55 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 4.036,78 57,67 

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych 623.600,00 245.855,00 39,43 

4410 Podróże służbowe krajowe  200,00 0,00 0,00 

4430 Różne opłaty i składki 4.100,00 0,00 0,00 
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4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
1.844,00 1.383,00 75,00 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
1.000,00 0,00 0,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000,00 0,00 0,00 

90013  Schroniska dla zwierząt 5.500,00 2.400,00 43,64 

4300 Zakup usług pozostałych 5.500,00 2.400,00 43,64 

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 326.200,00 173.491,70 53,19 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 0,00 0,00 

4260 Zakup energii 135.000,00 91.428,48 67,72 

4270 Zakup usług remontowych 181.000,00 82.063,22 45,34 

4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 0,00 0,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000,00 0,00 0,00 

90017  Zakłady gospodarki komunalnej 351.870,00 148.238,78 42,13 

2650 
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 

samorządowego zakładu budżetowego 
351.870,00 148.238,78 42,13 

90095  Pozostała działalność 88.234,00 24.934,28 28,26 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe  5.000,00 0,00 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.000,00 6.123,58 43,74 

4260 Zakup energii 5.000,00 1.273,65 25,47 

4300 Zakup usług pozostałych 57.400,00 12.579,40 21,92 

4430 Różne opłaty i składki 2.000,00 1.440,65 72,03 

4480 Podatek od nieruchomości 247,00 247,00 100,00 

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  4.587,00 3.270,00 71,29 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 667.833,38 188.424,62 28,21 

92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 589.833,38 151.444,62 25,68 

2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury  
286.500,00 147.250,00 51,40 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 103,01 2,58 

4260 Zakup energii 13.000,00 3.056,38 23,51 

4270 Zakup usług remontowych  500,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 0,00 0,00 

4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 

analiz i opinii 
200,00 0,00 0,00 

4430 Różne opłaty i składki 7.000,00 1.035,23 14,79 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00 0,00 0,00 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 163.613,00 0,00 0,00 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 93.520,38 0,00 0,00 

92116  Biblioteki      74.000,00 36.980,00 49,97 

2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury  
74.000,00 36.980,00 49,97 

92195  Pozostała działalność 4.000,00 0,00 0,00 

2820 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 

4.000,00 0,00 0,00 

926   Kultura fizyczna  265.931,00 121.310,08 45,62 

92601  Obiekty sportowe 105.931,00 17.910,08 16,91 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.682,00 10.202,44 32,20 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.500,00 1.469,44 97,96 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.705,00 1.992,57 34,93 

4120 Składki na Fundusz Pracy 814,00 284,33 34,93 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0,00 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 0,00 0,00 

4430 Różne opłaty i składki 2.000,00 0,00 0,00 

4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
1.230,00 922,50 75,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57.000,00 3.038,80 5,33 
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92695  Pozostała działalność 160.000,00 103.400,00 64,63 

2820 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 

160.000,00 103.400,00 64,63 

OGÓŁEM 21.035.484,27 10.075.783,44 47,90 
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Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tekst jednolity  Dz. U. 

z 2019 roku poz. 869) od 2011 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek 

przygotowywania  i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej, która stanowi pewien instrument 

zarządzania finansami publicznymi. Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z przepisami 

wspomnianej ustawy winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, 

jednocześnie musi obejmować okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.    

W związku z powyższym wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubanie została przygotowana na 

lata 2019-2027. 

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2019-2027 

podjęta została na drugiej Sesji Rady Gminy uchwałą  nr II/22/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku. 

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy wprowadziła w dokumencie dwie zmiany w następujących 

terminach: 

1) 28 marca 2019 roku uchwałą nr III/38/2019, 

2) 28 maja 2019 roku uchwałą nr IV/47/2019. 

 Wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1) oraz wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2) 

sporządzono według wzorów określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 

2013 roku (Dz. U. z 2015 roku poz. 92). 

 Załącznik nr 1 określa przede wszystkim wielkości prognozowanych dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów, wyniku budżetowego, kwoty długu oraz prezentuje wskaźniki spłaty 

zobowiązań wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.  

 Po dokonaniu zmian w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2019 roku przyjęte 

założenia w dalszym ciągu zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi 

zadłużenia. Ponadto przyjęte planowane wartości na 2019 rok są zgodne z podjętymi w I półroczu br. 

uchwałami budżetowymi nie tylko w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów  

i rozchodów budżetu oraz kwoty długu ale także w zakresie planowanych kwot dochodów i wydatków 

budżetowych. 

 W I półroczu 2019 roku w wyniku zmian wprowadzonych Wieloletnią Prognozą Finansową  

plan dochodów budżetowych wzrósł o 832.411,94 zł to jest o 4,33 % i stanowi kwotę      

20.043.082,44 zł. 

Przy czym plan dochodów bieżących zwiększył się o 557.288,94 zł i wynosi 19.604.346,44 zł                   

a majątkowych planowany jest w kwocie 438.736,00 zł przy kwocie pierwotnie planowanej 

163.613,00 zł. 
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 Plan wydatków budżetowych w wyniku zmian zwiększył się o 1.517.815,00 zł  i wynosi na 

koniec okresu sprawozdawczego 20.828.485,50 zł. 

 W większości zadań inwestycyjnych w I półroczu trwały procedury wyboru wykonawców 

zadań dlatego ich realizacja przewidziana jest na II półrocze roku bieżącego. 

 Uchwalając Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto, że wynikiem budżetu będzie deficyt   

w kwocie 100.000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami w postaci kredytów i pożyczek.   Po 

wprowadzeniu zmian wynikiem budżetu jest deficyt w kwocie 785.403,06 zł. 

 Na początek roku planowane przychody budżetu wynosiły 640.828,00 zł a według stanu na  

30 czerwca bieżącego roku przychody wynoszą 1.326.231,06 zł i składają się  z wolnych środków     

w kwocie 1.026.231,06 zł oraz kredytów i pożyczek w kwocie 300.000,00 zł. W analizowanym 

okresie przychody z tytułu kredytu dotyczą środków niezbędnych na realizację zadania pn: 

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kocia Górka". 

 Rozchody budżetu na 2019 rok pozostały w wielkości pierwotnie planowanej i wynoszą 

540.828,00 zł. Rozchody czyli spłaty kapitału za I półrocze 2019 roku wykonano w wysokości 

304.414,00 zł tj. 56,29% kwoty planowanej i są zgodne z przyjętymi harmonogrami zaciągniętych 

zobowiązań finansowych. 

 Zakładano wstępnie, że na 31 grudnia 2019 roku zobowiązania zamkną się kwotą 

4.718.001,05 zł natomiast po wprowadzonych zmianach planowane do zaciągnięcia kredyty                      

i pożyczki uległy zmniejszeniu i kwota długu na koniec bieżącego roku będzie wynosić  4.163.817,10 

zł. 

Wyżej wymienione zobowiązania będą spłacane w niżej podanych terminach oraz wielkościach: 

1) 2020 rok -  522.972,76 zł, 

2) 2021 rok -  518.871,28 zł, 

3) 2022 rok -  511.973,06 zł, 

4) 2023 rok -  535.000,00 zł, 

5) 2024 rok -  535.000,00 zł, 

6) 2025 rok -  535.000,00 zł, 

7) 2026 rok -  535.000,00 zł, 

8) 2027 rok -  470.000,00 zł. 

W 2020 roku zostaną częściowo umorzone pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

Wydatki na obsługę długu zaplanowano jak niżej według obecnie obowiązującej stopy procentowej: 

1)  2019 rok -   200.000,00 zł, 

2)  2020 rok -   210.000,00 zł, 

3)  2021 rok -   180.00,00 zł, 

4)  2022 rok -   170.000,00 zł, 

5)  2023 rok  -  160.000,00 zł, 
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6)  2024 rok  -  140.000,00 zł, 

7)  2025 rok -   110.000,00 zł, 

8)  2026 rok -    90.000,00 zł, 

9) 2027 rok -     60.000,00 zł. 

 Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło 4.100.231,10 zł co stanowi 

20,46% planowanych dochodów ogółem. Na obsługę długu w I półroczu analizowanego okresu 

wydatkowano 56.611,56 zł tj. 28,31% kwoty planowanej. 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 

przypadających na dany rok w gminie wynosi: 

1) 2019 rok – 3,70%, 

2) 2020 rok – 3,59%, 

3) 2021 rok – 3,44%, 

4) 2022 rok – 3,28%, 

5) 2023 rok – 3,26%, 

6) 2024 rok  - 3,06%, 

7) 2025 rok  - 2,84%, 

8) 2026 rok  - 2,67%, 

9) 2027 rok -  2,25%. 

Dla porównania podaje się dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 

ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok 

budżetowy, który wynosi: 

1) 2019 rok -   8,94%, 

2) 2020 rok -   5,35%, 

3) 2021 rok -   5,40%, 

4) 2022 rok -   5,93%, 

5) 2023 rok -   7,56%, 

6) 2024 rok -   7,06%, 

7) 2025 rok -   6,60%, 

8) 2026 rok -   6,21%, 

9) 2027 rok -    6,01%.  

  

 Jak podano na wstępie Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była w pierwszym 

półroczu 2019 roku dwa razy. 

 Pierwszą zmianę Rada Gminy wprowadziła uchwałą numer III/38/2019 z dnia 28 marca   

2019 roku. Zmiany w uchwale dotyczyły głównie:  

- przyjęcie faktycznego wykonania budżetu za 2018 rok według sprawozdań, których termin    
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   opracowania upłynął 22 lutego 2019 roku, 

- zmiana planów dochodów i wydatków budżetowych na 2019 rok, 

- zmiana wyniku budżetu, 

- zmiana kwoty przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu, 

- zmiany w zakresie przedsięwzięć - zmiany w zakresie limitu wydatków, limitu zobowiązań                

i wprowadzenie nowych zadań. 

 Poniżej zostanie przedstawione porównanie planów dochodów i wydatków budżetowych do 

faktycznego wykonania za 2018 rok.   

 Dochody budżetowe za 2018 rok według przewidywanego wykonania miały wynosić 

22.654.125,91 zł a faktyczne wpływy zamknęły się kwotą 22.508.004,59 zł. 

 Dochody bieżące według przewidywanego wykonania stanowiły kwotę 20.092.742,41 zł         

a wykonane osiągnęły wielkość 19.984.915,09 zł.  

 Plan dochodów majątkowych stanowił kwotę 2.561.383,50 zł a wykonane dochody na koniec 

ubiegłego roku stanowią kwotę 2.523.089,50 zł. W ramach dochodów majątkowych uzyskano środki 

ze sprzedaży majątku w wysokości 28.790,00 zł (przy planie 34.000,00 zł) a dotacje i środki 

przeznaczone na inwestycje wpłynęły w kwocie 2.494.299,50 zł (przy planie 2.527.383,50 zł). 

 Wydatki  budżetowe   według   przewidywanego  wykonania  wynosiły 26.305.179,71 zł        

a wydatkowano w minionym roku ogółem 24.919.471,38 zł. Przy czym na wydatki bieżące 

przeznaczono 18.749.410,42 zł (przewidywane wykonanie 19.698.374,67 zł) a wydatki majątkowe 

zrealizowano w kwocie 6.170.060,96 zł (przewidywane wykonanie stanowiło kwotę 6.606.805,04 zł).   

 Zakładano, że wynikiem budżetu będzie deficyt w wysokości 3.651.053,80 zł natomiast na 

koniec roku deficyt zmniejszył się do kwoty 2.411.466,79 zł i został pokryty  przychodami  z  tytułu  

zaciągniętych  kredytów i pożyczek w wysokości 1.804.054,80 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 

607.411,99  zł. 

 W minionym roku przychody budżetu zamknęły się kwotą 3.963.805,85 zł przy planowanej 

wysokości 4.177.161,80 zł a rozchody budżetu wykonano w planowanej wysokości tj. 526.108,00 zł. 

Plan wydatków na obsługę długu uchwalono w kwocie 150.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 

85.288,66 zł. 

 Faktyczny dług na koniec 2018 roku wyniósł 4.404.645,10 zł co stanowi 19,57% dochodów 

wykonanych za rok poprzedni.  

  Wydatki  na  przedsięwzięcia  zaplanowane  w 2018 roku  zgodnie z załącznikiem nr 2 

do wieloletniej prognozy finansowej stanowiły kwotę 5.236.307,99 zł a kwota zrealizowanych 

wydatków to 4.843.830,15 zł z czego: 

- na wydatki bieżące przypada kwota 285.979,06 zł (przy planie 374.916,95 zł), 

- na wydatki majątkowe przypada kwota 4.557.851,09 zł (przy planie 4.861.391,04 zł). 

 Przechodząc do zmian na 2019 rok wprowadzonych uchwałą numer III/38/2019 z dnia           

28 marca 2019 roku wspomnieć należy, że plan dochodów budżetowych zwiększył się łącznie            
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o 129.264,17 zł a plan wydatków budżetowych zwiększono się o kwotę 814.667,23 zł.    

 

 Na  podstawie   pisma  nr   ST3.4750.1.2019  z  dnia 13 lutego 2019 roku z Ministerstwa 

Finansów zmienione zostały ostateczne kwoty subwencji ogólnej na 2019 rok. Zgodnie z załącznikiem 

do wspomnianego pisma zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 

47.902,00 zł w porównaniu do kwoty planowanej i po zmianie wynosi 4.359.979,00 zł. Kwota 

subwencji wyrównawczej pozostała na tym samym planowanym poziomie tj. 644.923,00 zł.             

Po zmianie roczna kwota subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi 5.004.902,00 zł.  

Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pozostały  

w planowanej wysokości 2.775.770,00 zł. 

  Plan dochodów ogółem wynosi 19.339.934,67 zł w tym dochodów bieżących  

19.176.321,67 zł.     

 Dochody   majątkowe  pozostały   w  planowanej   wysokości  tj. 163.613,00 zł.  W 2019 roku 

zaplanowane dochody majątkowe dotyczą środków niezbędnych do realizacji zadania   

inwestycyjnego   pn:  " Zakup   wyposażenia   dla   Gminnego  Ośrodka  Kultury  w Lubaniu". 

Wspomniane dofinansowanie stanowi 63,63% planowanych kosztów kwalifikowalnych operacji           

i pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich           

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 Plan wydatków budżetowych zwiększono o 814.667,23 zł z czego: 

-  plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 156.371,23 zł, 

-  plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 658.296,00 zł. 

 Ogółem plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 20.125.337,73 zł w tym 

wydatków bieżących 18.740.865,35 zł a majątkowych 1.384.472,38 zł. 

 W uchwale budżetowej na 2019 rok podjętej w dniu 12 grudnia 2018 roku deficyt budżetu 

wynosił 100.000,00 zł. Po zmianach wynikiem budżetu jest deficyt, który stanowi kwotę     

785.403,06  zł  i  będzie  pokryty  przychodami   z  tytułu  zaciągniętych  kredytów i pożyczek            

w wysokości 300.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 485.403,06 zł. 

 W 2019 roku przychody w wysokości 1.326.231,06 zł zaplanowane są na pokrycie 

wspomnianego  deficytu   budżetu  oraz   na   spłatę   kredytów   i   pożyczek  w  wysokości 

540.828,00 zł.  

 Kwoty rozchodów budżetu zwiększono o planowane do zaciągnięcia w 2019 roku  

zobowiązanie finansowe,  którego spłatę zaplanowano na lata 2020 - 2026 w wysokości 300.000,00 zł 

na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kocia Górka". Zmniejszono 

rozchody o planowane, niezaciągnięte zobowiązanie w kwocie 213.000,00 zł  na zadanie pn:               

" Rozbudowa  drogi  gminnej   Kaźmierzewo  -  Ustronie "  oraz  o planowane zobowiązanie na spłatę 

rat kredytów i pożyczek przypadających do uregulowania w 2019 roku w kwocie 540.828,00 zł.       

Na koniec 2018 roku wygospodarowano wolne środki, które przeznaczono na spłatę rat kredytów        
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i pożyczek przypadających do rozliczenia w bieżącym roku i odstępuje się od zaciągania 

zobowiązania. W 2019 roku odstępuje się od zaciągnięcia kredytu w wysokości 50.000,00 zł na 

udzielenie dotacji celowej dla  Powiatu  Włocławskiego  na  realizację  zadania  pn:  " Przebudowa  

drogi  powiatowej  nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie i długości 400 mb" ponieważ zadanie 

będzie finansowane bez udziału środków gminy. We wcześniejszej uchwale planowano również 

kredyt w kwocie 50.000,00 zł na zadanie pn: "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach 

użyteczności publicznej gminy Lubanie" jednak zadanie będzie realizowane tylko ze środków 

własnych w wysokości 20.000,00 zł.  

 Zobowiązanie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo -  pożarniczego 

zaciągnięto w wysokości 293.644,05 zł, które pierwotnie planowano w kwocie 294.000,00 zł. 

Planowane nadwyżki budżetowe w okresie lat 2020 - 2027 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową  

przeznaczone zostaną  na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek i w kolejnych 

latach przedstawiają się następująco: 

- w 2020 roku - 522.972,76 zł przed zmianą 493.328,71 zł, 

- w 2021 roku - 518.871,28 zł przed zmianą 490.871,28 zł, 

- w 2022 roku - 511.973,06 zł przed zmianą 483.973,06 zł, 

- w 2023 roku - 535.000,00 zł przed zmianą 615.000,00 zł, 

- w 2024 roku - 535.000,00 zł przed zmianą 525.000,00 zł, 

- w 2025 roku - 535.000,00 zł przed zmianą 525.000,00 zł,  

- w 2026 roku - 535.000,00 zł, przed zmianą 525.000,00 zł, 

- w 2027 roku - 470.000,00 zł przed zmianą 1.059.828,00 zł. 

 Kwota długu zmniejszyła się i po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco: 

- 2019 rok - 4.163.817,10 zł, 

- 2020 rok - 3.640.844,34 zł, 

- 2021 rok - 3.121.973,06 zł, 

- 2022 rok - 2.610.000,00 zł, 

- 2023 rok - 2.075.000,00 zł, 

- 2024 rok - 1.540.000,00 zł, 

- 2025 rok - 1.005.000,00 zł, 

- 2026 rok -    470.000,00 zł, 

- 2027 rok -               0,00 zł. 

Po wprowadzeniu zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, bez 

uwzględnienia wyłączeń przedstawiał się następująco: 

2019 rok - 3,83% 

2020 rok - 3,59% 

2021 rok - 3,44% 

2022 rok - 3,28% 
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2023 rok - 3,26% 

2024 rok - 3,06% 

2025 rok - 2,84% 

2026 rok - 2,67% 

2027 rok - 2,25%. 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań to: 

2019 rok -   7,67% -   8,94% 

2020 rok -   4,05% -   5,31% 

2021 rok -   4,13% -  5,39% 

2022 rok -   5,92% -  5,92% 

2023 rok -   7,59% -  7,59% 

2024 rok -   7,06% -  7,06% 

2025 rok -   6,60% -  6,60% 

2026 rok -   6,21% -  6,21% 

2027 rok -   6,01% -  6,01%. 

 Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały zwiększono            

w bieżącym roku o 535.292,11 zł i po wprowadzonej zmianie plan tych wydatków stanowił kwotę 

1.250.162,46 zł z tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 406.823,46 a na majątkowe 

843.339,00 zł. W 2020 roku zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia o 259.770,45 zł               

z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, które zaplanowano w wysokości 1.164.396,45 zł (wydatki 

bieżące pozostały bez zmian tj. w kwocie 7.472,05 zł). Na 2021 rok zmniejszono plan wydatków 

majątkowych o 140.000,00 zł i po wprowadzonej zmianie wynoszą 415.500,00 zł. Limit wydatków na 

2022 rok pozostaje w takiej samej wysokości tj. 498.579,00 zł. 

 W kolumnach dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych       

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono środki na realizację 

projektu pn: " Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach 

przedszkolnych na terenie gminy Lubanie". Dofinansowanie na wspomniane zadanie w latach        

2018 - 2019 wynosi 509.392,25 zł a łączne nakłady finansowe wynoszą 599.285,00 zł. Limit 

wydatków zwiększono o środki niewydatkowane w minionym roku w kwocie 27.156,46 zł i po 

zmianie plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę 351.446,46 zł. Dalej przedstawia się dochody 

majątkowe, podzielone podobnie jak bieżące. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania 

finansowane   z  udziałem  środków,  o  których  mowa  w  art.  5 ust . 2  i 3  ustawy  wykazano           

w 2019 roku w kwocie 163.613,00 zł (dotyczy opisanego wcześniej dofinansowania do zadania 

"Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu"). 

 W rubrykach od 12.3 do 12.3.2 przedstawiono wydatki bieżące na programy, projekty               

i zadania realizowane przy udziale środków unijnych, które zwiększono o kwotę 43.839,65 zł               

z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla fundacji na realizację zadania pn: "Rozwój kompetencji 
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cyfrowych mieszkańców gminy Lubanie w ramach realizacji projektu grantowego pn: "E-aktywni 

mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego".   

 Na podstawie uchwały nr IV/47/2019 w dniu 28 maja 2019 roku Rada Gminy wprowadziła 

drugą zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczyły w szczególności:  

1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o 703.147,77 zł z kwoty 19.339.934,67 zł do  

    kwoty 20.043.082,44 zł w tym:    

   - dochody bieżące z kwoty 19.176.321,67 zł zwiększono do kwoty 19.604.346,44 zł    

   - dochody majątkowe z kwoty 163.613,00 zł zwiększono do kwoty 438.736,00 zł, 

2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o 703.147,77 zł z kwoty 20.125.337,73 zł do           

20.828.485,50 zł w tym: 

    - wydatki bieżące zwiększono z kwoty 18.740.865,35 zł do kwoty 19.130.402,12 zł, 

    - wydatki majątkowe zwiększono z kwoty 1.384.472,38 zł do kwoty 1.698.083,38 zł. 

  Deficyt  budżetu  na  2019  rok  pozostał w planowanej wysokości 785.403,06 zł  i pokryty 

będzie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 300.000,00 zł oraz 

wolnymi środkami w kwocie 485.403,06 zł. W kolejnych latach zaplanowano nadwyżki budżetowe, 

które będą przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.  

 Przychody i rozchody budżetu w porównaniu do poprzedniej uchwały pozostały bez zmian     

tj. przychody zaplanowano w kwocie 1.326.231,06 zł a rozchody w wysokości 540.828,00 zł. 

 Kwota długu w podanych latach również nie uległa zmianie i została wyliczona, że do długu    

z poprzedniego roku dodano zaciągany dług i odjęto spłaty (rozchody) zaplanowane w danym roku.  

Planowana  kwota  zobowiązań  z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec bieżącego roku 

wynosi 4.163.817,10 zł. 

 Wydatki na obsługę pozostały w niezmienionych wielkościach tj. na 2019 rok zaplanowano 

kwotę 200.000,00 zł. 

 W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy              

o finansach publicznych.   

 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń 

przedstawiał się następująco: 

2019 rok - 3,70% 

2020 rok - 3,59% 

2021 rok - 3,44% 

2022 rok - 3,28% 

2023 rok - 3,26% 

2024 rok - 3,06% 

2025 rok - 2,84% 

2026 rok - 2,67% 
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2027 rok - 2,25%. 

 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań to: 

2019 rok -   7,67% -   8,94% 

2020 rok -   4,09% -   5,35% 

2021 rok -   4,14% -  5,40% 

2022 rok -   5,93% -  5,93% 

2023 rok -   7,56% -  7,56% 

2024 rok -   7,06% -  7,06% 

2025 rok -   6,60%  -  6,60% 

2026 rok -   6,21%  -  6,21% 

2027 rok -   6,01%  -  6,01%. 

 Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy z dnia 11 kwietnia 2019 roku zawartej                  

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów 

majątkowych o dofinansowanie w kwocie 275.123,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa drogi gminnej 

Kaźmierzewo - Ustronie".  

 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 art. 3 pkt 4 ustawy o finansach 

publicznych  zgodnie  z  załącznikiem  nr   2   zwiększyły  się  do  kwoty  1.563.773,46  zł  na        

2019 rok z czego wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 406.823,46 zł a wydatki majątkowe w 

kwocie 1.156.950,00 zł.  

 Wprowadzone zmiany w załączniku nr 2 w uchwale z dnia 28 maja 2019 roku dotyczyły 

wydatków majątkowych następujących przedsięwzięć : 

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi  

    z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia         

    2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.  zm)    
     

1) "Modernizacja obiektów PSZOK wraz z infrastrukturą. Wyposażenie PSZOK  

        w kontenery, pojemniki, urządzenia i pojazdy" 2019-2021  

       - łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty                                –        745.140,15 zł 

       - limit 2020 zmniejszono do kwoty                                                        –           7.500,00 zł 

       - limit 2021  zwiększono do kwoty                                                       –        104.271,02 zł. 

       Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia urealniono    

       planowane kwoty wydatków na to zadanie. 

12)  przedsięwzięcie pn: "Rozbudowa drogi gminnej Kaźmierzewo - Ustronie"  

       2017-2019 

       - łączne nakłady finansowe                                                                     –      540.961,00  zł 

       - limit 2019                                                                                             –       540.961,00 zł. 
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        Zadanie z limitem wydatków na 2019 rok uwzględnia udział własny środków przy   

        dofinansowaniu z  EFRROW. Po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy na realizację   

        przedsięwzięcia  w wysokości 275.123,00 zł zwiększono limit wydatków w bieżącym    

        roku do kwoty 595.961,00 zł przy czym wkład krajowy przy udziale środków unijnych    

        stanowi kwotę 265.838,00 zł a kwotę wydatków niekwalifikowalnych zaplanowano  

        w wysokości  55.000,00 zł. 

 

Podsumowując informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej należy 

wspomnieć, że łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia planowane i realizowane  w latach 2019 

-2022 zamknęły się kwotą 11.945.351,90 zł. Przy czym na wydatki bieżące przeznaczono łącznie 

718.333,52 zł a na wydatki majątkowe 11.227.018,38 zł. 

 Limit zobowiązań dla przedsięwzięć zawartych w załączniku numer 2 pn ”Wykaz 

przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022” wynosił ogółem 3.716.491,98 zł. Z tego na zadania bieżące 

przypadało 414.295,51 zł a na majątkowe 3.302.196,47 zł.  

Wielkość limitów w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:  

- rok 2019    -       1.563.773,46 zł, 

- rok 2020   -       1.156.868,50 zł, 

- rok 2021   -          497.271,02 zł, 

- rok 2022                               -          498.579,00 zł. 

Z tego na wydatki bieżące przypadało: 

- rok 2019               -       406.823,46 zł, 

- rok 2020    -           7.472,05 zł, 

- rok 2021              -                 0,00 zł, 

- rok 2022   -                  0,00 zł. 

Limity zobowiązań majątkowych w poszczególnych latach wynosiły:  

- rok 2019   –     1.156.950,00 zł, 

- rok 2020    –     1.149.396,45 zł, 

- rok 2021   –        497.271,02 zł, 

- rok 2022   –         498.079,00 zł. 

 

Analizując wykaz przedsięwzięć WPF przypomnieć należy, jakie przedsięwzięcia były                    

w nim zawarte.  

W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami 

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 869) (środki unijne) planowane były 

następujące zadania:  

1) „Infostrada Kujaw i Pomorza, usługi w zakresie e-administracji i informacji    
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    przestrzennej”. Łączne nakłady finansowe – 25.726,83 zł. 

z tego w latach: 

- 2019 rok – 5.416,83 zł, 

- 2020 rok – 5.633,51 zł. 

W analizowanym okresie wydatkowano na to zadanie 377,65 zł. 

2) Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej   

    edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu   

    dystrybucji treści edukacyjnych".  Zadanie realizowane w latach 2015-2020 a łączne   

    nakłady finansowe  to kwota 6.249,72 zł.  Z tego: 

- 2019 rok - 1.256,80 zł, 

- 2020 rok - 1.256,80 zł. 

W pierwszym półroczu bieżącego roku wydatkowano na to zadanie 129,53 zł. 

  3) "Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach  

         przedszkolnych na terenie Gminy Lubanie" zaplanowane na lata 2018-2019.  

         Łączne nakłady finansowe przewidywano w kwocie 599.285,00 zł z tego na 2019 rok   

         zaplanowano 351.446,46 zł.  

        Wydatki na to zadanie do 30 czerwca 2019 roku poniesiono w wysokości 340.106,46 zł. 

  4) "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Lubanie w ramach realizacji projektu   

        grantowego pn: E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" -   

         okres realizacji danego przedsięwzięcia przypada na lata 2018-2019 przy łącznych nakładach  

        finansowych w wysokości 84.000,00 zł z tego planowane wydatki na 2019 rok to kwota  

       48.039,65 zł a  wydatkowano 41.482,98 zł. 

   W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:   

1) "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubanie" realizowane          

w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 350.000,00 zł  z tego: 

- 2019 rok - 10.000,00 zł, 

- 2020 rok - 12.500,00 zł, 

- 2021 rok - 15.000,00 zł, 

- 2022 rok - 15.000,00 zł 

Wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono. 

2) "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie - Kucerz". Okres  realizacji 

zadania przypada na lata 2021-2022 przy łącznych nakładach finansowych  w wysokości 

750.000,00 zł z tego: 

- 2021 rok - 50.000,00 zł, 

- 2022 rok - 62.500,00 zł. 

3) "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły" -  realizacja przypada na lata 2021-2022   

przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.200.000,00 zł z tego: 
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- 2021 rok - 90.000,00 zł, 

- 2022 rok - 90.000,00 zł. 

4) "Przebudowa - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie (modernizacja 

przepompowni ścieków) - realizacja przypada w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe 

wynoszą 766.000,00 zł i z tego: 

- 2019 rok -            0,00 zł, 

- 2020 rok - 435.507,32 zł. 

            Opracowano dokumentację techniczną na modernizację przepompowni ścieków PS1, PS3,  

            PS4, PS5, PS6 na terenie gminy; opracowano studium wykonalności - załącznik do wniosku.   

            W lutym złożono wniosek  o dofinansowanie z programu RPO WK-P 4.3  Rozwój  

            infrastruktury wodno-ściekowej. Wnioskowana kwota dofinansowania  330.492,68 zł.    

            Czekamy na wyniki oceny. 

5) "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lubanie" planowane na lata 2016-2022. 

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.485.000,00 zł z tego przypada na: 

- 2020 rok - 100.000,00 zł, 

- 2021 rok - 115.000,00 zł, 

- 2022 rok - 157.750,00 zł. 

6) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystanie OZE". Okres 

realizacji zadania przypada na lata 2017-2022 przy łącznych nakładach finansowych               

w wysokości 1.883.840,00 zł z tego na: 

- 2020 rok -  32.576,00 zł, 

- 2021 rok - 100.000,00 zł, 

- 2022 rok - 150.000,00 zł. 

7) "Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele   

     świetlicy w ramach integracji społecznej" - 2019-2020 przy łącznych nakładach finansowych  

     w kwocie 315.789,47 zł z tego: 

     - 2019 rok -         0,00 zł, 

     - 2020 rok - 15.789,47 zł. 

     Planowany termin złożenia wniosku do LGD Dorzecza Zgłowiączki o dofinansowanie    

     zadania wrzesień - październik (w ramach środków RPO WK-P, działania 7.1 Rozwój  

     lokalny kierowany przez społeczność). 

8) "Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele   

     świetlicy w ramach integracji społecznej" - 2018-2020 przy łącznych nakładach finansowych  

     w kwocie 368.421,05 zł z tego: 

     - 2019 rok -          0,00 zł, 

     - 2020 rok - 18.421,05 zł. 

     Planowany termin złożenia wniosku do LGD Dorzecza Zgłowiączki o dofinansowanie    
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     zadania wrzesień - październik (w ramach środków RPO WK-P, działania 7.1 Rozwój  

     lokalny kierowany przez społeczność). 

9) "Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu   

     sportowego w ramach  integracji społecznej" - 2019-2020 przy łącznych nakładach   

     finansowych w kwocie 142.052,27 zł z tego: 

     - 2019 rok -           0,00 zł, 

     - 2020 rok -    7.102,61 zł. 

               Zadanie planowane w ramach zadań nałożonych przez Lokalny Program Rewitalizacji  

                Gminy Lubanie. Modernizacja pomieszczeń oraz wyposażenie placu sportowego w nowe  

                elementy służyć będą projektom społecznym, realizowanym z wykorzystaniem funduszy  

                Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokumentację techniczną i niezbędne zezwolenia  

                planuje się uzyskać w sierpniu br. Planowany termin złożenia wniosku do LGD Dorzecza  

               Zgłowiączki o dofinansowanie zadania: wrzesień- październik (w ramach środków RPO  

             WK-P, działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność). 

10) "Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE" 2019-2022 przy   

       łącznych nakładach finansowych w wysokości 447.191,00 zł z tego przypadało na: 

       - 2019 rok -          0,00 zł, 

       - 2020 rok - 20.000,00 zł,  

       - 2021 rok - 23.000,00 zł, 

       - 2022 rok - 23.329,00 zł. 

11) "Modernizacja obiektów PSZOK wraz z infrastrukturą. Wyposażenie PSZOK w kontenery,   

         pojemniki, urządzenia i pojazdy" - okres realizacji przypada na lata 2019-2021 przy  

        łącznych nakładach finansowych w wysokości 745.140,15 zł z tego: 

        - 2019 rok -           0,00 zł,  

        - 2020 rok -     7.500,00 zł, 

        - 2021 rok -  104.271,02 zł.  

         Zadanie aplikujące o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla  

        województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami  

        (konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-264/19). Wniosek został złożony 11 kwietnia b.r.  

         Czekamy na wyniki oceny. 

12) "Rozbudowa drogi gminnej Kaźmierzewo-Ustronie" 2017-2019 przy łącznych nakładach  

        finansowych w wysokości 540.961,00 zł z limitem wydatków w takiej wysokości na          

        2019 rok. W styczniu b.r. uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Decyzja   

        stała się ostateczna w dniu 11.03.2019 roku. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie   

        zamówienia publicznego na roboty budowlane, w trakcie którego wyłoniono wykonawcę  

        zadania na kwotę 540.961,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie wykonane w II półroczu            

       2019 roku.  Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 275.123,00 zł w ramach      
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       Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

 W przedsięwzięciach gminy nie występują programy, projekty lub zadania związane                    

z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wyżej wymienione) wynoszą 

łącznie – 1.235.695,41 zł. Z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę  3.071,97 zł. Na wydatki 

majątkowe przypadało – 1.232.623,44 zł. 

W ramach wydatków bieżących wprowadzono przedsięwzięcie pn: "Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" 2016-2020 przy łącznych nakładach 

finansowych w kwocie 3.071,97 zł z czego przypada na: 

- 2019 rok - 663,72 zł,  

- 2020 rok - 581,74 zł. 

W analizowanym okresie wydatkowano na to zadanie kwotę 663,72 zł. 

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono następujące zadania: 

1) "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probostwo Dolne  

     2016- 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 559.620,50 zł z tego:  

      - 2019 rok -    10.000,00 zł, 

 -2020 rok -  500.000,00 zł.  

 Wydatków nie poniesiono w analizowanym okresie. W I półroczu analizowanego okresu        

 złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy odcinka sieci wodociągowej w Probostwie  

 Dolnym do Komendy Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora      

 Sanitarnego. Planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie to III kwartał b.r. 

2) " Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej" 2018-2019 -   

       łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 38.583,10 zł a limit wydatków na         

       2019 rok  przewidywano w kwocie 20.000,00 zł. Wydatkowano na to zadanie kwotę    

       1.224,00 zł, która dotyczy zapłaty za przygotowanie studium wykonalności projektu. 

        Na przedmiotowe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie na konkurs w ramach  

       Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata     

       2014-2020.  

 3) "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lubanie" planowane na lata         

       2016-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.000,00 zł z tego na 2019 rok  

       zaplanowano 10.000,00 zł. Nie poniesiono wydatków na to zadanie.   

 4) "Rozbudowa drogi gminnej Kaźmierzewo-Ustronie" zaplanowane na lata 2017-2019  

        przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 80.493,54 zł z czego: 

         - w 2019 roku -  55.000,00 zł. 

        W analizowanym okresie wydatków nie poczyniono, trwają postępowania dotyczące  

        ustalenia wysokości odszkodowań za przyjęte grunty. Planowany termin wypłaty  
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        odszkodowań to III kwartał 2019 roku. 

 

5)  "Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE" 2019-2022 przy   

       łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.000,00 zł, które zaplanowano na    

       rok bieżący. Wydatków nie poniesiono. 

6) "Przywrócenie zdolności retencyjnych  zbiornika wodnego w miejscowości  

       Sarnówka - budowa stawu rybnego 2018-2019" - łączne nakłady finansowe zaplanowano  

       w wysokości 18.063,90 zł z czego kwota 10.000,00 zł przypada na 2019 rok. 

       Wydatki poniesiono w wysokości 457,68 zł, które dotyczą opłaty za wydanie pozwolenia   

      wodnoprawnego na budowę stawu rybnego oraz za wypis z ewidencji gruntów. W dniu           

       22 maja 2019 roku Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu wydał decyzję zezwalającą Gminie  

      Lubanie na wykonanie i użytkowanie stawu do celów rekreacyjnych. 

7) "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kocia Górka" - 2018-2019 przy łącznych 

nakładach finansowych w wysokości 328.968,80 zł z limitem wydatków na rok bieżący          

w wysokości 320.394,00 zł. Wydatków na to zadanie nie poczyniono. Opracowano 

dokumentację projektową. W związku z dużymi niedogodnościami w przebiegu granic działek 

podjęto decyzję o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego. Postępowanie wszczęto            

z urzędu w maju b.r. planowany termin zakończenia to sierpień 2019 roku i w tym terminie 

planowane jest wyłonienie wykonawcy. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 40.940,00 zł. 

8) "Rozbudowa drogi gminnej Lubanie - Krzyżówki" 2018-2019 - zaplanowano wydatki na to 

przedsięwzięcie w wysokości 17.300,00 zł z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 

10.000,00 zł. Nie poniesiono wydatków na to zadanie. Na podstawie posiadanej dokumentacji 

budowlanej wystąpiono do organów o opinie celem wydania zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID). Planowany termin wykonania podziałów geodezyjnych na 

poszerzenie drogi - III kwartał, planowany termin uzyskania wspomnianej decyzji - IV 

kwartał analizowanego roku. 

9) " Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele   

    świetlicy w ramach integracji społecznej" - 2019-2020  przy łącznych nakładach finansowych  

    w kwocie 30,000,00 zł z limitem wydatków na 2019 rok. Wydatki poczyniono w wysokości     

    638,80 zł za arkusze mapy informacyjnej na potrzeby uzyskania decyzji celu publicznego i za   

    prace geodezyjno-kartograficzne. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych.                

    11 czerwca została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Trwa   

    opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin uzyskania dokumentacji  - lipiec   

    b.r., planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę - wrzesień b.r. 

10) "Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele   

   świetlicy w ramach integracji społecznej" - 2018-2020 przy łącznych nakładach finansowych  
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   w kwocie 30.650,00 zł z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 30.000,00 zł. Wydatków  

   nie poniesiono w I półroczu 2019 roku. W czerwcu b.r. została wydana decyzja o ustaleniu  

   lokalizacji inwestycji celu publicznego. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.   

   Planowany termin uzyskania dokumentacji  - lipiec b.r., planowany termin uzyskania  

   pozwolenia na budowę - wrzesień b.r. 

11) "Modernizacja obiektów PSZOK wraz z infrastrukturą. Wyposażenie PSZOK w kontenery,   

        pojemniki, urządzenia i pojazdy" - okres realizacji przypada na lata 2019-2021 przy  

        łącznych nakładach finansowych w wysokości 25.000,00 zł z limitem wydatków na          

        2019 rok. Zadanie dotyczy rozbudowy i wyposażenia gminnego punktu selektywnej zbiórki  

        odpadów komunalnych. Opracowano dokumentację techniczną, w czerwcu b.r. uzyskano  

       decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowano program funkcjonalno-użytkowy  

       i dokumentację aplikacyjną wraz ze studium wykonalności.  

12) "Wykup gruntów na terenie Gminy Lubanie - regulacja stanu prawnego dróg 2018-2019" -  

       przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 18.348,60 zł, z tego na 2019 rok  

       zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. Wydatkowano w I półroczu 14.152,59 zł (opłata za akt  

      notarialny, wypisy z rejestru gruntów oraz wyrys mapy ewidencyjnej, zapłata za wykup  

       gruntów). Aktem notarialnym dokonano zamiany działek ze Skarbem Państwa - PGL LP. Na  

      rzecz Skarbu Państwa przekazano drogę leśną - działkę nr 194/2 w Mikanowie a na rzecz  

      Gminy przyjęto drogi - działki nr 25/4 i 49/6 w miejscowości Kucerz oraz 465/1 i 396/1  

      w miejscowości Mikanowo.  

13)"Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu   

   sportowego w ramach  integracji społecznej" - 2019-2020 przy łącznych nakładach   

  finansowych w kwocie 20.000,00 zł z limitem wydatków w takiej wysokości na 2019 rok.      

  Wydatków nie poniesiono w analizowanym okresie. 

14)"Przebudowa - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie (modernizacja    

        przepompowni ścieków) - realizacja przypada w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe     

      wynoszą 45.595,00 zł z limitem wydatków na 2019 rok.  

  

 Na tym część opisową w zakresie kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej              

i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku zakończono.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami informację przekazuje się Radzie Gminy Lubanie i 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. 
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Wykonanie planu finansowego na 30.06.2019 rok  

 

 

 

Dysponent części budżetowej: Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu  

Klasyfikacja wydatków w budżecie Gminy Lubanie  

Dział 921 Rozdział 92109 

 

 

 

DOCHODY PLAN WYKONANIE % 

Źródła finansowania: 

 

1. Dotacja z budżetu Gminy 

Lubanie na zadania bieżące 

 

2. Dotacja z budżetu Gminy na 

zadania inwestycyjne 

 

3. Dotacje z innych źródeł /podać 

jakie/ ………………………… 

Środki Unijne 

4. Pozostałe przychody : 

 

4.1Wynajem sal GOK, 

oświetlenia 

     i nagłośnienia,  

     bilety z imprez kulturalnych, 

     częściowa odpłatność za naukę  

     gry na instr. muzycznych za  

     zajęcia  edukacyjne 

4.2 Darowizny    

 

 

           286.500,00  

 

 

       

 

 

 

              

             

              36.580,00 

 

              23.000,00 

 

 

 

 

 

              13.580,00 

 

 

 

147.250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.080,00 

 

                 21.500,00 

 

 

 

 

 

                 13.580,00 

 

 

51,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

95,90 

 

93,48 

 

 

 

 

 

100,00 

 

            R A Z E M  

            

323.080,00 

 

182.330,00 

 

56,43 

Planowane zatrudnienie ogółem/ 

ilość etatów: 3+1/8+1/9 

 

w tym podział na stanowiska: 

 

1. Dyrektor - 1 

2. Główny księgowy – 1/8  

3. Księgowy – 1/9 

4. Sprzątaczka - 1 

5. Pracownik gospodarczy -1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSZTY 
PLAN Wykonanie  % 

            323.080,00 179.469,74 55,55 
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w tym : 

I. Wynagrodzenia 

a) wynagrodzenia osobowe 

b) wynagrodzenia bezosobowe  

 

II. Pochodne od wynagrodzeń 

a) pochodne od wynagrodzeń 

b) ZFŚS 

c) Inne 

 

III. Materiały i wyposażenie 

 

a) materiały i wyposażenie 

b) energia 

 

IV. Usługi 

 

V. Podatki i opłaty 

 

VI. Amortyzacja 

 

VII. Pozostałe koszty                       

  

 

190.400,00 

135.000,00 

55.400,00 

 

33.420,00 

28.120,00 

4.300,00 

1.000,00 

 

31.400,00 

 

22.600,00 

8.800,00 

 

51.000,00 

 

7.260,00 

 

………... .. 

 

9.600,00 

 

                  

 

98.830,18 

74.688,96 

24.141,22 

 

18.367,25 

15.042,25 

3.225,00 

      100,00 

 

19.363,97 

 

11.805,23 

7.558,74 

 

36.197,43 

 

3.705,00 

 

--/-- 

 

3.005,91 

 

51,91 

55,33 

43,58 

 

54,96 

53,49 

75,00 

 10,00 

 

61,67 

 

52,24 

85,89 

 

70,98 

 

51,03 

 

 

 

31,31 
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Informacja opisowa z realizacji planu rzeczowo - finansowego instytucji 

kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu 

w/g stanu na dzień   30.06.2019 r. 

 

 

DOCHODY 

 

Dochody GOK w Lubaniu za okres 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. to przede wszystkim dotacja              

z budżetu Gminy w wysokości 147.250,00 zł.;  21.500,00 zł z wynajmu sali i częściowa odpłatność za 

naukę tańca i gry na instrumentach muzycznych oraz dobrowolne wpłaty na rzecz imprez masowych                       

- 13.580,00 zł. 

Łącznie dochody GOK za okres 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. wyniosły 182.330,00 zł.  

 

KOSZTY 

Z ogólnej kwoty kosztów  w  I półroczu 2019 r. w wysokości 179.469,74 zł przypada na:  

 wynagrodzenia osobowe – 74.688,96 zł, 

 wynagrodzenia bezosobowe – 24.141,22 zł, 

 pochodne od wynagrodzeń – 15.042,25 zł,  

 świadczenie w ramach przepisów bhp – 100,00 zł, 

 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -3.225,00 zł, 

 zakup materiałów i wyposażenia – 11.805,23 zł (zakup druków do księgowości, artykułów 

biurowych, artykułów przemysłowych - części zapasowe do  napraw bieżących,  środków 

czystości, art. dekoracyjnych, plakaty na imprezy kulturalne, zdjęcia, stroje na Orszak Trzech 

Króli, kwiaty )      

 zakup energii i wody –  7.558,74 zł, 

 pozostałe koszty  - 3.005,91  zł (ubezpieczenie mienia GOK, ryczałt samochodowy, 

            nagrody dla uczestników konkursów, opłata praw autorskich ZAIKS), 

 podatek od nieruchomości  - 3.705,00 zł, 

 zakup usług – 36.197,43 zł 

w tym na:                                                                                                                                            

ochrona fizyczna zabaw  i  imprez masowych, wywóz śmieci, dostęp do Internetu, 

ogrzewanie, opłaty pocztowe, usługi muzyczne i taneczne, bankowe, kominiarskie, 

telekomunikacyjne, serwis komputerowy, animacje dla dzieci na imprezach masowych, 
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 przegląd techniczny i elektryczny budynku GOK, abonament  kadry i płace, strona BIP, 

opłata usług gastronomicznych na imprezach masowych, wymiana wkładu szybowego           

w drzwiach na salę widowiskową. 

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2019 roku wynosił 146,32 zł. 

Na dzień 30.06.2019 roku należności nie występują. Występują  zobowiązania w łącznej wysokości 

6.621,99 zł w terminach płatności. Są to  zobowiązania wobec ZUS-u (składki społeczne za      

06/2019 r.), należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 06/2019 r. na rzecz Urzędu 

Skarbowego oraz dwie faktury. 
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Wykonanie planu  finansowego na 30.06.2019 r.  

 

 

Dysponent części budżetowej: Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu  

Klasyfikacja wydatków w budżecie Gminy Lubanie  

Dział 921 rozdział 92116 

 

DOCHODY Plan Wykonanie % 

Źródła finansowania: 

 

1. Dotacja z budżetu Gminy Lubanie 

na zadania bieżące 

 

2. Dotacja z budżetu Gminy na 

zadania inwestycyjne 

 

3. Dotacje z innych źródeł /podać 

jakie/ ………………………… 

    ………………………………. 

    …………………………......... 

    ………………………………. 

4. Pozostałe przychody /podać jakie/ 

………… 

      Sprzedaż  zniszczonych 

      książek na makulaturę, zwrot 

      za wezwania 

 

 

 

 

 

 

74.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 

 

                            500,00 

 

 

 

 

36.980,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    250,15 

 

250,15 

 

 

49,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,03 

 

50,03 

    

     

R A Z E M 

 

 

 

74.500,00 

 

 

37.230,15 

 

 

49,97 

Planowane zatrudnienie ogółem/ ilość 

etatów: 1+1/15+1/15 

 

w tym podział na stanowiska: 

 

1. Kierownik - 1 

2. Główny księgowy – 1/15 

3. Księgowy – 1/15 

 

  

 

 

 

 

KOSZTY 

PLAN Wykonanie % 

 

74.500,00 

 

38.368,72 

 

51,50 
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I .Wynagrodzenia 

 

a) wynagrodzenia osobowe 

b) wynagrodzenia bezosobowe 

 

II. Pochodne od wynagrodzeń 

 

a) pochodne od wynagrodzeń 

b) ZFŚS  

c) Inne 

 

III Materiały i wyposażenie 

 

a) materiały i  wyposażenie 

b) pozostałe materialne(książki) 

 

IV. Usługi 

 

 V. Pozostałe koszty 

 

   

 

51.450,00 

 

50.450,00 

1.000,00 

 

11.750,00 

 

9.900,00 

1.550,00 

300,00 

 

8.000,00 

 

1.000,00 

7.000,00 

 

2.500,00 

 

800,00 

 

                    

 

 

26.249,25 

 

26.249,25 

                            0,00 

 

6.456,36 

 

5.293,86 

1.162,50 

0,00 

 

3.184,60 

 

557,55 

2.627,05 

 

1.884,05 

 

594,46 

 

 

 

 

51,02 

 

 

52,03 

 

0,00 

                                                                        

54,95 

 

 

53,47 

 

75,00 

 

0,00 

 

39,81 

 

 

55,76 

 

37,53 

 

 

75,36 

 

 

74,31 
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Informacja opisowa z realizacji planu rzeczowo - finansowego instytucji kultury- Gminna 

Biblioteka Publiczna w Lubaniu wg stanu na dzień 30.06.2019 r. 

 

DOCHODY 

              Dochody GBP w Lubaniu za okres 01.01.2019 roku - 30.06.2019   roku to przede wszystkim 

dotacja z budżetu Gminy w wysokości 36.980,00 zł oraz 250,15 zł  ze zwrotów za zagubione książki, 

wezwania i usługi ksero. 

 Razem dochody na 30.06.2019 roku wyniosły 37.230,15 zł. 

 

KOSZTY 

Z ogólnej kwoty kosztów tj. 38.368,72 zł przypada na : 

- wynagrodzenia osobowe – 26.249,25 zł, 

- pochodne od wynagrodzeń – 5.293,86 zł, 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1.162,50 zł, 

- zakup książek - 2.627,05 zł, 

- pozostałe wydatki – 557,55 zł (artykuły biurowe, druki  do księgowości, akcesoria biurowe),           

- ubezpieczenie wyposażenia biblioteki (roczne) i delegacje krajowe – 594,46 zł,                                                   

 - zakup usług- 1.884,05 zł ( usługi: pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, hostingowe, dostęp do     

   Internetu). 

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2019 roku wynosił 8,38 zł. 

Na dzień 30.06.2019 roku  należności nie występują.  Występują  zobowiązania w łącznej wysokości 

1.709,03 zł w terminie płatności: na rzecz ZUS-u (składki społeczne za 06/2019 r.), Urzędu 

Skarbowego (podatek dochodowy od osób fizycznych za 06/2019 r.) oraz jedna faktura.  
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ZAKŁAD BUDŻETOWY 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH GMINY LUBANIE 

 

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017 

 

 
 

 Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie w Lubaniu jest zakładem budżetowym 

użyteczności publicznej nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi komunalne        

w zakresie eksploatacji urządzeń sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków, działającym na podstawie Ustawy z dnia 27.08.2009 r.    

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr VII/55/03 Rady Gminy Lubanie 

z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie. 

Zakład uzyskuje dodatkowe przychody z czynszów najmu lokali na cele mieszkalne                               

i użytkowe oraz z działalności odpłatnej z tytułu wykonania usług zleconych Urzędu Gminy. 
 
Sprawozdanie opisowe z działalności na dzień 30.06.2019 r., ujęte wg paragrafów zawiera wykonanie 

przychodów i kosztów zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz zakładowym planem kont. 

 

 

PRZYCHODY 
 
 
 

 Ogólny plan przychodów Zakładu Usług Komunalnych wynosi 1 381 622,00 zł 
- wykonano 619 310,07 zł co stanowi 44,8% 

w tym: 

 

Paragraf 0830 Wpływy z usług 
 wpływy z tytułu sprzedaży wody. Zrealizowana sprzedaż 73 491,80 m

3
 

plan 485 249,00 zł wykonano 212 075,58 zł tj. 43,7% 

 wpływy z tytułu sprzedaży ścieków. Zrealizowana sprzedaż 20 101,50 m
3
 

plan 195 519,00 zł wykonano 92 144,23 zł tj. 47,1% 

 wpływy z tytułu sprzedaży pozostałej: lokale użytkowe, mieszkalne 

plan 347 084,00 zł wykonano 140 207,32 zł tj. 40,4% 

 

Na dzień 30.06.2019 r. wystąpiły należności w kwocie:  54 318,16 zł 

 z tytułu dostaw wody                 36 603,77 zł 

 z tytułu odprowadzania ścieków               14 082,21 zł 

 z tytułu usług pozostałych                  3 632,18 zł 

  
 
Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 
    plan 1 900,00 zł wykonano            433,16 zł 

W okresie sprawozdawczym uzyskano odsetki 

w tym: 

 odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie wody       139,65 zł 

 odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie ścieków         52,90 zł 

 odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie pozostałe                       36,39 zł 

 odsetki kapitałowe na rachunkach bankowych                   204,22 zł 

 

Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa  z budżetu otrzymana przez samorządowy  

                                   zakład budżetowy 
    plan 351 870,00 zł wykonano 148 238,78 zł 

W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał dotację przedmiotową do ceny wody i ścieków. 

 

 

 



99 

 

100 Inne zwiększenia  
Wpływy z tytułu przychodów operacyjnych         wykonano 26 211,00 zł 

Umorzenie podatku od nieruchomości 25 107,00 zł, dofinansowanie szkoleń 1 104,00 zł. 

 

Paragraf 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub    

                                    dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  

                                    inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  

       

    plan 0,00 zł wykonano 0,00 zł 
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KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA 

 

 

Ogólny plan wydatków Zakładu Usług Komunalnych wynosi 1 338 369,00 zł wykonano             

695 592,13 zł co stanowi 52,0% 

w tym: 

 

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 
    plan 6 400,00 zł wykonano        3 451,37 zł tj. 53,9% 

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu środki czystości dla pracowników zgodnie  

z przepisami BHP, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. 

 

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 
    plan 572 963,00 zł wykonano 253 082,02 zł tj. 44,2% 

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia chorobowe. 

 

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 
    plan 48 225,00 zł wykonano              0,00 zł tj.  0,0% 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone na dzień 31.12.2019 r. jego realizacja przechodzi na 

pierwszy kwartał roku następnego. 

 

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 
    plan 106 495,00 zł wykonano    43 308,28 zł tj. 40,7% 

Wykonanie zawiera naliczenie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia emerytalne, 

rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu. 

 

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy 
    plan 14 284,00 zł   wykonano        4 161,16 zł tj. 29,1% 

W okresie sprawozdawczym naliczono od wynagrodzenia składki na Fundusz Pracy stanowiące koszt 

zakładu. 

 

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 
    plan 143 345,00 zł wykonano     124 579,41 zł tj. 86,9% 

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu wodomierzy, zasuw, filtrów paliwa, paliwa do 

agregatu i samochodu, worków do osadu, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, 

węgla kamiennego, miału, podchlorynu sodu. 

 

Paragraf 4260 Zakup energii 
    plan  149 990,00 zł wykonano       78 638,23 zł tj. 52,4% 

W okresie sprawozdawczym dokonano opłat za dostawę energii elektrycznej.  

 

 

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych 
    plan  24 889,00 zł wykonano           3 679,86 zł tj. 14,8% 

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu usług związanych z wykonaniem głównie drobnych 

napraw i konserwacji, remont i przezwojenie silników. 

 

Paragraf 4300 Zakup  usług pozostałych 
    plan 53 787,00 zł wykonano            37 031,20 zł tj. 68,8% 

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z wywozem nieczystości stałych, opłatą za 

pojemniki, opłatą za dozór urządzeń, usługi przy awariach wodnych i kanalizacyjnych, czyszczenie 

sieci kanalizacyjnych, badania wody i ścieków, usługi informatyczne, usługi windykacji, instalacji 

odgromowo uziemiającej, usługi oczyszczania piaskownika i skratki na oczyszczalni, usługi 

kominiarskie, usługi geodezyjno – kartograficzne, usługi koparko–ładowarką, okresowe badanie 

techniczne pojazdów. 
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Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
    plan    7 400,00 zł wykonano               2 448,18 zł tj. 33,1% 

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu usług do monitoringu pracy urządzeń na 

przepompowniach ścieków i hydroforni, opłat za telefony komórkowe i stacjonarne. 

 

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe 
    plan 15 850,00 zł   wykonano                5 801,20 zł tj. 36,6% 

W okresie sprawozdawczym opłacono ryczałty dla pracowników za korzystanie z własnych 

samochodów do celów służbowych. 

 

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki 
    plan 38 160,00 zł   wykonano               12 543,84 zł tj. 32,9% 

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty składek PZU za środki transportu, opłaty za pobór 

wód podziemnych, za odprowadzanie ścieków. 

 

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
    plan 17 825,00 zł wykonano 16 595,54 zł tj. 93,1% 

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników i emerytów. 

 

Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości 
    plan 113 575,00 zł wykonano 106 275,00 zł tj. 93,6% 

W okresie sprawozdawczym wykonanie zawiera koszt podatku od nieruchomości. 

 

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
    plan 13 481,00 zł wykonano 2 025,00 zł tj. 15,0% 

W okresie sprawozdawczym naliczono opłaty na ochronę środowiska, opłaty za nieczystości od 

najemców lokali mieszkalnych. 

 

Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 
    plan 8 500,00 zł wykonano           0,00 zł tj.  0,0% 

W okresie sprawozdawczym wykonanie zawiera koszt podatku VAT. 

 

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 
    plan 3 200,00 zł wykonano 1 971,84 zł tj. 61,6 % 

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane ze szkoleniem pracowników.  

 

Sytuacja finansowa Zakładu na dzień 30.06.2019 r. przedstawia się następująco: 

 I. Środki pieniężne          36 054,78 zł 

   Środki zgromadzone na rachunku podstawowym 

 

II. Należności netto             75 422,10 zł 

     · z wykonania usług odpłatnych           54 318,16 zł 

     · zaliczki od pracowników                                    1 000,00 zł 

      · podatek VAT, podatek CIT                        20 103,94 zł 

  

 III. Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie                        228,94 zł 

     · odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie wody             139,65 zł 

     · odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie ścieków                           52,90 zł 

     · odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie pozostałe                           36,39 zł 

 

 IV. Należności netto wymagalne         29 617,17 zł 

    · z tytułu dostaw wody          20 913,46 zł 

    · z tytułu odprowadzania ścieków           7 970,81 zł 

    · z tytułu usług pozostałych               732,90 zł 



102 

 

 

Należności wymagalne płacone z opóźnieniem po 14 dniowym terminie płatności. Podejmowane są    

w sposób ciągły czynności w celu ściągnięcia należności: wezwania do zapłaty roznoszone przez 

inkasenta podczas kolejnych odczytów, rozmowy telefoniczne oraz osobiste z udziałem dłużników.    

W ramach prowadzonych działań windykacyjnych kierowane są wnioski o windykacje należności. Od 

01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku poprzez działania windykacyjne zostało ściągnięte 579,81 zł 

należności głównej oraz 37,38 odsetek. Wśród osób o trudnej sytuacji, które nie płacą za pobraną 

wodę są osoby nie mające źródła dochodu, nie pracują i liczba ich sukcesywnie przybywa. 

 

 V. Pozostałe środki obrotowe                           0,00 zł 

 (materiały w magazynie) 

 

 VI. Zobowiązania i inne rozliczenia                107 351,39 zł 

          · z tytułu zakupu dóbr i usług       88 539,78 zł 

     · z tytułu rozrachunków z budżetem         2 782,00 zł 

     · z tytułu rozrachunków ZUS                  16 029,61 zł 

     · z tytułu naliczonego wynagrodzenia               0,00 zł 

 

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług płatne są wg terminów płatności na fakturach. 

 

 VII. Stan środków obrotowych netto         4 125,49 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


