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II..  CCZZĘĘŚŚĆĆ  OOGGÓÓLLNNAA  

  

  
Budżet Gminy Włodowice na 2014 r. Rada Gminy uchwaliła w dniu 30.12.2013 r. uchwałą nr 

251/XXXI/2013. W trakcie roku dokonano zmian w budżecie uchwałami nr: 260/XXXII/2014                  

z dnia 27.01.2014 r., 277/XXXIV/2014 z dnia 28.03.2014r., 282/XXXV/2014  z dnia 28.05.2014 

r., 286/XXXVI/2014 z dnia 30.06.2014 r. Zgodnie z uprawnieniami organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego – Wójt Gminy – dokonywał również zmian w budżecie gminy.   

Plan dochodów oraz wykonanie ich do dnia 30.06.2014 r. w poszczególnych działach 

przedstawia poniższa tabela: 

Dział Nazwa 
 Plan na  

01.01.2014  
 Plan na  

30.06.2014  
 Wykonanie 
30.06.2014  

%              
wykonania 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 353 319,00 2 639 476,90 1 286 304,35 48,73 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 0,00 0,00 - 

600 Transport i łączność 19 000,00 19 000,00 16 836,07 88,61 

630 Turystyka 231 982,00 376 969,00 144 987,00 38,46 

700 Gospodarka mieszkaniowa 428 500,00 428 500,00 116 834,74 27,27 

710 Działalność usługowa 1 000,00 1 000,00 61,22 6,12 

750 Administracja publiczna 78 030,00 75 630,00 39 177,16 51,80 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

940,00 15 172,00 14 700,00 96,89 

752 Obrona narodowa 300,00 300,00 0,00 0,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 600,00 600,00 600,00 100,00 

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

5 209 915,00 5 209 915,00 2 472 313,43 47,45 

758 Różne rozliczenia 5 725 709,00 5 423 577,00 3 106 686,27 57,28 

801 Oświata i wychowanie 469 713,00 790 552,00 397 066,84 50,23 

852 Pomoc społeczna 1 592 323,00 1 707 395,00 867 546,86 50,81 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 58 133,00 58 133,00 100,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000,00 15 000,00 28 843,45 192,29 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 47 939,00 210 957,48 125 155,63 59,33 

926 Kultura fizyczna i sport 0,00 0,00 583,77 - 

OGÓŁEM 15 174 270,00 16 972 177,38 8 675 829,79 51,12 

Wpływy dochodów do budżetu gminy w kwocie 8.675.829,79 zł  zostały zrealizowane                   

w  51,12 % wszystkich planowanych dochodów w 2014 r. 

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe kształtowały się następująco :   
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OGÓŁEM DOCHODY 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r. (w zł) 
Wykonanie 

30.06.2014 r. (w zł) 
Stopień realizacji 

planu 
udział w 

dochodach ogółem 

Bieżące                13 492 224,90                 7 087 830,31     52,53% 81,70% 

Majątkowe                  3 479 952,48                 1 587 999,48     45,63% 18,30% 

OGÓŁEM:                16 972 177,38                 8 675 829,79     51,12% 100,00% 

Dochody bieżące w kwocie 7.087.830,31 zł zostały zrealizowane w 52,53 % planowanych 

dochodów na 2014 r., natomiast dochody majątkowe w kwocie 1.587.999,48 zł zrealizowano                    

w 45,63% planowanych dochodów. 

Dochody 
PLAN 01.01.2014r. PLAN 30.06.2014 r. 

WYKONANIE 
30.06.2014 r. 

udział w 
dochodach ogółem 

Dochody Własne 6 398 521,00 6 398 521,00 2 788 018,08 32,14% 

Subwencje 5 685 709,00 5 383 577,00 3 095 356,00 35,68% 

Dotacje* 1 489 363,00 1 857 810,90 986 798,42 11,37% 

Środki pochodzące z budżetu UE 1 600 677,00 3 332 268,48 1 805 657,29 20,81% 

  15 174 270,00 16 972 177,38 8 675 829,79 100,00% 

*dotacje z budżetu państwa  § 2010, § 2020, § 2030 

Największy udział w dochodach ogółem stanowią subwencje – 3.095.356,00 zł, nieco mniejszy 

dochody własne – 2.788.018,08 zł, natomiast dotacje z budżetu państwa, zarówno na zadania 

własne gminy jak i z zakresu administracji rządowej, wyniosły 986.798,42 zł. Środki pozyskane 

z budżetu UE w pierwszym półroczu roku 2014 r. to kwota 1.805.657,29 zł.  

Dochody Własne

Subwencje

Dotacje

Środki 
pochodzące z 
budżetu UE

Struktura dochodów

 

Planowane oraz wykonane dochody w poszczególnych działach, rozdziałach                                       

i z poszczególnych źródeł zostały przedstawione w załączniku nr 1. 

Plan wydatków oraz wykonanie ich do dnia 30.06.2014 r. w poszczególnych działach 

przedstawia poniższa tabela: 
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Wydatki do 30.06.2014 r. zrealizowano w kwocie 7.271.064,22 zł, co stanowi 43,88 % 

planowanych wydatków na rok budżetowy 2014. 

Dochody i wydatki budżetowe gminy zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe: 

Jednostki 
budżetowe 

DOCHODY % 
realizacji 

WYDATKI % 
realizacji Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

Urząd Gminy 16 696 557,38 8 554 759,71 51,24% 7 612 441,90 2 893 651,50 38,01% 

GOPS 20 000,00 8 988,64 44,94% 2 494 629,00 1 137 444,69 45,60% 

Jednostki 
oświatowe 

255 620,00 112 081,44 43,85% 6 461 690,00 3 239 968,03 50,14% 

RAZEM: 16 972 177,38 8 675 829,79 51,12% 16 568 760,90 7 271 064,22 43,88% 

Dział Nazwa 
Plan na 

01.01.2014 
Plan na 

30.06.2014 

Wykonanie 
na 

30.06.2014 

Wykonanie 
[%] 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 900 045,00 1 939 707,90 963 583,17 49,68% 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

38 000,00 62 600,00 16 210,71 25,90% 

600 Transport i łączność 1 000 418,00 1 004 918,00 116 856,57 11,63% 

630 Turystyka 356 795,00 394 795,00 4 758,00 1,21% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 221 392,00 221 392,00 67 256,17 30,38% 

710 Działalność usługowa 21 000,00 21 000,00 2 032,50 9,68% 

750 Administracja publiczna 2 197 300,00 2 195 900,00 1 060 035,90 48,27% 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

940,00 15 172,00 14 700,00 96,89% 

752 Obrona narodowa 300,00 300,00 0,00 0,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

178 100,00 178 100,00 60 245,65 33,83% 

757 Obsługa długu publicznego 80 000,00 80 000,00 27 456,20 34,32% 

758 Różne rozliczenia 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00% 

801 Oświata i wychowanie 5 793 767,00 6 267 796,00 3 140 241,27 50,10% 

851 Ochrona zdrowia 87 900,00 87 900,00 46 153,90 52,51% 

852 Pomoc społeczna 2 290 274,00 2 433 246,00 1 074 834,09 44,17% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 241 800,00 306 827,00 180 399,32 58,80% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 860 174,00 860 174,00 382 459,62 44,46% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 298 132,00 415 933,00 94 933,15 22,82% 

926 Kultura fizyczna i sport 27 000,00 33 000,00 18 908,00 57,30% 

RAZEM 15 643 337,00 
16 568 
760,90 

7 271 064,22 43,88% 
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Wydatki w poszczególnych grupach kształtowały się następująco:  

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

udział w 
wydatkach 

ogółem 

wydatki bieżące z tego:           13 287 944,90          6 325 943,81     47,61% 87,00% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:           10 303 381,50          5 017 573,52     48,70% 69,01% 

    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  7 210 515,61               3 637 050,36     50,44% 50,02% 

    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   3 092 865,89               1 380 523,16     44,64% 18,99% 

      - dotacje na zadania bieżące                 292 200,00              110 532,31     37,83% 1,52% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych             2 073 378,40              965 268,71     46,56% 13,28% 

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

                538 985,00              205 113,07     38,06% 2,82% 

       - obsługa długu                    80 000,00                27 456,20     34,32% 0,38% 

wydatki majątkowe z tego:             3 280 816,00              945 120,41     28,81% 13,00% 

       - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                  3 280 816,00                  945 120,41     28,81% 13,00% 

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

                 2 461 342,00                  940 005,58     38,19% 12,93% 

OGÓŁEM:           16 568 760,90          7 271 064,22     43,88% 100,00% 

Wydatki bieżące stanowiły 87 % ogółu wszystkich poniesionych wydatków w I półroczu 2014 r. 

natomiast wydatki majątkowe 13 %.    

Zrealizowano 47,61% planowanych na 2014 r. wydatków bieżących oraz 28,81 % wydatków 

majątkowych. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest tym, że             

w II półroczu 2014 r. zostanie zakończonych większość inwestycji zaplanowanych w tym roku 

budżetowym.    

W załączniku nr 2 przedstawiono planowane i wykonane wydatki w 2014 r. w poszczególnych 

rozdziałach.  

Planowany wynik budżetu za 2014 r. to nadwyżka w kwocie 403.416,48 zł, a wykonanie 

budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego 2014 zamyka się nadwyżką budżetową                     

w kwocie 1.404.765,57 zł. 

W części II niniejszego opracowania omówiono dochody, natomiast w punkcie III  wydatki.   

Wśród dochodów wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 

30.967,39 zł (plan – 46.000 zł), natomiast wydatki na zadania określone w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Dz. 851 Rozdz. 85154) wyniosły 

45.829,90 zł. 

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2014 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

związane z realizacją zadań na podstawie porozumień przedstawia załącznik nr 3.                            

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, Gmina Włodowice zrealizowała  

i przekazała na rachunek bankowy budżetu państwa dochody w kwocie 22.257,31 zł, które 

szczegółowo przedstawione zostały w załączniku nr 4. 
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W I półroczu 2014 r. z budżetu Gminy Włodowice udzielono dotacji na kwotę  1.033.179,89 zł  

(rodzaje i kwoty udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 5). 

Na dzień 30.06.2014 r. zrealizowane przychody wyniosły 1.598.171,85 zł, natomiast rozchody 

–  1.277.991,00 zł - przedstawia je załącznik nr 6. Na rozchody składały się spłaty kredytów                   

i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, z tego spłata pożyczek – 1.197.991,00 zł oraz 

spłata kredytów - 80.000 zł.  

Dług gminy na dzień 30.06.2014 r. wyniósł  2.116.957,04 zł (zgodnie z Rb-Z) z tego pożyczki – 

1.725.710,3719 zł, kredyty – 391.146,67 zł. 

Zobowiązania ogółem zaewidencjonowane i przedstawione w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 

30.06.2014 r. wyniosły  106.247,96 zł, nie są one wymagalne i w przeważającej części dotyczą 

zakupu usług, towarów i energii.  

Stan należności Gminy Włodowice według sprawozdania Rb-N za I półrocze 2014 r. 

ukształtował się na poziomie 3.999.008,55 zł z tego: 

 środki na rachunkach bankowych  - 1.620.170,97 zł, 

 należności wymagalne – 833.410,06 zł, 

 należności nie wymagalne – 1.545.427,52 zł. 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego za okres 

od I do VI 2014 r. zaprezentowano w załączniku nr 7.  

Wydatki inwestycyjne realizowane w I półroczu 2014 r.  przedstawia załącznik nr 8, natomiast 

załącznik nr 9 przestawia wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. 
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IIII..  DDOOCCHHOODDYY  GGMMIINNYY  WWŁŁOODDOOWWIICCEE  WW  II  PPÓÓŁŁRROOCCZZUU  22001144  RR..    WWEEDDŁŁUUGG  

RROOZZDDZZIIAAŁŁÓÓWW  KKLLAASSYYFFIIKKAACCJJII  BBUUDDŻŻEETTOOWWEEJJ  

 

DDzz..  001100  RRoollnniiccttwwoo  ii  łłoowwiieeccttwwoo  

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                                       -                                                -       -  

Majątkowe                                  2 598 764,00                         1 246 495,00     47,96 %  

OGÓŁEM:                               2 598 764,00                      1 246 495,00     47,96% 

Planowane dochody majątkowe w tym rozdziale związane są z realizowaną inwestycją „Budowa 

kanalizacji Rudniki I etap” z udziałem środków z budżetu UE zrealizowano w 47,96%. 

 

Rozdz. 01095 Pozostała działalność 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                        40 712,90                               39 809,35     97,78% 

Majątkowe                                                       -                                                -         

OGÓŁEM:                                      40 712,90                             39 809,35     97,78% 

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie                        

z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku 

akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego (39.662,90 zł) oraz czynsz z najmu                         

i dzierżawy składników majątkowych – 146,45 zł.  

  

DDzz..  660000  TTrraannssppoorrtt  ii  łłąącczznnoośśćć  

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                        19 000,00                               16 836,07     88,61% 

Majątkowe                                                       -                                                -         

OGÓŁEM:                                      19 000,00                             16 836,07     88,61% 

 

Wpływy w tym rozdziale to wpłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego na drogach gminnych 

(16.832,83 zł) oraz odsetki (3,24 zł). 
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DDzz..  663300  TTuurryyssttyykkaa  

Rozdz. 63095 Pozostała działalność 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Majątkowe                                      376 969,00                             144 987,00     38,46% 

OGÓŁEM:                                   376 969,00                          144 987,00     38,46% 

W ramach rozdziału 63095 zaplanowano wpływy na dofinansowanie zadania: 

- „Budowa strefy kulturalno – sportowej w miejscowości Rudniki” (294.013 zł), 

- „Budowa małej infrastruktury informacyjno-turystycznej w Gminie Włodowice” (22.956) oraz  

- „Zagospodarowanie terenu na zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej” (60.000 zł).            

W pierwszym półroczu odnotowano wpływ dotacji za zrealizowane zadanie w 2013 r. pn. 

„Budowa strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki (etap I) w wysokości 144.987 zł 

pozostałe  wpływy spodziewane są w II półroczu. 

 

DDzz..  770000  GGoossppooddaarrkkaa  mmiieesszzkkaanniioowwaa  

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                      138 500,00                               79 536,74     57,43% 

Majątkowe                                      290 000,00                               37 298,00     12,86% 

OGÓŁEM:                                   428 500,00                          116 834,74     27,27% 

Na dochody bieżące w kwocie 79.536,74 zł złożyły się wpływy z tytułu: 

 opłat za dzierżawę sieci gazowej – 15.357,12 zł,  

 za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych – 12.988,33 zł, 

 czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych – 50.135,95 zł, 

 odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów i inne – 1.055,34 zł. 

W I półroczu 2014 r. dokonano sprzedaży majątku na własność prawa użytkowania wieczystego 

mienia komunalnego za kwotę 37.298 zł (działka nr 298/3 o powierzchni 0,2312 ha położona 

we Włodowicach przy ul. Robotniczej). 

  
DDzz..  771100  DDzziiaałłaallnnoośśćć  uussłłuuggoowwaa  

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                                       -                                         61,22     - 

OGÓŁEM:                                                       -                                        61,22     - 

Wpływy ujęte w rozdziale 71004 związane były z poborem tzw. renty planistycznej. 
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Rozdz. 71035 Cmentarze 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                          1 000,00                                              -       0,00% 

OGÓŁEM:                                        1 000,00                                              -       0,00% 

Zaplanowane środki w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące 

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 

dotyczy opieki nad mogiłami wojennymi, znajdującymi się na terenie gminy. W pierwszym 

półroczu  dotacja ta nie wpłynęła do budżetu. 

  

DDzz..  775500  AAddmmiinniissttrraaccjjaa  ppuubblliicczznnaa  

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                        50 630,00                               26 285,45     51,92% 

OGÓŁEM:                                      50 630,00                             26 285,45     51,92% 

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale to środki na zadania z zakresu administracji 

rządowej (§2010), związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem 

ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej ( 26.256 zł) oraz prowizja (5%) 

od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych  

udzielaniem informacji o danych osobowych (29,45 zł). 

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                        19 000,00                                 8 616,71     45,35% 

OGÓŁEM:                                      19 000,00                               8 616,71     45,35% 

Wpływy w rozdziale 75023 to czynsz dzierżawny powierzchni dachu na budynku Urzędu Gminy 

(8.384,64 zł), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania płatności na rzecz 

Urzędu Skarbowego w Zawierciu i inne (232,07 zł).  

Rozdz. 75095 pozostała działalność 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                          6 000,00                                 4 275,00     71,25% 

OGÓŁEM:                                        6 000,00                               4 275,00     71,25% 

Dochody zaplanowane w tym rozdziale to dotacja celowa na projekt "Społeczny dialog-mądre 

decyzje" realizowany w ramach Projektu UE Priorytet V. Dobre rządzenie, Działania 5.4. Rozwój 
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potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu 

podpisanej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Współfinansowany jest przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany jest w okresie od 2 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2015r. przez Centrum 

Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu działające w partnerstwie z gminami Włodowice i Żarnowiec.  

  

DDzz..  775511  UUrrzzęęddyy  nnaacczzeellnnyycchh  oorrggaannóóww  wwłłaaddzzyy  ppaańńssttwwoowweejj,,  kkoonnttrroollii  ii  oocchhrroonnyy  
pprraawwaa  oorraazz  ssąąddoowwnniiccttwwaa  

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

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                              940,00                                     468,00     49,79% 

OGÓŁEM:                                            940,00                                   468,00     49,79% 

Dochody tu wykazane związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -                           

związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie 

zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010). 

      Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                        14 232,00                               14 232,00     100,00% 

OGÓŁEM:                                      14 232,00                             14 232,00     100,00% 

W związku z wyborami do Europarlamentu, jakie miały miejsce w maju br., gminie Włodowice 

została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów tego zadania.    

DDzz..  775522  OObbrroonnaa  nnaarrooddoowwaa 

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                              300,00                                              -       0,00% 

OGÓŁEM:                                            300,00                                              -       0,00% 

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych                                    

z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W pierwszym 

półroczu  dotacja ta nie wpłynęła do budżetu. 
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DDzz..  775544  BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  ppuubblliicczznnee  ii  oocchhrroonnaa  pprrzzeecciiwwppoowwooddzziioowwaa  

Rozdz.75414 Obrona cywilna 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                              600,00                                     600,00     100,00% 

OGÓŁEM:                                            600,00                                   600,00     100,00% 

W planie dochodów na zadania z zakresu obrony cywilnej znajdują się środki otrzymane                            

z powiatu zawierciańskiego jako dotacja na zadania bieżące, realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320). 

 

DDzz..  775566  DDoocchhooddyy  oodd  oossóóbb  pprraawwnnyycchh,,  oodd  oossóóbb  ffiizzyycczznnyycchh  ii  oodd  iinnnnyycchh  jjeeddnnoosstteekk  
nniieeppoossiiaaddaajjąąccyycchh  oossoobboowwoośśccii  pprraawwnneejj  oorraazz  wwyyddaattkkii  zzwwiiąązzaannee  zz  iicchh  ppoobboorreemm  

Dział ten skupia najwięcej dochodów gminy określonych w ustawie o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego jako własne. Mają one niezwykle duże znaczenie dla 

budżetu gminy. Dotychczas wykonane dochody z Dz. 756 stanowią 28,50 % zrealizowanych 

dochodów ogółem. Znajdują się tu wszelkie wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, 

podatku od nieruchomości, a także udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

W 2014 r. w obrębie Dz. 756 w gminie Włodowice dochody ujmowane są w następujących 

rozdziałach: 

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                        -                             424,00     0,00% 

OGÓŁEM:                                        -                             424,00     0,00% 

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                        1 050 100,00                     495 594,20     47,19% 

OGÓŁEM:                        1 050 100,00                     495 594,20     47,19% 

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 

osób fizycznych 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                      931 500,00                             527 879,26     56,67% 

OGÓŁEM:                                   931 500,00                          527 879,26     56,67% 
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Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                      512 000,00                             251 197,62     49,06% 

OGÓŁEM:                                   512 000,00                          251 197,62     49,06% 

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                  2 716 315,00                         1 197 218,35     44,08% 

OGÓŁEM:                               2 716 315,00                      1 197 218,35     44,08% 

Źródła dochodów w dziale 756 przedstawia poniższa tabela:  

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wg 
tytułów 

 Plan   Wykonanie  
Stopień 

wykonania 
planu 

Udział w 
dochodach 
własnych 

 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 
opłacany w formie karty podatkowej  

                            -                       412,00     - 0,02% 

 Podatek od nieruchomości          1 581 700,00             800 955,98     50,64% 32,40% 

 Podatek rolny               90 600,00               62 485,48     68,97% 2,53% 

 Podatek leśny               58 000,00               39 085,40     67,39% 1,58% 

 Podatek od środków transportowych               71 300,00               39 363,00     55,21% 1,59% 

 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 
opłat i in. 

             12 000,00                  4 436,66     36,97% 0,18% 

 Podatek od spadków i darowizn               20 000,00               14 212,00     71,06% 0,57% 

 Wpływy z opłaty targowej                  2 000,00                  1 660,00     83,00% 0,07% 

 Podatek od czynności cywilnoprawnych             146 000,00               58 961,00     40,38% 2,38% 

 Wpływy z opłaty skarbowej               22 000,00                  9 185,00     41,75% 0,37% 

 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na 
podstawie odrębnych ustaw  

           444 000,00             209 765,33     47,24% 8,48% 

 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu               46 000,00               30 967,39     67,32% 1,25% 

 Wpływy z różnych dochodów                             -                    3 605,84     - 0,15% 

 Udział gminy w podatku dochodowym od osób 
fizycznych  

        2 701 315,00          1 196 552,00     44,30% 48,40% 

 Udział gminy w podatku dochodowym od osób 
prawnych  

             15 000,00                     666,35     4,44% 0,03% 

RAZEM:       5 209 915,00 zł    2 472 313,43 zł  47,45% 100,00% 

Dochody te stanowią istotną pozycję w strukturze wszystkich dochodów własnych – 88,68 %. 

Wśród nich największe znaczenie mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 

(42,92 %), a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (28,73 %). 

Należy zwrócić uwagę, że wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 

zostały zrealizowane  w 44,30 %.   
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DDzz..  775588  RRóóżżnnee  rroozzlliicczzeenniiaa  

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego  

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                  3 497 589,00                         2 152 360,00     61,54% 

OGÓŁEM:                               3 497 589,00                      2 152 360,00     61,54% 

Wpływy w rozdziale 75801 to otrzymana subwencja oświatowa w kwocie 2.152.360,00 zł. 

Wydatki poniesione dotychczas przez jednostki oświatowe wyniosły 3.239.968,03 zł, co 

oznacza, że oświata w gminie Włodowice w pierwszym półroczu 2014 r. została w 66,43 % 

sfinansowana z subwencji oświatowej, a pozostałe 33,57 % z dochodów własnych. 

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                  1 885 988,00                             942 996,00     50,00% 

OGÓŁEM:                               1 885 988,00                          942 996,00     50,00% 

Wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniósł 942.996 zł.  

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                        40 000,00                               11 330,27     28,33% 

OGÓŁEM:                                      40 000,00                             11 330,27     28,33% 

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków na 

rachunkach bankowych, które wykonano w kwocie 11.330,27 zł.  

  
DDzz..  880011  OOśśwwiiaattaa  ii  wwyycchhoowwaanniiee  

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe  

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                          4 970,00                                 1 254,86     25,25% 

OGÓŁEM:                                        4 970,00                               1 254,86     25,25% 

W rozdziale tym ujęto wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach  – 965,30 

zł, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 4,56 zł, 

wynagrodzenia płatników z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy – 

276 zł, za wydane duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych – 9 zł.  
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Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                        53 151,00                               26 575,00     50,00% 

OGÓŁEM:                                      53 151,00                             26 575,00     50,00% 

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych                  

w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku. 

Rozdz. 80104 Przedszkola  

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                      110 697,00                               55 082,90     49,76% 

OGÓŁEM:                                   110 697,00                             55 082,90     49,76% 

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych                  

w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku w kwocie 45.299 zł oraz dochody 

pozyskane z opłat za świadczenia przedszkolne – 9.739 zł, wynagrodzenie płatnika podatku 

dochodowego i odsetki od środków na rachunku – 43 zł oraz kapitalizacja odsetek od środków 

na rachunku bankowym -1,90 zł.  

Rozdz. 80110 Gimnazja  

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                          1 300,00                                     814,81     62,68% 

OGÓŁEM:                                        1 300,00                                   814,81     62,68% 

Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 

674,40 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku – 1,41 zł,  wynagrodzenie płatnika podatku 

dochodowego  - 130 zł oraz opłata za duplikat legitymacji – 9 zł. 

 

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                        15 000,00                                 9 360,00     62,40% 

OGÓŁEM:                                      15 000,00                               9 360,00     62,40% 

Wykazane tu dochody pochodzą z czynszu dzierżawnego za wynajem autobusu szkolnego                  

- 9.360 zł. 
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Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-adminstracyjnej szkół 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                                50,00                                       26,05     52,10% 

                                                50,00                                      26,05     52,10% 

Na dochody te złożyły się odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie 

płatnika podatku dochodowego. 

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                      173 150,00                               79 796,50     46,09% 

OGÓŁEM:                                   173 150,00                             79 796,50     46,09% 

Ujęto tu dochody związane z opłatami za posiłki na stołówkach szkolnych  - 78.416,50 zł oraz 

opłata za koszty administracyjne – 1.380 zł. 

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                      381 033,00                             172 955,72     45,39% 

Majatkowe                                         51 201,00                               51 201,00     100 %  

OGÓŁEM:                                   432 234,00                          224 156,72     51,86% 

Dochody bieżące zrealizowane w ramach rozdziału 80195 związane były z wynajmem sali 

sportowej – 2.844 zł, udostępnianiem miejsc biwakowych na polu namiotowym                                         

w Rzędkowicach – 10.895 zł, czynszem za mieszkania i gruntem pod garażami – 6.657,70 zł, 

odsetki na rachunkach bankowych projektów – 8,62 zł . 

Ponadto ujęto tu dotacje celowe na projekt „Szansa na sukces” współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, program operacyjny Kapitał 

Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 

edukacyjnych – budżet UE – 112.577,67 zł, budżet państwa – 4.095,73 zł oraz na projekt pt.                  

„Przedszkole w szkole”  - budżet UE – 30.495,45 zł, budżet państwa – 5.381,55 zł.  

Dochody majątkowe zrealizowane w tym rozdziale to dotacja celowa na projekt „Przedszkole                

w szkole”  - budżet UE – 43.520,85 zł, budżet państwa – 7.680,15 zł. 
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DDzz..  885522  PPoommoocc  ssppoołłeecczznnaa  

Rozdz. 85206  Wspieranie rodziny 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                        20 279,00                                              -       0,00% 

OGÓŁEM:                                      20 279,00                                              -       0,00% 

W rozdziale tym zaplanowano dotację budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. 

W pierwszym półroczu dotacja ta nie wpłynęła.  

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                  1 213 078,00                             546 536,75     45,05% 

OGÓŁEM:                               1 213 078,00                          546 536,75     45,05% 

Wpływy do budżetu  ujęte w rozdziale 85212 to: 

 dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie (§2010)  - 540.000 zł,  

 należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych jako dochód własny gminy –               

5.997,35 zł, 

 zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 539,40 zł. 

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                        14 468,00                                 9 400,00     64,97% 

OGÓŁEM:                                      14 468,00                               9 400,00     64,97% 

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowych przekazanych gminie na 

realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

– 2.000 zł oraz realizację zadań własnych zadań bieżących gmin – 7.400 zł.   

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                        61 522,00                               59 522,00     96,75% 

OGÓŁEM:                                      61 522,00                             59 522,00     96,75% 

Zrealizowane dochody bieżące to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej 

na zadania własne – 59.522 zł. 
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Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                          1 153,00                                 1 144,52     99,26% 

OGÓŁEM:                                        1 153,00                               1 144,52     99,26% 

Zrealizowane dochody bieżące to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej 

na zadania zlecone – 1.144,52 zł. 

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                      103 177,00                               85 800,00     83,16% 

OGÓŁEM:                                   103 177,00                             85 800,00     83,16% 

W  I półroczu 2014 r. przekazana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 85.800 zł na 

sfinansowanie wypłaty zasiłków stałych. 

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                        57 772,00                               30 867,04     53,43% 

OGÓŁEM:                                      57 772,00                             30 867,04     53,43% 

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy 

(30.836 zł),  odsetki od środków na rachunku bankowym (4,64 zł)oraz zwrot kosztów 

upomnienia (26,40 zł).  

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                        23 216,00                                 6 469,50     27,87% 

OGÓŁEM:                                      23 216,00                               6 469,50     27,87% 

Kwota 3.360,00 zł została przekazana gminie jako dotacja celowa na zadania zlecone. Pozostałe 

środki (3.109,50 zł) to dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych.  

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                      212 730,00                             127 807,05     60,08% 

OGÓŁEM:                                   212 730,00                          127 807,05     60,08% 

Środki zgromadzone jako dochody rozdziału 85295 pochodziły z dotacji z budżetu państwa na 

zadania własne gminy – 31.128 zł, oraz na zadania zlecone gminie – 14.982 zł. Ponadto                           

w rozdziale tym odnotowano wpływ dotacji w kwocie 81.693,26 zł na projekt realizowany przez 
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GOPS w ramach programu PO KL 2007-2013 priorytet VII Promocja integracji społecznej, 

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. „Nowe 

umiejętności kapitałem na przyszłość” oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym                  

3,79 zł.  

DDzz..  885544  EEdduukkaaccyyjjnnaa  ooppiieekkaa  wwyycchhoowwaawwcczzaa  

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                        58 133,00                               58 133,00     100,00% 

OGÓŁEM:                                      58 133,00                             58 133,00     100,00% 

Ujęte tu dochody bieżące w wysokości 58.133 zł pochodzą z dotacji celowej . 

DDzz..  990000  GGoossppooddaarrkkaa  kkoommuunnaallnnaa  ii  oocchhrroonnaa  śśrrooddoowwiisskkaa  

Rozdz. 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                                       -                                         95,46     - 

OGÓŁEM:                                                       -                                        95,46     - 

Dochód w tym rozdziale to zwrot nadpłaty za 2013 r. 

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                        15 000,00                               28 747,99     191,65% 

OGÓŁEM:                                      15 000,00                             28 747,99     191,65% 

W rozdziale tym ujęto środki z Urzędu Marszałkowskiego  w wysokości 28.747,99 zł. Wykonanie 

w tym rozdziale to 191,65 % planowanych dochodów. 

 

DDzz..  992211  KKuullttuurraa  ii  oocchhrroonnaa  ddzziieeddzziiccttwwaa  nnaarrooddoowweeggoo  

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                        47 939,00                               17 137,15     35,75% 

Majątkowe                                      163 018,48                             108 018,48     66,26% 

OGÓŁEM:                                   210 957,48                          125 155,63     59,33% 

Dochody bieżące w rozdziale 92109 to dochody z tytułu wynajmu sali w GOK Włodowice – 700 

zł oraz  wpływ dotacji za zrealizowany w 2013 r. projekt pn: „Remont i wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Rzędkowicach”- 16.435,15 zł .  
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Dochody majątkowe w tym rozdziale to dotacja za zrealizowaną w 2013 r. inwestycję  „Remont 

budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Góra Włodowska                           

z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne”  ze środków Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich - Odnowa i rozwój wsi.  

 

DDzz..  992266  KKuullttuurraa  ffiizzyycczznnaa  

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

Rodzaj dochodów 
Plan po zmianach 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Wykonanie 30.06.2014 r. 

(w zł) 
Stopień realizacji 

planu 

Bieżące                                                       -                                       583,77     - 

OGÓŁEM:                                                       -                                     583,77     - 

W rozdziale tym dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2013 r. 
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IIIIII..  WWYYDDAATTKKII  GGMMIINNYY  WWŁŁOODDOOWWIICCEE  ww  II  ppóółłrroocczzuu  22001144  rr..  WWEEGGŁŁUUGG  

RROOZZDDZZIIAAŁŁÓÓWW  KKLLAASSYYFFIIKKAACCJJII  BBUUDDŻŻEETTOOWWEEJJ  

  

DDzz..  001100  RRoollnniiccttwwoo  ii  łłoowwiieeccttwwoo    

Rozdz. 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki majątkowe z tego:             1 897 545,00              922 647,58     48,62% 

       - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:              1 897 545,00              922 647,58     48,62% 

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

                               1 897 545,00                             922 647,58     48,62% 

OGÓŁEM:             1 897 545,00              922 647,58     48,62% 

W 2014 r. w ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki inwestycyjne 

w kwocie 1.897.545 zł związane z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji I etap”. W I półroczu 

przekazano do KZB dotację w kwocie 922.647,58 zł na zapłatę wykonawcy za wykonane usługi.    

Rodz. 01030 Izby rolnicze 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                     2 500,00                  1 272,69     50,91% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                      2 500,00                   1 272,69     50,91% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          2 500,00                                  1 272,69     50,91% 

OGÓŁEM:                     2 500,00                  1 272,69     50,91% 

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych. Art. 35 ust. 1               

pkt 1 mówi, iż dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu 

podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. 

Rozdz. 01095 Pozostała działalność 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   39 662,90                39 662,90     100,00% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                   39 662,90                39 662,90     100,00% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       39 662,90                                39 662,90     100,00% 

OGÓŁEM:                   39 662,90                39 662,90     100,00% 

Wydatki tu sklasyfikowane związane były z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom 

części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Całość zadania 

została sfinansowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej. 
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DDzz..  440000  WWyyttwwaarrzzaanniiee  ii  zzaaooppaattrryywwaanniiee  ww  eenneerrggiięę  eelleekkttrryycczznnąą  ii  wwooddęę  
  

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki majątkowe z tego:                   24 600,00                               -       0,00% 

       - inwestycje i zakupy inwestycyjne                    24 600,00                               -       0,00% 

OGÓŁEM:                   24 600,00                               -       0,00% 

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale są z przeznaczeniem na wykonanie projektu 

prac geologicznych budowy nowego ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice. 

Rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   38 000,00                16 210,71     42,66% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                   38 000,00                16 210,71     42,66% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      38 000,00                                16 210,71     42,66% 

OGÓŁEM:                   38 000,00                16 210,71     42,66% 

Ujęte tu wydatki bieżące dotyczą kosztów obsługi gazociągów.  

 

  
DDzz..  660000  TTrraannssppoorrtt  ii  łłąącczznnoośśćć  

  
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                 125 000,00                61 406,15     49,12% 

      - dotacje na zadania bieżące                 125 000,00                61 406,15     49,12% 

OGÓŁEM:                 125 000,00                61 406,15     49,12% 

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji dla miasta Zawiercie na 

dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie miejscowości 

Rudniki, Morsko, Włodowice i Parkoszowice w kwocie 61.406,15 zł. 

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                     4 500,00                               -       0,00% 

      - dotacje na zadania bieżące                      4 500,00                               -       0,00% 

OGÓŁEM:                     4 500,00                               -       0,00% 

W rozdziale tym przewidziano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu 

Zawierciańskiego z przeznaczeniem na zadanie „Remont odwodnienia drogi powiatowej                                 
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nr DP1711S w miejscowości Rzędkowice ul. Jurajska.” w kwocie 4.500 zł, której jeszcze nie 

przekazano.       

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                 159 500,00                55 235,92     34,63% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                 159 500,00                55 235,92     34,63% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     159 500,00                                55 235,92     34,63% 

wydatki majątkowe z tego:                 715 918,00                      214,50     0,03% 

       - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                 715 918,00                      214,50     0,03% 

OGÓŁEM:                 875 418,00                55 450,42     6,33% 

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:  

 zakup mieszanki asfaltowej, dolomitowej i materiałów do remontów  dróg gminnych – 

11.637,34 zł, 

 zakup materiałów, części zamiennych, paliwa, usługi remontowe itp. – 2.683,53 zł, 

 zakup i transport kruszywa – 10.416,21zł  

 Remont drogi przy cmentarzu w miejscowości Zdów w kierunku Ogorzelnika -8.008 zł, 

 zimowe utrzymanie dróg – 16.412,74 zł, 

 opłata za zajęcie pasa drogowego – 5.025,90 zł, 

 zakup tablic z nazwami ulic – 1.052,20 zł. 

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszt zakupu map do realizacji zadań (fundusz 

sołecki)– 214,50 zł w tym: 

- budowa chodnika ul. Wesoła, Zdów – 42,90 zł, 

- budowa chodnika ul. Świerkowa , Skałka-42,90 zł, 

- budowa chodnika ul. Cegielniana, Rudniki – 42,90 zł. 

  

DDzz..  663300  TTuurryyssttyykkaa  

Rozdz. 63095 Pozostała działalność 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki majątkowe z tego:                 394 795,00                  4 758,00     1,21% 

       - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                 394 795,00                   4 758,00     1,21% 

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

                                  394 795,00                                  4 758,00     1,21% 

OGÓŁEM:                 394 795,00                  4 758,00     1,21% 

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację inwestycji tj.: 

- „Budowa małej infrastruktury informacyjno-turystycznej w Gminie Włodowice” - 453 zł,  

- „Zagospodarowanie terenu na zbiorniku wodnym w Górze Włodowskiej” – 4.305 zł  na 

dokumentację. 
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DDzz..  770000  GGoossppooddaarrkkaa  mmiieesszzkkaanniioowwaa  

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   96 500,00                31 026,16     32,15% 

      - dotacje na zadania bieżące                   96 500,00                31 026,16     32,15% 

OGÓŁEM:                   96 500,00                31 026,16     32,15% 

Wydatki tu wykazane dotyczą dotacji przedmiotowej przekazanej Komunalnemu Zakładowi 

Budżetowemu we Włodowicach na obsługę mieszkań komunalnych.  

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                 108 950,00                36 230,01     33,25% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                 108 450,00                36 206,05     33,39% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         8 700,00                                  4 669,66     53,67% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       99 750,00                                31 536,39     31,62% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                         500,00                        23,96     4,79% 

wydatki majątkowe z tego:                   15 942,00                               -       0,00% 

       - inwestycje i zakupy inwestycyjne                   15 942,00                               -       0,00% 

OGÓŁEM:                 124 892,00                36 230,01     29,01% 

Środki finansowe ujęte w tym rozdziale poniesiono w szczególności na zadania związane                        

z utrzymaniem mienia komunalnego.  

Wynagrodzenie dla pracownika – palacza w budynku mienia gminnego w Rzędkowicach                 

w kwocie 4.669,66 zł oraz świadczenia bhp dla tego pracownika 23,96 zł.  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na: materiały do remontu – 

1.828,80 zł, energia i woda – 850,05 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 881 zł, usługi 

geodezyjne (mapki, rozgraniczenie nieruchomości w Rudnikach, podział nieruchomości mienia 

gminy) – 4.646,61 zł, operat wycena nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż –                

1.340,70 zł,  wykonanie mapki sytuacyjno – wysokościowej w Rudnikach – 1.230 zł, wykonanie 

ekspertyzy terenów zalewanych przez wodę w Rudnikach – 1.968 zł, ogłoszenia prasowe – 

8.542,10 zł,  opłaty sądowe i notarialne – 1.129,47 zł, odpisy ZFŚS – 263 zł, podatek od 

nieruchomości  i podatek leśny – 8.279 zł, za. Odprowadzono również podatek VAT do US                      

w kwocie  577,66 zł. 

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesione zostaną w II półroczu 2014 r. na zadanie pn.: 

„Budowa ogrodzenia działki mienia komunalnego nr 775/1 w Rzędkowicach w ramach 

funduszu sołeckiego sołectwa Rzędkowice.  
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DDzz..  771100  DDzziiaałłaallnnoośśćć  uussłłuuggoowwaa  

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                     5 000,00                  2 032,50     40,65% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                      5 000,00                   2 032,50     40,65% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          5 000,00                                  2 032,50     40,65% 

OGÓŁEM:                     5 000,00                  2 032,50     40,65% 

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na zakup map ewidencyjnych do celów 

wydawania informacji z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wartość 

2.032,50 zł. 

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne) 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   15 000,00                               -       0,00% 

      - dotacje na zadania bieżące                   15 000,00                               -       0,00% 

OGÓŁEM:                   15 000,00                               -       0,00% 

W rozdziale tym zaplanowane są środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego                             

w Zawierciu z przeznaczeniem na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych                              

z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym tworzenia bazy ewidencji 

budynków i lokali oraz aktualizację użytków gruntowych terenów zabudowanych położonych                 

w Gminie Włodowice  w obrębie Góra Włodowska. Realizacja w II połowie 2014 r. 

Rozdz. 71035 Cmentarze 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                     1 000,00                               -       0,00% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                      1 000,00                               -       0,00% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          1 000,00                                                -       0,00% 

OGÓŁEM:                     1 000,00                               -       0,00% 

 

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie mogił wojskowych, znajdujących się na 

terenie Gminy Włodowice. Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.000 zł, w pierwszym 

półroczu nie wydatkowano środków. 
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DDzz..  775500  AAddmmiinniissttrraaccjjaa  ppuubblliicczznnaa  

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                 131 700,00                69 581,28     52,83% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                 131 400,00                69 581,28     52,95% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    116 738,00                                63 573,25     54,46% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       14 662,00                                  6 008,03     40,98% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                         300,00                               -       0,00% 

OGÓŁEM:                 131 700,00                69 581,28     52,83% 

W ramach wydatków na wynagrodzenia w kwocie 69.581,28 zł ujęto koszty płacowe 

pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz częściowe koszty wynagrodzenia pracownika 

zajmującego się wpisami do ewidencji działalności gospodarczej. Pozostałe wydatki to odpisy na 

ZFŚS (1.875 zł), koszty podróży służbowych (369,25 zł), przesyłek listowych (968,30 zł), 

aktualizacje programu (2.087,33 zł), materiały biurowe (346,15), peleryny (362 zł). 

Zrealizowano w tym rozdziale 52,83% zaplanowanych wydatków.   

Rozdz. 75022 Rady gmin 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   88 400,00                33 882,73     38,33% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                      9 400,00                   1 539,37     16,38% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          9 400,00                                  1 539,37     16,38% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                   79 000,00                32 343,36     40,94% 

OGÓŁEM:                   88 400,00                33 882,73     38,33% 

Poniesione  wydatki związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w 

kwocie 32.343,36 zł, a także zakupy związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach  

na kwotę 1.539,37 zł. 

Rozdz. 75023 Urzędy gmin 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:             1 870 800,00              929 542,93     49,69% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:              1 863 800,00              926 760,76     49,72% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                1 534 000,00                             784 452,16     51,14% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     329 800,00                             142 308,60     43,15% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                      7 000,00                   2 782,17     39,75% 

OGÓŁEM:             1 870 800,00              929 542,93     49,69% 

Wydatki bieżące to głównie koszty związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników 

Urzędu Gminy Włodowice (784.452,16 zł), jak również z obsługą i administrowaniem budynku 
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Urzędu Gminy. W ramach wydatków bieżących największe nakłady poniesiono również na 

następujące rodzaje wydatków: 

 zakupy materiałów biurowych, paliwa, akcesoriów komputerowych, zakup środków 

czystości, prenumeraty  itp.   – 28.426,14 zł,  

 zakup energii  - koszty zużytego gazu, wody, energii elektrycznej, gazu do samochodu  – 

21.033,68 zł, 

 zakup usług remontowych (samochodu Daewoo Lanos) – 860,20 zł, 

 zakup usług zdrowotnych – 1.593 zł – koszty usług z zakresu medycyny pracy; 

 koszty zakupu usług pozostałych – 35.579,43 zł (w tym w szczególności usługi bankowe, 

pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, koszty związane z obsługą sieci informatycznej      

i z serwisowaniem oprogramowania, BIP, dofinansowania do kosztów kształcenia 

pracowników),  

 zakup usług dostępu do sieci Internet  – 1.529,90 zł, 

 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 5.096,96 zł, 

 podróże służbowe krajowe – 3.471,23 zł, 

 różne opłaty i składki – 2.491,06 zł – są tu głównie opłaty komornicze, koszty ubezpieczeń 

składników mienia znajdującego się w użytkowaniu przez UG; 

 odpisy na ZFŚS  – 24.750 zł, 

 szkolenia pracowników  - 7.372 zł; 

 wpłaty na PFRON (§ 4140) – 10.105 zł. 

Ponadto zrealizowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 2.782,17 zł 

takie jak np. zakup odzieży roboczej, napojów, środki czystości. 

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   77 000,00                10 916,74     14,18% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                   77 000,00                10 916,74     14,18% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            400,00                                                -       0,00% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       76 600,00                                10 916,74     14,25% 

OGÓŁEM:                   77 000,00                10 916,74     14,18% 

W ramach zadania związanego z promowaniem gminy Włodowice w pierwszym półroczu 2014 

r. poniesiono min. wydatki na: 

 uczestnictwo lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich w różnych uroczystościach, oraz 

uczestnictwo Radnego Gminy w gali samorządowiec roku– 2.155,74 zł, 

 zakup materiałów (gadżetów) promocyjnych, kwiatów, artykułów podczas spotkań 

integracyjnych, zakup plakatów na piknik Dni Włodowic – 3.454,92 zł, 
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 zakup butów dla KGW Rzędkowice (FS Rzędkowice) –  2.400 zł, 

 wydanie gazety „Fakty Gminy Włodowice” – 2.906,08 zł. 

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   28 000,00                16 112,22     57,54% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                   12 000,00                   8 512,22     70,94% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       12 000,00                                  8 512,22     70,94% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                   10 000,00                   4 600,00     46,00% 

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

                     6 000,00                   3 000,00     50,00% 

OGÓŁEM:                   28 000,00                16 112,22     57,54% 

Wydatki poniesione w tym rozdziale wydatkowane były na pokrycie składek członkowskich na 

rzecz organizacji, do których przynależy Gmina Włodowice tj. Związek Gmin Jurajskich 

(1.663,20 zł), Jurajska Organizacja Turystyczna (1.050 zł), Perła Jury (5.323 zł), Związek Gmin                    

i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (476,02 zł). Ponadto w rozdziale 

tym poniesiono wydatki na wypłatę diet dla sołtysów obecnych na sesjach Rady Gminy                           

w kwocie 4.600 zł, oraz na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu pn. „Społeczny 

dialog – mądre decyzje” z ramienia partnera – Gminy Włodowice w ramach realizacji projektu 

UE POKL w kwocie 3.000 zł. 

W I półroczu 2014 r. w ramach projektu zrealizowano: 

- dwa szkolenia stacjonarne w Urzędzie Gminy Włodowice i Urzędzie Gminy Żarnowiec oraz 

jedno szkolenie wyjazdowe do Szczyrku, w którym uczestniczyli urzędnicy i przedstawiciele 

organizacji pozarządowych z gmin partnerskich - tematyka szkoleń dotyczyła kwestii wdrażania 

konsultacji społecznych, 

- konsultacje z mieszkańcami gminy Włodowice dotyczące zapotrzebowania na kolektory 

społeczne, w ramach, których odbyły się dwa spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gminy 

oraz wydano bezpłatny Biuletyn konsultacyjny, 

- bezpłatne doradztwo prawne dla urzędników oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych  

  z terenu gminy Włodowice dotyczące problemów i niejasności w kwestii wdrażania konsultacji  

  społecznych. 
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DDzz..  775511  UUrrzzęęddyy  nnaacczzeellnnyycchh  oorrggaannóóww  wwłłaaddzzyy  ppaańńssttwwoowweejj,,  kkoonnttrroollii  ii  oocchhrroonnyy  

pprraawwaa  oorraazz  ssąąddoowwnniiccttwwaa  

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

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                         940,00                      468,00     49,79% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                         940,00                      468,00     49,79% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            940,00                                      468,00     49,79% 

OGÓŁEM:                         940,00                      468,00     49,79% 

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie 

zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone. 

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego  

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   14 232,00                14 232,00     100,00% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                      8 332,00                   8 332,00     100,00% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         2 205,61                                  2 205,61     100,00% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          6 126,39                                  6 126,39     100,00% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                      5 900,00                   5 900,00     100,00% 

OGÓŁEM:                   14 232,00                14 232,00     100,00% 

W ramach tego rozdziału wydatków budżetowych sfinansowano koszty organizacji wyborów do 

Parlamentu Europejskiego (w ramach dotacji celowej). 

 
 

DDzz..  775522  OObbrroonnaa  nnaarrooddoowwaa  
 

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 

Rodzaj wydatków 
Plan po 

zmianach                   
(w zł) 

Wykonanie          
(w zł) 

Wykonanie 
w % 

wydatki bieżące z tego:                     300,00                              -       0,00% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego: 
                      

300,00     
                          -       0,00% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań  

                        300,00                               -       0,00% 

OGÓŁEM:                     300,00                              -       0,00% 

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń 

obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. W pierwszym półroczu nie wydatkowano 

tych środków gdyż dotacja celowa nie wpłynęła do budżetu Urzędu Gminy.  
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DDzz..  775544  BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  ppuubblliicczznnee  ii  oocchhrroonnaa  pprrzzeecciiwwppoożżaarroowwaa  
  

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne  

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                 126 860,00                44 375,68     34,98% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                   92 360,00                40 080,68     43,40% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      21 100,00                                  7 739,40     36,68% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       71 260,00                                32 341,28     45,38% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                   15 300,00                   4 295,00     28,07% 

      - dotacje na zadania bieżące                   19 200,00                               -       0,00% 

wydatki majątkowe z tego:                   12 540,00                  4 900,33     39,08% 

       - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                   12 540,00                   4 900,33     39,08% 

OGÓŁEM:                 139 400,00                49 276,01     35,35% 

Wydatki poniesione na ochotnicze straże pożarne w pierwszym półroczu 2014 r. to kwota 

49.276,01 zł, z tego: 

 wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego i komendanta gminnego – 7.739,40  zł, 

 ekwiwalent dla strażaków – 4.295 zł , 

 zakupy paliwa i części do samochodów strażackich oraz innych materiałów – 10.124,81 zł,  

 zakup energii – 557,10 zł, 

 naprawa samochodów strażackich, radiotelefonu – 4.247,60 zł, 

 usługi transportowe – 1.173,42 zł, 

 badania lekarskie strażaków szkolenia strażaków, – 1.572 zł, 

 rozmowy telefoniczne 78,61 zł, 

 badania techniczne samochodów, ubezpieczenie OC samochodów i inne opłaty  – 2.115,50 zł.  

 wykonanie remontu strażnicy (fundusz sołecki Rudniki)– 12.472,24 zł, 

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale to budowa wjazdu do garażu OSP w Morsku                  

w ramach funduszu sołeckiego – 4.900,33 zł.  

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   23 700,00                10 612,94     44,78% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                   23 600,00                10 612,94     44,97% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      18 500,00                                  9 662,94     52,23% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          5 100,00                                      950,00     18,63% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                         100,00                               -       0,00% 

OGÓŁEM:                   23 700,00                10 612,94     44,78% 

Poniesione wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty wynagrodzenia pracownika 

zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, zajmującego się zagadnieniami obrony 
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cywilnej (10.612,94 zł). Pozostałe wydatki to zakup materiałów (worków) – 500 zł, odpis na 

ZFŚS (450 zł).  

Rozdz. 75495 Pozostała działalność 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   15 000,00                      356,70     2,38% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                   15 000,00                      356,70     2,38% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      10 000,00                                                -       0,00% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          5 000,00                                      356,70     7,13% 

OGÓŁEM:                   15 000,00                      356,70     2,38% 

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to koszty zabezpieczenia bezpieczeństwa nad zalewem 

we Włodowicach. Wydatki w kwocie 356,70 zł poniesiono na zakup boi cumowniczych oraz 

tablicy informacyjnej  na kąpielisko.  

  

DDzz..  775577    OObbssłłuuggaa  ddłłuugguu  ppuubblliicczznneeggoo  

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i innych operacji zagranicznych 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   80 000,00                27 456,20     34,32% 

       - obsługa długu                    80 000,00                27 456,20     34,32% 

OGÓŁEM:                   80 000,00                27 456,20     34,32% 

Obsługa długu publicznego to koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

  

DDzz..  775588    RRóóżżnnee  rroozzlliicczzeenniiaa  

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   50 000,00                               -       0,00% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                   50 000,00                               -       0,00% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       50 000,00                                                -       0,00% 

OGÓŁEM:                   50 000,00                               -       0,00% 

W budżecie Gminy Włodowice zaplanowana jest rezerwa ogólna w kwocie 23.000 zł oraz 

rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 27.000 zł, które nie zostały 

wykorzystane.  
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DDzz..  880011  OOśśwwiiaattaa  ii  wwyycchhoowwaanniiee  

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:             2 541 770,00          1 350 589,46     53,14% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:              2 424 930,00           1 294 237,14     53,37% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                2 123 250,00                          1 138 626,39     53,63% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     301 680,00                             155 610,75     51,58% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                 116 840,00                56 352,32     48,23% 

OGÓŁEM:             2 541 770,00          1 350 589,46     53,14% 

W gminie Włodowice funkcjonują 2 szkoły podstawowe: we Włodowicach i w Rudnikach.  Do 

szkół tych na koniec roku szkolnego 2013/2014 uczęszczało 261 uczniów, a zajęcia prowadzone 

były w 18 oddziałach klasowych.  

Znaczna część wydatków bieżących, bo aż 84,31 % to koszty wynagrodzeń i składek od nich 

naliczanych (1.138.626,39 zł).  

Wśród pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w pierwszym półroczu 2014 r.                         

w szkołach podstawowych poniesiono koszty na: wypłatę dodatków wiejskich                                   

i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz świadczenia bhp dla pracowników (56.352,32 zł), zakup 

opału, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych,  drobnego wyposażenia (32.336,86 

zł), pomoce dydaktyczne (1.238,44 zł), koszty energii elektrycznej, zużycia gazu i wody (łącznie 

31.662,39 zł), rozmowy telefoniczne (1.464,25 zł), ubezpieczenia mienia (598 zł), dostęp do 

Internetu (540 zł) zakup usług np. wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy (14.384,74 zł), 

delegacje (338,07 zł), badania lekarskie (190 zł) odpis ZFŚS (72.700 zł), podatek od 

nieruchomości (158 zł). 

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                 182 711,00                67 894,79     37,16% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                 175 211,00                64 168,19     36,62% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    168 511,00                                59 673,24     35,41% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          6 700,00                                  4 494,95     67,09% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                      7 500,00                   3 726,60     49,69% 

OGÓŁEM:                 182 711,00                67 894,79     37,16% 

W gminie Włodowice oddziały przedszkolne istnieją przy dwóch szkołach podstawowych:                        

w Rudnikach i w filii w Zdowie.  Największy udział w wydatkach ogółem miały koszty 

wynagrodzeń opiekunów (87,89% wydatków). Pozostałe wydatki to koszty odpisów na ZFŚS, 

zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, a także dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 

nauczycieli. 
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Rozdz. 80104 Przedszkola 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                 598 346,00              255 333,68     42,67% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                 578 947,00              246 668,48     42,61% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    491 497,00                             198 756,36     40,44% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       87 450,00                                47 912,12     54,79% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                   19 399,00                   8 665,20     44,67% 

wydatki majątkowe z tego:                   15 000,00                               -       0,00% 

       - inwestycje i zakupy inwestycyjne                   15 000,00                               -       0,00% 

OGÓŁEM:                 613 346,00              255 333,68     41,63% 

W roku szkolnym 2013/2014 w przedszkolu prowadzone były zajęcia w trzech grupach, które 

łącznie liczyły 75 dzieci. Największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne 

personelu przedszkolnego – 198.756,36 zł. 

Wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich                   

i mieszkaniowych dla nauczycieli – 8.665,20 zł.  

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, 

drobnego wyposażenia (5.714,30 zł), pomoce dydaktyczne (963,85 zł), zużycia energii 

elektrycznej i wody (5.621,78 zł), zakup usług remontowych (2.500 zł, )zakup usług np. wywóz 

nieczystości, monitoring, przeglądy (4.661,28 zł), zwrot kosztów wypłaconych dotacji na 

przedszkolaków przez inne gminy (13.521,06 zł), dostęp do Internetu (219,60 zł), rozmowy 

telefoniczne (428,21 zł), delegacje (382,04 zł), odpisy na ZFŚS (13.900 zł). 

Wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł zostały zaplanowane na zakup pieca CO w I półroczu nie  

zostały wydatkowane. 

Rozdz. 80110 Gimnazja 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:             1 311 620,00              709 570,94     54,10% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:              1 242 040,00              676 360,87     54,46% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                1 111 540,00                             607 442,52     54,65% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     130 500,00                                68 918,35     52,81% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                   69 580,00                33 210,07     47,73% 

OGÓŁEM:             1 311 620,00              709 570,94     54,10% 

W Gminie Włodowice funkcjonuje jedno gimnazjum, w którym w roku szkolnym 2013/2014  

uczęszczało 123 uczniów w ramach 6 oddziałów klasowych.  

Oprócz wydatków na wynagrodzenia, które stanowiły 85,61 % zrealizowanych wydatków 

ogółem, poniesiono również wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, papier do drukarek                 

i akcesoria komputerowe (2.476,86 zł), zużycie wody i energii (22.314,95 zł), badania lekarskie 

(169zł), usługi obce tj. wywóz nieczystości, opłaty bankowe (5.872,13 zł), połączenia 
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telefoniczne (646,89 zł), delegacje (175,52 zł), podatek od nieruchomości (63 zł), odpisy na ZFŚS 

(37.200 zł). 

Wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich                   

i mieszkaniowych dla nauczycieli – 33.210,07 zł.  

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                 231 700,00              115 668,76     49,92% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                 231 500,00              115 668,76     49,96% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      17 450,00                                  7 042,67     40,36% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     214 050,00                             108 626,09     50,75% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                         200,00                               -       0,00% 

OGÓŁEM:                 231 700,00              115 668,76     49,92% 

Koszty wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2014 r. w wysokości 7.042,67 zł w tym rozdziale 

dotyczyły zatrudnienia osoby, która sprawuje opiekę nad dziećmi w trakcie rozwożenia 

autobusami szkolnymi.  

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 108.626,09 zł to: koszt dowożenia uczniów do szkół 

(105.046,09 zł), odpisy ZFŚS (420 zł), koszt ubezpieczenia autobusu (2.520 zł), podatek od 

środków transportowych (640 zł). 

 

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                 281 696,00              142 009,00     50,41% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                 280 996,00              142 009,00     50,54% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    250 196,00                             130 286,06     52,07% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       30 800,00                                11 722,94     38,06% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                         700,00                               -       0,00% 

OGÓŁEM:                 281 696,00              142 009,00     50,41% 

Wydatki w rozdziale 80114 dotyczą kosztów funkcjonowania samorządowej jednostki 

budżetowej –Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli we Włodowicach. 

Wśród kosztów bieżących największy udział mają wydatki na wynagrodzenia, które stanowią 

91,75 % wszystkich wydatków w tym rozdziale. Wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych poniesiono na: zakup  artykułów biurowych, prenumeratę, papier do drukarek                    

i akcesoria komputerowe (353,57 zł), badania lekarskie (47 zł), usługi obce tj. opłaty bankowe, 

usługi pocztowe (4.390,34 zł), połączenia telefoniczne (1.103,33 zł), odpisy na ZFŚS (4.000 zł), 

opłaty za aktualizacje programów (1.637,70 zł), podatek od nieruchomości (191 zł). W rozdziale 

tym zrealizowano 50,41 % planowanych wydatków.  
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Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   25 699,00                  7 557,62     29,41% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                   25 699,00                   7 557,62     29,41% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       25 699,00                                  7 557,62     29,41% 

OGÓŁEM:                   25 699,00                  7 557,62     29,41% 

W rozdziale 80146 ujmowane są wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli tj. materiały szkoleniowe, szkolenia nauczycieli, delegacje związane ze szkoleniami, 

zakup publikacji fachowej. W pierwszym półroczu 2014 r. w rozdziale tym wydatkowano kwotę 

7.557,62 zł.  

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                 413 980,00              193 035,20     46,63% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                 412 170,00              193 035,20     46,83% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    215 580,00                             104 138,42     48,31% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     196 590,00                                88 896,78     45,22% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                      1 810,00                               -       0,00% 

OGÓŁEM:                 413 980,00              193 035,20     46,63% 

Ujęte tu są koszty funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnej oraz zakup żywności. 

Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 104.138,42 zł.   

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ponoszono na: zakup żywności                     

(78.050,61 zł), zakup materiałów i wyposażenia, węgla do kuchni  (4.676,17 zł), badania 

lekarskie pracowników (50 zł), odpisy na ZFŚS (6.120 zł). 

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                 614 073,00              285 981,82     46,57% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                 288 090,00              122 835,83     42,64% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    134 740,00                                49 765,56     36,93% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     153 350,00                                73 070,27     47,65% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                      1 000,00                               -       0,00% 

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

                324 983,00              163 145,99     50,20% 

wydatki majątkowe z tego:                   51 201,00                12 600,00     24,61% 

       - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                   51 201,00                12 600,00     24,61% 

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

                                     51 201,00                                12 600,00     24,61% 

OGÓŁEM:                 665 274,00              298 581,82     44,88% 

Wydatki  zrealizowane w tym rozdziale można podzielić na następujące grupy: 
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 odpisy na ZFŚS dotyczące nauczycieli – emerytów (koszty te wystąpiły we wszystkich 

placówkach poza ZEASiP), łączna kwota –  36.500 zł, 

 koszty utrzymania sali gimnastycznej przy Gimnazjum – 59.248,59 zł (w tym 

wynagrodzenia pracowników  26.369,07 zł), 

 koszty funkcjonowania pola namiotowego w Rzędkowicach – 10.806,81 zł (w tym 

wynagrodzenia 8.704,58 zł),  

 Centrum Informatycznego w Zdowie – 11.152,27 zł (w tym wynagrodzenia 11.088,61 zł), 

 Orlik – 5.128,16 zł (w tym wynagrodzenie 3.603,30 zł). 

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE dokonano wydatków na 

projekt pn. „Szansa na sukces” w kwocie 112.917,99 zł oraz na projekt „Przedszkole w szkole”                

w kwocie 50.228 zł. 

Wydatki majątkowe w kwocie 12.600 zł zostały poniesione na projekt „Przedszkole w szkole”: 

- zakup i montaż szafy magazynowej – 2.900 zł, 

- zakup i montaż zmywarki z funkcją wyparzania – 6.000 zł, 

- zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem – 3.700 zł.  

  

DDzz..  885511  OOcchhrroonnaa  zzddrroowwiiaa  

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                     1 500,00                      324,00     21,60% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                      1 500,00                      324,00     21,60% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          1 500,00                                      324,00     21,60% 

OGÓŁEM:                     1 500,00                      324,00     21,60% 

W rozdziale tym w I półroczu 2014 r.  kwota 324 zł została wydatkowana na program 

profilaktyczny.   

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   86 400,00                45 829,90     53,04% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                   86 400,00                45 829,90     53,04% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      69 700,00                                39 329,75     56,43% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       16 700,00                                  6 500,15     38,92% 

OGÓŁEM:                   86 400,00                45 829,90     53,04% 

Wydatki w tym rozdziale przeznaczane są na realizację zadań wynikających z ustawy                           

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W obrębie wydatków na 

wynagrodzenia ujęto koszty płacowe pracowników świetlic środowiskowych, a także 
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wynagrodzenia dla członków komisji z tytułu posiedzeń (łącznie kwota 39.329,75 zł). Natomiast 

pozostałe wydatki bieżące to głównie zakup materiałów niezbędnych do organizacji zajęć w 

świetlicach (1.343,71 zł), koszty opłat abonamentowych RTV (340,22 zł), program 

profilaktyczny (324 zł), dofinansowanie do kosztów kształcenia pracownika (1.110 zł), delegacje 

(75,22 zł) jak również odpisy na ZFŚS dotyczące pracowników świetlic (1.613 zł), opłaty do sądu 

od wniosków o skierowanie na leczenie alkoholowe (1.694 zł) .  

  

  

DDzz..  885522  PPoommoocc  ssppoołłeecczznnaa  

Zadania w zakresie pomocy społecznej w Gminie Włodowice realizuje  Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. W pierwszym półroczu 2014 roku w naszej gminie z pomocy GOPS skorzystało 577 

osób  z 177 rodzin.  Świadczenia rodzinne otrzymały 302 osoby, zasiłki pielęgnacyjne – 106, 

świadczenie pielęgnacyjne -  11, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  - 23 osoby, dodatki 

mieszkaniowe – 19 osób, dodatki energetyczne – 16 osób, zasiłki celowe otrzymało – 89 osób, 

zasiłki okresowe wypłacono  - 50 osobom, dokonano dopłaty do pobytu w Domu Pomocy 

Społecznej – 3 osobom, oraz 100 uczniów otrzymało stypendia socjalne, natomiast zasiłki stałe 

przyznano dla 34 osób,  a z usług opiekuńczych korzystało 6 osób.  

Najczęstszymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej rodzin było ubóstwo – 34,4 %, bezrobocie 

– 34,5%, bezradność – 6,6 %, niepełnosprawność – 15,1%,  długotrwała choroba – 7,4%, 

wielodzietność – 0,9 %, a także alkoholizm i bezdomność – 1,1% 

Przyczyny korzystania ze świadczeń opieki społecznej w 2014 r. 
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Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                     3 500,00                      745,16     21,29% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                     3 500,00                      745,16     21,29% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                          3 500,00                         745,16     21,29% 

OGÓŁEM:                     3 500,00                      745,16     21,29% 

W związku z wejściem w życie nowych obowiązków wynikających z ustawy z 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 poz.135)  od 1 stycznia 2012 

roku wprowadzono obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej przez gminę właściwą ze 

względu na zamieszkanie dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej. Z terenu Gminy 

Włodowice w I półroczu 2014 r.  dwoje dzieci zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej  -  

wydatki z tytułu współfinansowania pieczy zastępczej poniesiono  w kwocie 745,16 zł.   

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   20 279,00                  2 016,00     9,94% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                   20 279,00                   2 016,00     9,94% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      20 279,00                                  2 016,00     9,94% 

OGÓŁEM:                   20 279,00                  2 016,00     9,94% 

Gmina Włodowice w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z 9 czerwca 2011 r.                  

o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przystąpiła do realizacji  Resortowego 

programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny                

i koordynator pieczy zastępczej została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach tego 

programu. Zatrudniony został pracownik na stanowisku asystenta rodziny na podstawie umowy 

zlecenia na okres od 1 maja do 30 grudnia 2014 roku. Do obowiązków asystenta rodziny należy:  

opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, we współpracy z członkami rodziny  i konsultacji 

z pracownikiem socjalnym, wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, kierowanie procesem zmian postaw życiowych członków rodzin, wspieranie 

aktywności społecznej rodzin, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji 

zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, współpraca z instytucjami takimi jak: -  szkoła, 

przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, policja itp., pomoc w  wypełnianiu zadań 

opiekuńczo-wychowawczych, merytoryczna pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy               

w poszukiwaniu pracy. 

  Z terenu Gminy Włodowice wsparciem asystenta rodziny  zostało objętych  jedenaście rodzin. 
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Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:             1 271 113,00              508 592,10     40,01% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                 104 232,00                45 257,30     43,42% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      77 600,00                                33 766,26     43,51% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       26 632,00                                11 491,04     43,15% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych              1 166 881,00              463 334,80     39,71% 

OGÓŁEM:             1 271 113,00              508 592,10     40,01% 

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy 

Włodowice  w kwocie 31.477,26 zł, jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako 

zadanie zlecone gminie – 477.114,84 zł. 

Na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2014 r. poniesiono 33.766,26 zł (z dotacji – 

12.400,46 zł, z własnych środków -21.365,80 zł).  

Świadczenia wypłacone w tym rozdziale w kwocie 463.334,80 zł to zasiłki rodzinne z dodatkami  

oraz fundusz alimentacyjny. 

Pozostałe koszty w kwocie 11.491,04 zł wydatkowano na prowizje bankowe i opłaty pocztowe, 

opłaty na koszty egzekucji wobec dłużników funduszu alimentacyjnego, opłaty za  licencje na 

programy komputerowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, odpisy na 

ZFŚS, zwrot świadczeń nienależnie pobranych itp.  

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   17 968,00                  7 396,61     41,17% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                   17 968,00                   7 396,61     41,17% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       17 968,00                                  7 396,61     41,17% 

OGÓŁEM:                   17 968,00                  7 396,61     41,17% 

Wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału 85213 zostały sfinansowane ze środków 

przyznanych dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. 

Przeznaczone zostały na  odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające 

zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki wykonano w 41,17 % założonego planu 

na rok bieżący. 
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Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                 227 522,00              111 817,06     49,15% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                   93 000,00                39 850,50     42,85% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       93 000,00                                39 850,50     42,85% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                 134 522,00                71 966,56     53,50% 

OGÓŁEM:                 227 522,00              111 817,06     49,15% 

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wypłata świadczeń dla podopiecznych (71.966,56 zł): 

 zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe, 

zdarzenia losowe (podtopienia) – 12.555 zł (dla 89  osób wypłacono 124 świadczenia), 

 zasiłki okresowe – 59.411,56 zł  (dla 50 osób wypłacono 171 świadczeń). 

Pozostała kwota 39.850,50 zł została wydatkowana na częściową odpłatność za pobyt w Domu 

Pomocy Społecznej za trzy osoby. 

Powyższe zadania sfinansowane były w kwocie 59.411,56 zł z dotacji przekazanych                        

z budżetu państwa natomiast kwota 52.405,50 zł to środki własne Gminy Włodowice.    

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   58 153,00                24 196,26     41,61% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                   58 130,40                24 179,78     41,60% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                           22,60                        16,48     72,92% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                22,60                                        16,48     72,92% 

OGÓŁEM:                   58 153,00                24 196,26     41,61% 

Wydatki w kwocie 24.196,26 zł dotyczyły dodatków mieszkaniowych wypłaconych na rzecz 19 

rodzin, mieszkańców lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarpa” we Włodowicach, mieszkań 

komunalnych będących w zarządzie KZB we Włodowicach w kwocie 23.355,74 zł - finansowane 

były w całości  środkami własnymi Gminy Włodowice. Natomiast kwota 840,52 zł sfinansowana 

została dotacją celową na wypłatę dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi dodatków 

energetycznych w kwocie. Wydatki zrealizowano w 41,61 %. 

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                 135 177,00                85 848,33     63,51% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                      2 000,00                               -       0,00% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          2 000,00                                                -       0,00% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                 133 177,00                85 848,33     64,46% 

OGÓŁEM:                 135 177,00                85 848,33     63,51% 



 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włodowice za I półrocze 2014 r.   Strona 39 
 

W okresie pierwszego półrocza 2014 r. wypłacono zasiłki stałe dla 34 osób w 186 

świadczeniach (średnie świadczenie 461,55 zł)  w kwocie  85.848,33  zł co stanowi 63,51% 

planowanych wydatków na ten cel w roku 2014.  

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                 314 042,00              165 312,60     52,64% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                 312 042,00              165 312,60     52,98% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    258 110,00                             136 451,15     52,87% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       53 932,00                                28 861,45     53,51% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                      2 000,00                               -       0,00% 

OGÓŁEM:                 314 042,00              165 312,60     52,64% 

W I półroczu 2014 r. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS 

poniesiono w kwocie  136.451,15 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 28.861,45 zł 

poniesiono na następujące koszty: rozmowy telefoniczne – 788,52 zł, koszty związane z 

opracowaniem lokalnej strategii dla Gminy Włodowice – 1.783,50 zł,  delegacje –  7.016,44 zł, 

przesyłki pocztowe oraz prowizje bankowe – 1.337,50 zł, materiały biurowe (druki, czeki), 

prenumerata czasopism,  papier do ksero i drukarek – 2.686,52 zł, zorganizowanie spotkań 

seniorów – 3.461,53 zł, woda do dystrybutora – 699,15  zł, zakup usług zdrowotnych – 145 zł, 

licencje za programy, akcesoria komputerowe – 2.951,01 zł, odpis na ZFŚS – 6.016,61zł, podatek 

od nieruchomości i opłaty – 480,67 zł, szkolenia – 1.495,00zł. 

Wydatki poniesione w tym rozdziale pokryto w kwocie 30.836 zł z dotacji przekazanych                

z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących natomiast 134.476,60 zł to kwota 

poniesiona ze środków własnych. 

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   90 651,00                32 263,99     35,59% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                   90 651,00                32 263,99     35,59% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      90 651,00                                32 263,99     35,59% 

OGÓŁEM:                   90 651,00                32 263,99     35,59% 

W rozdziale tym poniesiono wydatki na świadczenie usług opiekuńczych dla osób chorych, 

starszych, samotnych, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o siebie i jednocześnie nie 

posiadają bliskich, którzy mogliby udzielić im pomocy. W Gminie Włodowice z takiej pomocy        

w I półroczu 2014 r. korzystało sześć osób (w tym jedna osoba z zaburzeniami psychicznymi).  

W celu realizacji tego zadania zatrudniono 6 osób na umowę zlecenia. Zadanie to zostało 
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sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 29.463,99 zł, a kwota 2.800 zł została 

przekazana z budżetu państwa. 

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                 294 841,00              136 645,98     46,35% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                      8 784,00                      360,00     4,10% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         1 284,00                                      360,00     28,04% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          7 500,00                                                -       0,00% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                 145 206,00                97 318,90     67,02% 

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

                140 851,00                38 967,08     27,67% 

OGÓŁEM:                 294 841,00              136 645,98     46,35% 

Wydatki poniesione w tym rozdziale można podzielić na następujące grupy: 

 w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostało objętych 

323 osoby, z czego 28 to dzieci w wieku do 7 lat, 58 osób to uczniowie szkół oraz inne osoby – 

237. Na realizację tego programu wydatkowano  w I półroczu 2014 r. kwotę 84.550,90 zł                 

z czego ze środków budżetu państwa otrzymano kwotę 50.915,90 zł, a 33.635 zł to środki 

własne gminy; 

 wypłata świadczenia w wysokości 200 zł miesięcznie przyznanego osobom uprawnionym na 

podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób 

uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1741) – 12.000 zł oraz 

koszt obsługi programu – 360 zł (wydatek pokryty dotacją celową); 

 z dniem 16 czerwca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 

2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin 

wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755). Realizacja programu jest zadaniem zleconym 

finansowanym ze środków budżetu państwa dotacją celową. W I półroczu 2014 roku nie 

poniesiono wydatków w zakresie realizacji programu tj. wydawania Karty dużej Rodziny. 

 wydatki projektu systemowego „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja 

aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice”, dofinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2008 – 2013 Poddziałanie 7.1.1 ogółem na kwotę 38.967,08 zł sfinansowane ze 

środków EFS –  33.598,96 zł , budżetu państwa –  790,48 zł, budżetu gminy – 4.577,64 zł. 

 wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie-użytecznych na terenie gminy – 768 zł. 
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DDzz..  885544  EEdduukkaaccyyjjnnaa  ooppiieekkaa  wwyycchhoowwaawwcczzaa  

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                 223 694,00              116 481,32     52,07% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                 211 294,00              110 659,82     52,37% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    202 094,00                             105 085,85     52,00% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          9 200,00                                  5 573,97     60,59% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                   12 400,00                   5 821,50     46,95% 

OGÓŁEM:                 223 694,00              116 481,32     52,07% 

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych. 

Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poniesiono w kwocie 105.085,85 zł                               

i stanowiły 90,22 % wszystkich wydatków w tym rozdziale. Do wydatków na świadczenia dla 

osób fizycznych zalicza się tu koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 5.821,50 zł. 

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na: odpisy na ZFŚS (5.100 zł), pomoce 

dydaktyczne (473,97 zł).  

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   83 133,00                63 918,00     76,89% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                                  -                                 -       #DZIEL/0! 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                       -                                                  -       #DZIEL/0! 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                   83 133,00                63 918,00     76,89% 

OGÓŁEM:                   83 133,00                63 918,00     76,89% 

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w ramach tego rozdziału dokonywał wypłat stypendiów 

dla 100 uczniów na kwotę 63.918 zł. Wydatki z tego rozdziału ponoszone przez GOPS                             

w I półroczu 2014 r. - częściowo sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa                        

w kwocie 51.134,40 zł, oraz z budżetu gminy – 12.783,60 zł. 

 

DDzz..  990000  GGoossppooddaarrkkaa  kkoommuunnaallnnaa  ii  oocchhrroonnaa  śśrrooddoowwiisskkaa  

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                         600,00                               -       0,00% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                         600,00                               -       0,00% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             600,00                                                -       0,00% 

OGÓŁEM:                         600,00                               -       0,00% 

W rozdziale tym zaplanowano środki na badanie wody w zalewie Włodowice. 
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Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                 481 500,00              214 217,65     44,49% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                 481 000,00              214 217,65     44,54% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      91 400,00                                38 204,96     41,80% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     389 600,00                             176 012,69     45,18% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                         500,00                               -       0,00% 

OGÓŁEM:                 481 500,00              214 217,65     44,49% 

Na wynagrodzenie pracowników do obsługi systemu gospodarki odpadami wydatkowano 

38.204,96 zł.  

Ponadto poniesiono koszty zakupu materiałów biurowych (245 zł), wywóz nieczystości stałych 

z terenu gminy (8.372,93 zł), opłata za wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu 

gminy (164.747,86 zł), opłata za udostępnienie danych meteorologicznych (1.131,60 zł), badania 

jakości wód w rzece i zalewie (465,30 zł),  odpis ZFŚS (1.050 zł). 

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   53 650,00                32 122,27     59,87% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                   52 650,00                31 616,12     60,05% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      36 550,00                                20 383,54     55,77% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       16 100,00                                11 232,58     69,77% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                      1 000,00                      506,15     50,62% 

OGÓŁEM:                   53 650,00                32 122,27     59,87% 

Wydatki poniesione w tym rozdziale to: na wynagrodzenie wraz ze składkami w kwocie 

20.383,54 zł, zakup paliwa do ciągnika (4.738,68 zł), zakup części oraz naprawa ciągnika (1.460 

zł), zakup kosiarki oraz części zamiennych (2.329,58 zł), zakup nożyc do krzewów (1.247,07 zł), 

ubezpieczenie ciągnika (563 zł), odpis ZFŚS (825 zł), rękawice (69,25 zł), świadczenia bhp 

(506,15 zł). Zrealizowane wydatki stanowią 59,87 % planowanych na 2014 r.  

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   18 750,00                  7 135,46     38,06% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                   18 250,00                   7 002,62     38,37% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         7 700,00                                      566,20     7,35% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       10 550,00                                  6 436,42     61,01% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                         500,00                      132,84     26,57% 

wydatki majątkowe z tego:                   23 033,00                               -       0,00% 

       - inwestycje i zakupy inwestycyjne                    23 033,00                               -       0,00% 

OGÓŁEM:                   41 783,00                  7 135,46     17,08% 
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W ramach wydatków bieżących ujęte zostały koszty wynagrodzenia pracownika                  

(566,20 zł), koszty energii elektrycznej zużytej do prac związanych z utrzymaniem zieleni 

(338,61 zł), zakup daszków na słupy ogłoszeniowe (2.000 zł), jak również koszty paliwa i części 

do kosiarek, kwiatów, narzędzi do prac porządkowych (1.908,81 zł), naprawa mikrociągnika 

(297 zł), zakup kosiarki  (1.479  zł), odpis na ZFŚS (413 zł) ), świadczenia bhp (132,84 zł).  

Rozdz. 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                 240 000,00              118 684,34     49,45% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                 240 000,00              118 684,34     49,45% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     240 000,00                             118 684,34     49,45% 

wydatki majątkowe z tego:                   12 441,00                               -       0,00% 

       - inwestycje i zakupy inwestycyjne                    12 441,00                               -       0,00% 

OGÓŁEM:                 252 441,00              118 684,34     47,01% 

W ramach wydatków bieżących ujęto koszty zakupu energii elektrycznej – 84.610,81 zł. Ponadto 

ujęte tu też zostały koszty konserwacji oświetlenia ulicznego – 34.073,53 zł. 

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale są na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego 

w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej” (FS Góra Włodowska -Wieś) realizacja zadania                   

w II półroczu 2014 r. 

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   30 200,00                10 299,90     34,11% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                   30 200,00                10 299,90     34,11% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       30 200,00                                10 299,90     34,11% 

OGÓŁEM:                   30 200,00                10 299,90     34,11% 

Zaplanowane i zrealizowane tu wydatki dotyczyły kosztów wyłapywania bezpańskich psów                 

z terenu gminy (9.999,90 zł), warsztaty ekologiczne dla młodzieży (300 zł). W rozdziale tym 

zrealizowano 34,11 % wszystkich planowanych wydatków. 
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DDzz..  992211  KKuullttuurraa  ii  oocchhrroonnaa  ddzziieeddzziiccttwwaa  nnaarrooddoowweeggoo  

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                 222 522,00                59 681,81     26,82% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                 154 871,00                59 338,64     38,31% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      73 300,00                                33 424,91     45,60% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       81 571,00                                25 913,73     31,77% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                         500,00                      343,17     68,63% 

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

                  67 151,00                               -       0,00% 

wydatki majątkowe z tego:                 117 801,00                               -       0,00% 

       - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                 117 801,00                               -       0,00% 

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

                                   117 801,00                                                -       0,00% 

OGÓŁEM:                 340 323,00                59 681,81     17,54% 

W obrębie wydatków bieżących, wydatkowano kwotę 33.424,91 zł na wynagrodzenia                             

i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach oraz 

świetlic wiejskich. Wśród wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie 25.913,73 zł 

ujęto koszty: materiałów przeznaczonych do organizacji zajęć i konkursów w GOK i świetlicach, 

materiały do remontów, koszty wyposażenia tych obiektów, akcesoria komputerowe, koszty 

energii elektrycznej i zużycia wody, wywozu nieczystości, badania lekarskie, koszty połączeń 

telefonicznych i dostępu do sieci internet, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, 

dofinansowanie kosztów kształcenia się pracowników, oraz realizacja przedsięwzięć w ramach 

funduszu sołeckiego  sołectwa Góra Włodowska- Kolonia „Zakup wyposażenia do kuchni                          

w świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej” (4.993,64) i sołectwa Hucisko „Remont budynku                   

w Hucisku ul. Modrzewiowa”(600 zł – zakup mapy do celów projektowych). 

Wydatki na świadczenia BHP na rzecz pracowników poniesiono w kwocie 343,17 zł. 

Zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej tj.: 

„Remont Sali widowiskowej w GOK” i „Remont Sali widowiskowej w Hucisku” jak również 

wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale na  „Remont i wyposażenie świetlicy                             

z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w miejscowości Zdów” zrealizowane zostaną                     

w II półroczu 2014 r. 
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Rozdz. 92116 Biblioteki 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   69 110,00                31 651,34     45,80% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                   68 810,00                31 651,34     46,00% 

       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      56 500,00                                26 695,51     47,25% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       12 310,00                                  4 955,83     40,26% 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych                         300,00                               -       0,00% 

OGÓŁEM:                   69 110,00                31 651,34     45,80% 

W rozdziale tym, oprócz wydatków na wynagrodzenia pracowników bibliotek w Rudnikach         

i we Włodowicach, które wyniosły 26.695,51 zł, uwzględnione zostały także koszty 

funkcjonowania tych obiektów – 4.955,83 zł w tym w szczególności zakupy książek                                         

i prenumerat, połączenia telefoniczne, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, delegacje, 

szkolenie, aktualizacje programu. 

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                     1 000,00                               -       0,00% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                      1 000,00                               -       0,00% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          1 000,00                                                -       0,00% 

OGÓŁEM:                     1 000,00                               -       0,00% 

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na bieżące remonty obiektów zabytkowych na 

terenie Gminy Włodowice w I połowie 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków. 

 

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                     5 500,00                  3 600,00     65,45% 

      - dotacje na zadania bieżące                      5 500,00                   3 600,00     65,45% 

OGÓŁEM:                     5 500,00                  3 600,00     65,45% 

Kwotę 3.600 zł przeznaczono na przekazanie dotacji dla stowarzyszenia na zadania w zakresie 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich  

w Hucisku.  
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DDzz..  992266  KKuullttuurraa  ffiizzyycczznnaa  ii  ssppoorrtt  

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

Rodzaj wydatków 
Plan po zmianach 

30.06.2014 r.                    
(w zł) 

Wykonanie 
30.06.2014 r.            

(w zł) 

Stopień 
realizacji 

planu 

wydatki bieżące z tego:                   33 000,00                18 908,00     57,30% 

      - wydatki jednostek budżetowych z tego:                      6 500,00                   4 408,00     67,82% 

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          6 500,00                                  4 408,00     67,82% 

      - dotacje na zadania bieżące                   26 500,00                14 500,00     54,72% 

OGÓŁEM:                   33 000,00                18 908,00     57,30% 

Po ogłoszonym konkursie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego                                                     

i wolontariacie, o dotacje na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na 

terenie gminy w 2014 r., podpisane zostały dwie umowy z LKS Olimpia i UKS przy Gimnazjum 

we Włodowicach. 

W I półroczu 2014 r. przekazano częściowe płatności w ramach umów - 14.500 zł.  

Wśród wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie 4.408 zł zostały zakupione dwa 

kontenery wolnostojących (blaszane), które służą jako pomieszczenia na szatnie i inne 

przedmioty sportowe dla sportowców z gminy Włodowice. Kontenery te zostały usytuowane 

przy boisku sportowym. 


