
 

 



SPRAWOZDANIE 

z  wykonania budżetu za rok 2011r 

W dniu  26.01.2011r. Rada Gminy Dąbrowa Zielona Uchwałą Nr V/17/11 uchwaliła budżet na 2011r. 

Ustalono dochody na rok 2011 w wysokości                            zł            16.386.954,56 

w tym:  dochody bieżące          zł  11.269.522,56  (środki UE zł  609.967,56) 

             dochody majątkowe     zł    5.117.432,00 (środki UE zł 4.347.472,00) 

Wydatki na rok 2011 ustalono w wysokości                               zł         19.608.559,09 

w tym: wydatki bieżące            zł    9.801.961,27 (środki UE zł 634.725,12) 

            wydatki majątkowe      zł    9.806.597,82 (środki UE zł 8.654.097,82) 

Na koniec 2011r. zaplanowany został deficyt w wysokości  zł    3.221.604,53 

Pokryciem tego deficytu miało byd zaciągnięcie kredytów i pożyczek  na inwestycje. 

Przychody zaplanowano w wysokości                                     zł  3.895.455,53 

z tego:  spłaty pożyczek udzielonych                                                   240.994,00 

              kredyty i pożyczki na inwestycje                                          3.258.980,00 

              nadwyżka budżetowa                                                              395.481,53 

Rozchody zaplanowano w wysokości                                       zł    673.851,00 

z tego:  udzielenie krótkoterminowej pożyczki dla GOK                      240.994,00 

              spłaty kredytów i pożyczek                                                     432.857,00 

Z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono kwotę 

69.000, 00 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 

Ustalono wysokośd dotacji udzielanych z budżetu gminy w tym: 

a) dla jednostek sektora finansów publicznych: 

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury         zł  197.000,00 

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej      zł     90.000,00 

- dotacja inwestycyjna (remont GOK)                                   zł  312.870,82 

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:                                                                                       

-    dotacja celowa dla organizacji sportowych                      zł    15.000,00 



Ustalono również rezerwę celową z zakresu zadao związanych z zarządzaniem kryzysowym zł 20.671 

rezerwę celową na wydatki Rad Sołeckich w wysokości 6.861,83 oraz rezerwę ogólną w wysokości     

zł  34.082,71 

Zmiany w okresie sprawozdawczym w budżecie wg podjętych Uchwał Rady Gminy i wydanych 

Zarządzeo Wójta Gminy. 

Uchwała Nr VI/21/11 z dnia 23.02.2011r. dokonująca zmian w uchwale budżetowej zwiększająca 

rezerwę celową na realizację zadao z zakresu zarządzania kryzysowego o zł 2.212,00, a zmniejszająca 

rezerwę ogólną. 

Zarządzenie 20/11 z dnia 24.02.2011r. zwiększające dochody i wydatki  z tytułu zwiększenia 

subwencji oświatowej o 91.677 zł. oraz dokonujące przesunięd środków w następujących rozdziałach: 

70005, 75023, 75095, 75412. 

Zarządzenie 21/11 z dnia 11.03.2011r. uchylające w części Zarządzenie 20/11 z dnia 24.02.2011r. w 

sprawie wprowadzenia subwencji oświatowej do wydatków  (kompetencja RG). 

Zarządzenie 22/11 z dnia 14.03.2011r. wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków dotacji na 

spis powszechny w wysokości zł  9.849,00 Decyzja GUS CBS-PK-045-NSP/130/2011 z dnia 2.03.2011r. 

Dokonano również przesunięd środków w rozdziale 80110. 

Uchwała Nr VII/23/11 z dnia 31.03.2011r dokonująca zmniejszeo w budżecie po stronie dochodów w 

wysokości 37.968,96 i po stronie wydatków w wysokości 1.404.986,60 z następujących tytułów: 

- zmniejszenie kosztów budowy wodociągu po przetargu w dochodach o zł 1.162.230 w wydatkach o 

zł  3.657.935,00 

- wprowadzenie do inwestycji budowy boiska sportowego „Orlik 2012” po stronie dochodów środki 

Sejmiku Województwa Śląskiego zł 333.000,00 oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki  zł 500.000,00 

oraz po stronie wydatków w wysokości  1.750.000,00 zł 

- wprowadzenie promesy MSWiA z dnia 14.03.2011r. na remont dróg w wysokości  430.000,00 zł po 

stronie dochodów i  500.000,00 zł po stronie wydatków, wprowadzenie remontu drogi w ramach 

FOGR po stronie dochodów 60.000,00 zł i po stronie wydatków 240.000,00 zł oraz zmniejszenie 

dochodów na budowę drogi Ogrodowej po przetargu w dochodach o 206.640,00 zł, w wydatkach o 

406.629,64 zł  

- zwiększenie wydatków na gospodarkę mieszkaniową o zł  5.000,00 

- zwiększenie wydatków w administracji o 70.954,00 zł w tym na wykonanie projektów 

inwestycyjnych 70.000,00 zł, 

- zmniejszenie rezerwy ogólnej o 30.000,00 zł, 

- zwiększenie dochodów o zł. 7.667,42 i wydatków o zł 6.713,42 z tytułu realizowanych projektów w 

Szkołach Podstawowych i Gimnazjum z udziałem środków UE oraz zwiększenie wydatków z tytułu 

wpływu subwencji oświatowej w wysokości  zł  91.677,00 

- zwiększenie dochodów i wydatków w GOPS  z tytułu zwrotu świadczeo alimentacyjnych o zł 233,62  



- zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury o 25.000 zł. 

W związku z powyższym dokonano również zmian w przychodach  budżetu zmniejszając ustaloną 

wysokośd o  1.458.694,64 zł. 

Zarządzenie 26/11 z dnia 31.03.2011r, w którym dokonano przesunięd w rozdziałach 60016, 75022, 

750232, 75412, 80104 i 90015 bez zmian dochodów i wydatków. 

Uchwała Nr VIII /42/11 z dnia 21.04.2011 zwiększająca wydatki budżetu o kwotę 175.173,09 zł z 

tytułu wprowadzenia środków na opracowanie dokumentacji inwestycyjnej w dziale 600 – 39.000,00 

zł i w dziale 750 – 136.173,09 zł. Dokonano również zmian w przychodach i rozchodach budżetu, 

przychody zmniejszono o 37.683,91 zł rozchody o 212.857zł w związku ze zmniejszeniem spłat 

pożyczki na budowę wodociągu w Soborzycach. 

Zarządzenie 33/11 z dnia 22.04.2011r. dotyczące przeniesieo środków  w wydatkach rozdziały: 

60016, 75011, 75023, 80104, 80113, 80195, 85203, 85213, 85219, 85228. 

Zarządzenie 36/11 z dnia 29.04.2011r w którym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 

kwotę zł  18.990,00 z tyt. otrzymanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów, decyzja Wojewody 

Śląskiego FB/I/ 3011/68/5/2011 z dnia 14.04.2011r (dział 854, rozdział 85415 §2030) Dokonano też 

przesunięd środków w rozdziałach: 70005, 75056 i 85415. 

Zarządzeniem  43/11 z dnia 16.05.2011r dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 

67.046,48 zł z tytułu otrzymanych decyzji: 

- decyzja Wojewody Śląskiego FB/ I/3011/105/2/11 z dnia 29.04.2011r zwiększająca w dziale 750, 

rozdział 75011 §2010 środki o 5.000 zł, 

- decyzja Wojewody  Śląskiego FB/I/3011/156/2/11 z dnia 19.05.2011r. przyznająca środki w dziale 

010, rozdział 01095 §2010 w wysokości  62.046,48 (zwrot akcyzy za paliwo dla rolników). 

Uchwała Nr IX/47/11 z dnia 30.05.2011r dokonująca zwiększenia dochodów o kwotę 501.332,86 zł, 

zwiększenia wydatków o kwotę 3.184.866,86 zł oraz zmian w przychodach budżetu.  Zmiany dotyczą: 

- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5.112,00 zł z tytułu zawarcia porozumienia z 

Prezydentem Miasta Częstochowy Nr 2/2011 w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, 

-zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6.744,36 z tytułu zawarcia umów z Prezydentem Miasta 

Częstochowy Nr RP/11/0041 i RP/11/0008 w sprawie zatrudniania bezrobotnych w ramach robót 

publicznych, 

- wprowadzenia dochodów w wysokości 7,50 zł z tytułu wydanej decyzji Wójta Gminy za zajęcie pasa 

drogowego GKiOŚ 7040/10/2011, 

- zwiększenie dochodów o 550.000,00 zł i wydatków o 705.000zł z tytułu otrzymanej promesy MSWiA 

BUSK-Z-1-5901-27-3/11 na remont Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie Zielonej, 

- wprowadzenie po stronie dochodów inwestycji pn.”Zagospodarowania Placu Kościuszki w Dąbrowie 

Zielone” w kwocie 158.500,00 (środki UE) oraz po stronie wydatków 291.000,00 zł, 



- wprowadzenie po stronie wydatków termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na łączną 

kwotę 2.050.000,00 zł (Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia i Agronomówka). 

- ustalono plan przychodów i kosztów  dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz dotację 

celową na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 23.000 zł, 

- zwiększono wydatki na gospodarkę mieszkaniową o 2.183,59 oraz dokonano przesunięd środków 

inwestycyjnych w działach 010 i 600. 

Zwiększono przychody o kwotę 2.736.534,00 zł oraz rozchody o 53.000,00 zł. 

Zarządzenie 48/11 z dnia 31.05.2011r. – zwiększono dochody i wydatki  o kwotę 24.759,00 zł z tytułu 

otrzymania następujących decyzji: 

- Delegatura KBW DCZ 3101-17/11 kwota zł. 4.445,00 na wybory uzupełniające do Rady Gminy dział 

751, rozdział 75109 §2010, 

- decyzja Wojewody Śląskiego FB/I/3011/65/2011 w kwocie zł 8.669,00 na wydatki bieżące z tytułu 

klęski żywiołowej dział 852, rozdział 85278 §2010, 

-  decyzja Wojewody Śląskiego FB/I/3011/115/2/2011 w kwocie zł 11.645,00 na dożywianie dział 852, 

rozdział 85295 §2030 

- ponadto dokonano przesunięd środków w rozdziałach  60016, 60078, 80104, 80195 i 90015. 

Zarządzeniem Nr 53/2011 z dnia 20.06.2011r dokonano przesunięd  w dochodach w rozdziałach 

60016 i 60078 oraz w wydatkach w rozdziałach 40002, 60016, 75022, 75023, 75095, 75412, 80101, 

80104, 80110, 80113, 80195, 85203, 85212, 85219. Wysokośd dochodów i wydatków nie uległa 

zmianie. 

Zarządzenie 56/2011 z dnia 30.06.2011r dotyczy również przesunięd w wydatkach budżetu w 

rozdziałach 60016, 70005, 75023, 80101, 80113, 80195, 85121 bez wpływu na wysokośd budżetu. 

Zarządzenie 63/2011 z dnia 11.07.2011r. wprowadzające po stronie dochodów i wydatków kwotę zł 

225,00  z tyułu otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/1/3011/203/1/11 dotyczącej 

zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75011 na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. 

Ponadto dokonano przesunięd środków w rozdziałach 60016, 75022, 75023,  75818, 80113 i 80195. 

Zarządzeniem 66/2011 z dnia 19.07.2011r. zwiększono dochody i wydatki o zł 14.648,00 z tytułu 

otrzymanej dotacji  GUS na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego w wysokości 

13.648,00 oraz 1.000,00 dla jednostek OSP od Zakładu Ubezpieczeniowego „Warta”. Ponadto 

dokonano przesunięd środków w wydatkach w rozdziałach 75109, 80104, 80110, 80113 i  80195. 

Zarządzenie 68/2011 z dnia 29.07.2011r  dokonujące zmiany dotacji w rozdziale 85214 z § 2030 na § 

2009 wg decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/120/6/011 dotyczącej realizacji przez GOPS 

projektu systemowego w wysokości 5.723,00 zł oraz dokonano przesunięd środków w wydatkach w 

rozdziałach 60016 i 75023. 

Uchwała Nr XI/64/2011 z dnia 1.08.2011r. dotycząca zwiększenia dochodów o zł 7.084.263,- oraz 

wydatków o zł 6.581.290,00 w tym: 



- zwiększenie dochodów bieżących  o zł 2.040,00 i majątkowych o zł7.453.700,00 

- zmniejszenie dochodów majątkowych o zł 371.477,00 

- zwiększenie wydatków bieżących o zł 87.679,00 i majątkowych o 7.658.000,00 

- zmniejszenie wydatków bieżących o zł 105.639,00 i majątkowych o zł 1.058.750. 

Zmiany dotyczyły  m in. wprowadzenia promes WSWiA na wydatki związane z usuwaniem skutków 

powodzi, dotacji na remont drogi w ramach FOGR. Zmian w wydatkach na rewitalizację Placu 

Kościuszki w Dąbrowie Zielonej, wyprowadzenia sprzedaży szkoły w Cielętnikach oraz przesunięd 

wydatków w działach. 

Uchwała prowadza również zmiany w przychodach budżetu – zmniejszenie o zł 502.973,00 

Zarządzenie nr 69/2011 z dnia 3.08.2011r.  zwiększające dochody i wydatki budżetu o zł 13.412,00 z 

tytułu otrzymanej dotacji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/115/5/2011 w rozdziale 85295 – pomoc 

paostwa w zakresie dożywiania – zł 7.464,00 oraz dotacji Wojewody Śląskiego Nr 

FB/I/3011/248/2/2011 w rozdziale 85214 – wypłata zasiłków okresowych – zł 5.948,00.  W 

zarządzeniu dokonano również przeniesieo między rozdziałami i paragrafami budżetu 

Zarządzenie 72/2011 z dnia 22.08.2011r. zwiększa dochody  i wydatki budżetu o kwotę 141.282,19 z 

następujących tytułów: 

decyzje Wojewody Śląskiego Nr FB/I/301/213/6/2011 na zwrot części wydatków sołeckich w 

wysokości zł 43.459,19, Nr FB/I/3011/245/3/2011 na finansowanie ośrodków wsparcia w wysokości 

zł 15.500,00, Nr FB/I/3011/197/2/2011 „Wyprawka szkolna” zł 9.306,00 oraz dotacje ROPS dla 

świetlic w kwocie 73.017,00. Dokonano również przeniesieo wydatków między  rozdziałami i § w 

rozdziałach  01095, 75056, 75095, 75412, 85295 i 92601. 

Zarządzenie 76/2011 z dnia 31.08.2011r. zwiększające dochody i wydatki o zł 5.356,00 z tytułu 

otrzymane decyzji  Nr DCZ3101/25/2011 KBW Delegatura w Częstochowie na wybory do Sejmu i 

Senatu w wysokości 5.176 zł oraz decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/277/1/2011 na 

sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w kwocie zł 180,00.Dokonano przeniesieo środków w 

wydatkach w rozdziałach 75056 i 75095. 

Uchwała Nr XII/69/2011 z dnia 6.09.2011r. zwiększyła dochody i wydatki budżetu o kwotę 550.000,00 

zł z tytułu wprowadzenia promesy na usuwanie skutków powodzi na budynku Urzędu Gminy i 

„Agronomówki”. 

Zarządzenie 0050/8-/2011 z dnia 16.09.2011 wprowadza po stronie dochodów   wydatków decyzje 

zwiększające budżet o 2.433,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 

świadczenia rodzinne – decyzja Woj Śląskiego Nr FB/I/3011/316/2011 48,00 zł oraz na 

wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – decyzja Nr 

FB/I/3011/311/11 w wysokości 2.385 zł. Ponadto po stronie wydatków dokonano przesunięd 

środków w następujących rozdziałach: 60016, 75011, 75023, 75108, 80110, 85121, 85154,85203, 

85212, 85213, 85219, 85228, 90002 i 90095. 



Zarządzenie nr 0050/83/2011 z dnia 20.09.2011 nie spowodowało zmian w budżecie, dokonano w 

nim tylko przesunięd środków w  wydatkach  - rozdziały 75023, 75056, 80113, 85203, 85219. 

Uchwała Nr XIII/73/2011 z dnia 30.09.2011r. Wprowadziła następujące zmiany w budżecie: 

– zmniejszenie dochodów o zł 2.018.741.89 i zmniejszenie wydatków o zł 1.793.341,89 

– zmniejszenie przychodów o zł 225.400,00. 

Zmiany dotyczyły przeniesieo środków powodziowych z dochodów i wydatków majątkowych do 

bieżących, zmniejszenie wartości inwestycji dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

po przetargu, rezygnacji z remontu drogi w ramach FOGR,  przeniesienia środków Rad Sołeckich 

między działami zgodnie z decyzjami zebrao wiejskich, zmniejszenia przychodów i kosztów GZGK, 

przeniesienia inwestycji w Dąbku na 2012r. wprowadzenie budowy chodnika na ul. Partyzantów w 

Dąbrowie Zielone. Ponadto  dokonano zmian w projektach z udziałem środków UE realizowanych w 

oświacie oraz zwiększono wydatki GOPS  o wkład gminy w realizację zadao własnych. 

Zarządzenie Nr 0050/85/2011 zwiększyło dochody i wydatki o 94 zł z tytułu otrzymania decyzji 

Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/310/2/2011 zwiększającej opłatę składek na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Dokonano również przeniesieo 

wydatków między rozdziałami. 

Zarządzeniem  Nr 0050/87/2011 z dnia 7.10.2011r. zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 

4.720,00 z tytułu otrzymanej decyzji KBW Delegatura w Częstochowie na diety dla członków komisji 

wyborczych w wyborach parlamentarnych. Również dokonano przeniesieo między rozdziałami w 

wydatkach budżetu. 

Zarządzenie Nr 0050/94/2011 z dnia 18.10.2011r. zwiększa dochody i wydatki budżetu  o kwotę 186 

zł z tytułu wprowadzenia decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/366/2011 zwiększającej środki na 

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. 

Po stronie wydatków dokonano jeszcze przeniesieo między rozdziałami. 

Zarządzeniem  Nr 0050/95/2011 z dnia 27.10.2011 zwiększono dochody i wydatki budżetu o zł 469,00 

oraz dokonano przesunięd środków  w wydatkach między rozdziałami. Kwota  zł 469  to różnica z 

otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/197/11/2011 z 17.10.2011 zwiększająca  

środki na zakup podręczników dla uczniów o zł 6.629,00  zł zmniejszająca środki na zasiłki stale 

realizowane przez GOPS o zł 12.339,00 w rozdziale 85216, a zwiększająca w rozdziale 85214 o kwotę 

zł 6.179. 

Uchwałą RG Nr XIV/84/2011 z dnia 8.11.2011r. dokonano przesunięcia środków między działami 

zwiększając wydatki na opracowanie projektów inwestycyjnych w drogach o 79.000zł oraz o 37.000 zł 

w dziale kultury, a zmniejszająca w dziale oświaty o zł 116.000zł. 

Zarządzenie Nr 0050/108/2011 z dnia 14.11.2011r. zwiększające dochody i wydatki budżetu o kwotę 

zł 80.121,70 z tytułu decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/435/2011 na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości zł 1.604,00 (zmniejszenie), decyzji Nr 

FB/I/3011/156/19/11 z tytuły zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie zł 57.832,70, 

decyzji Nr FB/I/3011/361/3/2011 z tytułu zwiększenia środków na realizację rządowego programu 



wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne  wysokości zł 1.600,00, decyzji Nr 

FB/I/3011/37/4/2011 dotyczącej wypłaty dodatków 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

realizującego pracę w środowisku w wysokości zł 3.994,00, decyzji Nr FB/I/3011/115/8/2011 

dotyczącej pomocy paostwa w zakresie dożywiania w kwocie zł 678,00 oraz decyzji Nr 

FB/I/3011/68/12/2011 dotyczącej świadczeo pomocy materialnej dla uczniów – kwota zł 17.621,00.  

Dokonano również przesunięd środków w rozdziałach po stronie wydatków. 

Zarządzenie 0050/114/2011 z dnia 17.11.2011r. odnosi się tylko do przeniesieo środków w ramach 

rozdziału 75023 bez zmian w  ogólnej wysokości wydatków . 

Uchwała Nr XV/94/2011 z dnia 28.11.2011r. zmniejszająca dochody o zł 1.742.169 zł oraz wydatki o 

2.976.528 zł. Zmniejszono również przychody o 1.234.359 zł. 

Zmian dokonano w związku z przeniesieniem części inwestycji dotyczącej budowy wodociągu na 

2012r. Również na 2012r. przeniesione zostają zadania inwestycyjne „Turystyczna Dolina Wiercicy” i 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Ponadto wprowadzono do realizacji projekt z 

udziałem środków UE „Sowa mądra głowa”. Dokonano również przeniesieo środków między działami 

po stronie wydatków. 

Zarządzenie Nr 0050/118/2011 z dnia 29.11.2011r. uchylające Zarządzenie Nr 0050/108/2011 w 

części dotyczącej wprowadzenie kwoty wyższej dotacji celowej z budżetu paostwa dla GOPS o 20% 

środków własnych (przesunięcie z innego działu – kompetencja Rady Gminy). 

Zarządzenie Nr 0050/125/2011 z dnia 30.11.2011r. zwiększające dochody i wydatki o zł.382,32 z 

tytułu zmniejszenia decyzją Nr FB/I/3011/486/2011 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne o zł 2.283,00, a zwiększenia wypłat zasiłków stałych o zł 

1.065,00 oraz zwiększenia decyzją Nr FB/I/3011/361/4/2011 dotacji celowej na program wspierania 

osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zł 1.600,00.  zł  0,32  dotyczy zwrotu dotacji pobranej 

w nadmiernej wysokości. 

Zarządzenie Nr 0050/126/2011 z dnia 7.12.2011r. nie wniosło zmian w wysokości dochodów i 

wydatków budżetu ze względu na dokonanie tylko przesunięd wydatków w rozdziałach i § budżetu. 

Uchwała Nr XVI/97/2011 z dnia 28.12.2011r. zmniejszyła wysokość dochodów budżetu o 

kwotę zł 130.022,34, zmniejszyła wysokość wydatków o kwotę  zł 73.367,66 w wyniku zmian 

zmniejszono również przychody o zł 1.234.359,00. 

Zmiany dotyczą zmniejszenia dochodów o dotację na zagospodarowanie Placu Kościuszki w 

Dąbrowie Zielonej, która ma wpłynąć w 2012r. - 130.000 zł , wprowadzenia dotacji na 

budowę  chodnika w drodze wojewódzkiej w wysokości 38.753,57, zwiększono dotację dla 

GOK o zł  25.000,00 i dokonano zmian w projektach „Sowa mądra głowa” oraz 

„Zainwestujmy w przyszłość.” Dokonano również przeniesień wydatków w działach budżetu. 

W Zarządzeniu Nr 0050/131/2011 z dnia 30.12.2011r dokonano zmniejszenia dochodów i 

wydatków budżetowych o kwotę zł. 2.268.266,- dostosowując środki na usuwanie skutków 

powodzi 2010 do otrzymanych decyzji w ostatnich dniach grudnia ub. roku. 

Wykaz decyzji Wojewody Śląskiego dotyczących powodzi: 



– decyzja Nr FB/I/3011/354/2/2011 z dnia 30.09.2011r zł 399.837,00 

– decyzja Nr FB/I/3011/378/2011 z dnia 13.10.2011r zł 1.196.894,00 

– decyzja r FB/I/3011/534/2011 z dnia 28.12.2011r zł 603.407,00 

– decyzja FB/I/3011/541/1/2011 z dnia 28.12.2011r zł 1.297.192,00 

– decyzja FB/I/3011/539/2011 z dnia 28.12.2011r zł 1.453.294,00 

– decyzja FB/1/3011/546/2011 z dnia 29.12.2011r zł 1.739.110,00 

W zarządzeniu dokonano też przeniesień wydatków między rozdziałami. 

 

 

 Po dokonanych zmianach budżet na dzieo 31.12.2011r. przedstawia się następująco: 

Plan dochodów                                                                            zł   19.026.432,92 

w tym:  dochody bieżące                                                                       zł  17.724.324,14 

             dochody majątkowe                                                                 zł     1.302.108,78 

Plan wydatków                                                                               zł  21.888.707,90 

w tym: wydatki bieżące                                                                            zł  17.339.556,94 

           wydatki majątkowe                                                                        zł    4.549.150,96 

planowany deficyt                                                                       zł    2.862.274,98 

Planowane przychody                                                   zł     3.376.268,98 

Planowane rozchody                                                     zł        513.994,00 

 

 

 

 

                                 Wykonanie dochodów wg działów 

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 320.536,18 295.739,94 92,26 

020 Leśnictwo 2.000,00 958,76 47,94 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię, gaz i wodę 

 
82.000,00 

 

 
88.975,69 

 
108,51 



600 Transport i łącznośd 5.964.702,57 5.375.785,57 90,13 

700 Gospodarka mieszkaniowa 185.811,00 
 

193.452,32 104.11 

710 Działalnośd usługowa 1.000,0 1.000,00 100 

750 Administracja publiczna 662.465,36 587.544,39 88,69 

751 Urzędy naczelnych organów 
władzy paostwowej 

 
15.045,00 

 
14.147,00 

 
94,03 

756 Dochody od osób prawnych, 
fizycznych i innych jednostek 

 
2.166.026,60 

 
2.104.723,98 

 
97,17 

758 Różne rozliczenia 5.361.176,19 5.361.176,19 100 

801 Oświata i wychowanie 875.918.46 831.290,14 94,90 

851 Ochrona zdrowia 837.434,00 836.882,00 99,93 

852 Pomoc społeczna 1.646.771,56 1.599.569,61 97,13 

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

 
52.546,00 

 
44.220,57 

 
84,16 

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

 
20.000,00 

 
4.234,81 

 
21.17 

926 Kultura fizyczna i sport 833.000,00 833.000,00 100 

 Razem: 19.026.432,92 18.172.700,97 95,51 

 

Plan dochodów z tytułu realizacji zadao z udziałem środków UE : 

- bieżące                               zł      775.539,07 (w tym oświata 690.021,45 i GOPS 85.517,62) 

- majątkowe                          zł        40.405,21  (w tym oświata  40.405,21)                                 

                 Razem:                zł      815.944,28                           730.426,66             85.517,62 

Wykonanie przedstawia się następująco: 

- wpływy na  realizację projektów w oświacie     zł    685.186,88 

- wpływ na  realizację projektu w GOPS                zł   84.595,08 

                  Razem:                                                 zł 769.781,96 

W dochodach majątkowych dotyczących realizacji inwestycji wpływy dotyczyły: 

– dotacja na remont drogi wojewódzkiej – zł 38.753,57 

– dotacja na przebudowę drogi Ogrodowej w Cielętnikach w ramach NFBDL zł  372.900,00 

– dotacje na budowę boiska „Orlik 2012” zł 833.000,00        łącznie  zł   1.244.653,57 

                                          Szczegółowa realizacja dochodów  

Dział 010                                                                                ogółem zł   295.739,94  w tym: 

- wpływ odpłatności za przyłącza wod.i przydomowe oczyszczalnie ścieków zł 175.860,76                                        

- wpływ dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego rolnikom                     zł 119.879,18 



Dział 020                                                                                 ogółem zł:          958,76 w tym: 

- opłaty za obwody łowieckie                                                                          zł  958,76 

Dział 400                                                                                   ogółem zł:   88.975,69 w tym: 

– wpływ odpłatności za wodę      zł  88.975,69 

Dział 600                                                                                ogółem zł 5.375.785,57w tym: 

– droga wojewódzka w Dąbrowie Zielonej                                           zł      38.753,57 

– Ogrodowa w Cielętnikach  - dotacja NFBDL                                     zł    372.900,00 

– dotacje na remont dróg w ramach usuwania skutków powodzi         zł 4.964.132,00 

Dział 700                                                                                   ogółem zł 193.452,32 w tym: 

- wpływ czynszów za najem pomieszczeo                                               zł   190.139,71 

- wpływ za użytkowanie działki                                                                 zł       2.615,29 

- odsetki od nieterminowych wpłat                                                            zł          697,32 

Dział 710                                                                                    ogółem zł     1.000,00 w tym: 

- dotacja dotycząca  opieki nad grobami wojennymi                                 zł      1.000,00 

Dział 750                                                                                    ogółem zł 587.544,39w tym: 

- dotacje celowe na zadania zlecone                                                       zł     57.914,97 

- różne opłaty ( wpisy do ewidencji, egzekucja zobowiązao)                   zł       3.202,15 

- wpływy z usług (ksero, zwroty za rozmowy tel.)                                     zł      4.594,65 

- wpływy z różnych dochodów (zwroty z UP, dotacje OSML i Warty )       zł  131.286,21 

- wpływ dotacji na remont UG w ramach usuwania skutków powodzi      zł  249.248,00 

- wpływ dotacji na remont „Agronomówki” j.w.                                          zł  123.020,00 

- wpływ z ARR za mleko                                                                            zł   18.278,41 

Dział 751                                                                                  ogółem zł:    14.147,00 w tym: 

– dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców                              zł      704,00 

– dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu                                       zł  9.668,00 

-     dotacja celowa na wybory uzupełniające do Rady Gminy                    zł   3.775,00 

Dział 756                                                                            ogółem zł:    2.104.723,98 w tym: 



- wpływy z podatków w formie karty podatkowej                                      zł      3.872,42 

- wpływy podatków od osób prawnych                                                     zł  325.027,84 

- odsetki od osób prawnych                                                                      zł    12.863,44 

- wpływy podatków od osób fizycznych                                                    zł  733.793,95 

- odsetki od osób fizycznych                                                                     zł    12.410,68 

- pozostałe opłaty ( opłata skarbowa, zezwolenia na sprzedaż alkoholu  zł   87.670,53 

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych            zł 929.085,12 

Dział 758                                                                          ogółem zł:     5.361.176,19 w tym: 

- wpływ subwencji oświatowej                                                              zł   2.858.369,00 

- wpływ subwencji wyrównawczej                                                        zł    2.391.779,00 

- wpływ subwencji równoważącej                                                         zł        67.569,00 

- zwrot wydatków Rad Sołeckich                                                          zł        43.459,19 

Dział 801                                                                         ogółem zł:        831.290,14 w tym: 

-     odpłatnośd za wyżywienie w stołówkach                                       zł      145.923,26 

– wpływ dotacji na realizację projektów z udziałem środków UE      zł      685.186,88 

– wpływ dotacji na komisję egzaminacyjną                                       zł             180,00 

Dział 851                                                                          ogółem:       zł   836.882,00 w tym: 

– wpływ dotacji na utrzymanie 4 świetlic (ROPS)                              zł        73.017,00 

– wpływ dotacji na remont Ośrodka Zdrowia w ramach skutków powodzi 763.865,00 

Dział 852                                                                           ogółem zł:    1.599.569,61 w tym: 

- wpływ dotacji na projekt z udziałem środków UE                             zł         84.595,08 

- dotacje na zadania zlecone                                                              zł    1.307.657,40 

- dotacje na zadania własne                                                               zł      191.446,29 

- wpływy z różnych dochodów (odpłatnośd)                                       zł          4.627,71 

- wpływy z usług opiekuoczych                                                           zł          3.870,71 

- wpływy ze zwrotów świadczeo alimentacyjnych                               zł          7.138,48 

- wpływy ze zwrotów dotacji                                                                zł             233,94 



Dział 854                                                                         ogółem zł:           44.220,57 w tym:  

- wpływ dotacji celowej na zadania bieżące (pomoc materialna dla uczniów)zł 44.220,57 

Dział 900                                                                         ogółem zł:              4.234,81w tym: 

- wpływ opłat za korzystanie ze środowiska                                        zł          4.234.81 

Dział 926                                                                        ogółem zł            833.000,00 w tym 

- wpływ dotacji na budowę boiska sportowego „Orlik 2012”              zł        833.000,00 

 

Zaległości i nadpłaty w wykonaniu przypisanych podatków i opłat 

                                           Zaległości     584.601,00        Nadpłaty      1.757,65 w tym: 

            70005   czynsze                              4.516,71 

            75601  karta podatkowa                  4.158,36                                

            75615  osoby prawne                  362.274,02                                    1,00 

            75616 osoby fizyczne                  213.651,91                             1.716,65 

            75621 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych            40,00 

Należne odsetki na 30.06.2011r. wynoszą  zł  335.513,30 w tym: 

- czynsze                                              67,30 

- podatki od osób prawnych        272.532,00 

- podatki od osób fizycznych         62.914,00 

Zaległości w jednostkach w złotych: 

- GS „SCh” Dabrowa Zielona       2.576,00 

- OSMl Olbrachcice                   105.372,21 

- SKR Dąbrowa Zielona                8.095,00 

- AGRO Cielętniki                          9.328,00 

- VERA Olbrachcice                  225.887,65 

- RSP Rogaczew                           4.286,16 

- OSP Olbrachcice                         2.756,00 

-OSP Ulesie                                   3.973,00 

Razem:                                        362.274,02 



Zaległości w poszczególnych sołectwach: 

Borowce                zł      4.223,80 

Cielętniki               zł     11.135,65 

Cudków                 zł       4.103,31 

Dąbek                    zł      8.885,10 

Dąbrowa Zielona   zł    47.298,02 

Lipie                       zł     3.965,20 

Nowa Wieś            zł      4.704,95 

Olbrachcice           zł    30.746,54 

Raczkowice           zł      1.873,00 

Kolonia Raczkowice zł   4.534,60 

Soborzyce             zł    26.114.06 

Św. Anna               zł      7.421,70 

Ulesie                    zł      3.786,20 

Zaleszczyny          zł      3.302,05 

Razem:                 zł  162.094,18 

Zaległości w podatku od środków transportowych zł 48.133,53 

Zaległośd w podatku od spadków i darowizn zł 3.424,20 

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych    -     zł    290.578,00 

Skutki udzielonych ulg i zwolnieo                            -   zł    122.102,00 

Umorzenia zaległości podatkowych                       -    zł        1.729,00 

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności -     zł        4.348,00 

 

Zaległości na koniec 2010r. w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosiły  zł 157.926,87 i zmniejszyły 

się o wpływy w 2011r. w kwocie zł  56.205,22. W 2011r na zaległości z lat ubiegłych i zaległości z roku 

bieżącego wystawionych zostało 518 upomnieo na kwotę zł 236.820,65 z czego 215 upomnieo 

zostało opłaconych na kwotę zł 50.929,26. Również do Urzędu Skarbowego przesłano 50 tytułów 

wykonawczych na kwotę zł 24.598,86 z czego 12 tytułów zostało uregulowanych na kwotę zł 

2.519,60. 

Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec 2010r. wynosiły zł 35.737,49 i 

zmniejszyły się o wpływy w wysokości zł 18.468,96. W tym podatku wystawionych zostało na 

zaległości z lat ubiegłych oraz bieżące 18 upomnieo na kwotę zł  68.702,00 oraz 11 tytułów 

wykonawczych na kwotę zł 46.313,00. 2 tytuły zostały zapłacone na kwotę 2.649 zł. 

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na  koniec 2010r  wyniosły zł 339.478,21 i 

zmniejszyły się o wpływy w wysokości  zł 64.663,35. Wystawiono 20 upomnieo oraz 6 tytułów 



wykonawczych na kwotę zł 115.128,91 z czego 1 tytuł został zrealizowany na kwotę zł 9.324,00 

Sporządzono i wpisano do ksiąg wieczystych jeden wniosek na zaległości (PPH VERA Olbrachcice). 

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na koniec 2010r. wynosiły 6.319,59 i zmniejszyły się o 

wpływy w wysokości zł 2.479,43. W tym przypadku wystawiono 6 upomnieo. 

                                          Realizacja dochodów w 2011r.                                                                                                                        

Dochody własne                                                              zł    2.886.361,84                                            

Subwencje                                                                       zł    5.361.176,19                                              Dotacje 

na zadania zlecone i własne                             zł    9.155.380,98                                                          

Dotacje na projekty z udziałem środków UE                  zł       769.781,96 

                                                               Razem:              zł   18.172.700,97 

 

                               Wykonanie wydatków wg działów 

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.799.401,42 1.691.246,01 93,98 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę 

 
92.301,00 

 
87.231,28 

 
94,51 

600 Transport i łącznośd 6.800.703,09 6.589.438,62 96,89 

700 Gospodarka mieszkaniowa 24.683,59 24.368,88 98,72 

710 Działalnośd usługowa 1.500,00 1.442,80 96,19 

750 Administracja publiczna 2.360.398,57 2.082.919,72 88.24 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
paostwowej 

 
15.045,00 

 
14.147,00 

 
94,03 

754 Bezpieczeostwo publiczne i 
ochrona p.poż. 

 
85.361,83 

 
78.949,94 

 
92,49 

756 Dochody od osób prawnych, 
fizycznych i innych oraz wydatki  
związane i ich poborem 

 
 

27.000,00 

 
 

25.344,21 

 
 

93,87 

757 Obsługa długu publicznego 145.000,00 101.281,58 69,85 

758 Różne rozliczenia 19.883,00 0 0 

801 Oświata i wychowanie 5.346.917,58 5.196.073,20 97,18 

851 Ochrona zdrowia 1.114.928,98 1.065.422,21 95,56 

852 Pomoc społeczna 1.853.718,56 1.795.444,04 96,85 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza  
59.869,00 

 
53.007,57 

 
88,54 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

 
229.432,00 

 
219.500,34 

 
95,67 

921 Kultura o ochrona dziedzictwa 
narodowego 

 
711.398,28 

 
711.279,96 

 
99,98 

926 Kultura fizyczna i sport 1.201.166,00 1.201.120,48 99,75 

 Razem: 21.888.707,90 20.938.217,84 95,66 

 

 

Szczegółowa realizacja wydatków 

Dział 010                                                                           ogółem zł:    1.691.246,01 w tym: 



Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi       zł 1.266.490,47                                   

Zapłacono faktury za realizację I etapu wodociągu Raczkowice Kolonia, Nowa Wieś, Lipie, Zalas Biedy, 

Osiny, Cudków, Niebyła Zaleszczyny – zł 1.144.291,59 oraz wybudowanie przydomowych oczyszczalni 

ścieków - zł  122.198,88. Zaciągnięto w tym celu kredyt w BGK O/Katowice na wyprzedzające 

finansowanie w wysokości 772.813 zł. 

Rozdział 01030 Izby rolnicze                                                          zł        5.502,55                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Wpłaty 2%  odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej. 

Rozdział 01095 Pozostała działalnośd                                            zł    419.252,99                                                                                                   

-  realizacja zwrotu podatku akcyzowego dla rolników –  zł 117.528,62 

 -    wydatki Rad Sołeckich –  zł  8.663,99 

– koszty związane z realizacją inwestycji „Rewitalizacja Placu Kościuszki „- zł  290.709,82 

– koszty obsługi podatku akcyzowego – zł  2.350,56 

Dział 400                                                                          ogółem zł :         87.231,28 w tym: 

Rozdział 40002 Dostarczanie wody                                                    zł    87.231,28 

W rozdziale tym ponoszone są koszty zakupu materiałów i usług do remontów bieżących 

na wodociągach, zakupu energii elektrycznej, badania wody oraz opłat za środowisko. 

Dział 600                                                                            ogółem zł:   6.589.438,62 w tym: 

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie                                  zł   38.753,57 

Remont odcinka drogi wojewódzkiej w Dąbrowie Zielonej. 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                          zł  932.192,17 

W tej kwocie mieści się zakup materiałów i usług do remontu i bieżącego utrzymania dróg gminnych 

w wysokości zł   62.483,03 , remont  Ogrodowej w Cielętnikach w wysokości zł 745.870,36 z udziałem 

środków NFBDL , wydatki Rad Sołeckich na remonty dróg gminnych zł 86.964,51 oraz opracowanie 

dokumentacji , remont chodnika k/Urzędu Gminy oraz wjazdu do Szkoły w Dąbrowie Zielonej 

wysokości zł 36.874,27. 

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                  zł  5.618.492,88 

W ramach usuwania skutków klęski żywiołowej 2010 wykonano 17 zadao dotyczących remontów 

dróg gminnych o łącznej długości 11,3 km. Gmina poniosła koszty w wysokości zł 117.033,88 z tytułu 

opracowania dokumentacji oraz za pełnienie nadzorów nad remontami. Na jedno zadanie w 

wysokości zł 537.327,00 do kooca 2011r. nie wpłynęła dotacja.  Wszystkim wykonawcom 

remontowanych dróg faktury zostały zapłacone do kooca ub. roku.  

Dział 700                                                                               ogółem zł:       24.368,88 w tym: 



Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  zł 24.368,88 

Zakup materiałów i usług do bieżących remontów lokali oraz usług związanych z wypisami, wyrysami 

działek gminnych. 

Dział 710                                                                                 ogółem zł        1.442,80 w tym: 

Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano zł 442,80, natomiast  zł 1.000,00 

wydatkowano na utrzymanie cmentarzy. 

Dział 750                                                                               ogółem zł: 2.082.919,72 w tym:    

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie                                                    zł  36.648,15 

Realizacja dotacji celowej na zadania zlecone (wynagrodzenia -  zł 34.365,- zakup materiałów - 

1.742,21 i  delegacje – 540,94). 

Rozdział 75022 Rady gmin                                                                     zł 51.069,75 

Są to koszty diet radnych, ryczałtu dla Przewodniczącego Rady, zakupu materiałów, 

delegacji i szkoleo. 

Rozdział 75023 Urząd Gminy                                                              zł 1.380.970,37 

W rozdziale tym ponoszone są koszty wynagrodzeo - zł 1.015.316,53, składki na PFRON  zł 1.478,- 

dokumentacja projektowa pod planowane inwestycje zł  43.197,-  odpis na ZFŚS zł 29.944,67oraz 

pozostałe koszty związane z zakupem materiałów, usług, energii, szkoleo i opłat ubezpieczeniowych 

w wysokości zł 291.034,17. 

Rozdział 75056 Spis powszechny                                                          zł   21.266,82 

Realizacja dotacji celowej na zadanie zlecone. 

Rozdział 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                         zł  485.247,07 

Wydatki związane z remontem budynku Urzędu Gminy w wysokości zł 360.026,58 oraz budynku 

„Agronomówki” w wysokości 125.220,49.                     

Rozdział 75095 Pozostała działalnośd                                                    zł 107.717,56 

W tym rozdziale dokonywane są wypłaty diet  sołtysów – zł 9.000,- , realizacja programu „Szklanka 

mleka” zł 29.271,68 , opłaty za przynależnośd do stowarzyszeo zł 4.244,38, zakup materiałów i usług 

na organizację imprez gminnych i dla KGW zł 17.354,50 oraz koszty dokumentacji na przyszłą 

termomodernizację budynku „Agronomówki” zł 28.167,- i budynku wielofunkcyjnego w Dąbku zł 

19.680,- 

Dział 751                                                                                     ogółem zł  14.147,00 w tym: 

Rozdział 75101 Urzędy władzy paostwowej, kontroli i ochrony prawa      zł   704,00 

Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. 



Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                             zł  9.668,00 

Rozdział 75109 Wybory do Rad Gmin (uzupełniające)                           zł  3.775,00 

Dział 754                                                                              ogółem zł         78.949.94 w tym: 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                         zł   78.949,94 

W rozdziale tym księgowane są wydatki ponoszone z tytułu udziału członków OSP w akcjach,  zakupu 

paliwa do pojazdów OSP i ubezpieczeo tych pojazdów, wynagrodzenia kierowców oraz drobnych 

remontów zł 74.603,19 oraz wydatki Rad Sołeckich zł 4.346,75. 

Dział 756                                                                                    ogółem zł:  25.344,21 w tym: 

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności   zł 25.344,21 

Są to prowizje za pobór podatków przez sołtysów oraz opłaty skarbowej –  zł 23.684,- iI wydatki na 

zakup gazety sołeckiej – zł 1.660,21. 

Dział 757                                                                                    ogółem zł 101.281,58w tym: 

Rozdział 75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zł 101.281,58 

Odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Dział 801                                                                             ogółem zł:   5.196.073,20 w tym: 

Po stronie Urzędu Gminy                                                                    zł    203.268,83 

Po stronie placówek oświatowych                                                      zł 4.992.804,37 

Sprawozdanie z wydatków jednostek oświatowych w załączeniu. 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                     zł  166.875,43 

Są to wydatki na zakup paliwa, płace kierowcy, ubezpieczenia i remonty 

pojazdów oraz wynajem autokaru. 

Rozdział 80195 Pozostała działalnośd                                                 zł    36.393,40 

Na realizację projektu „Sowa mądra głowa” z udziałem środków UE wydatkowano kwotę zł 14.400,- 

na Komisje Egzaminacyjne zł 300,- oraz na zakup materiałów i usług ( w tym zbiornik 

przeciwdeszczowy) zł 21.693,40 

Dział 851                                                                              ogółem zł:  1.065.422,21 w tym: 

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne                                          zł 162.311,89 

Koszty zakupu opału, wynagrodzenia palaczy, energia elektryczna i wywóz nieczystości w Ośrodkach 

Zdrowia zł 96.256,99 oraz opracowanie dokumentacji na remont  i termomodernizację Ośrodka 

Zdrowia w Dąbrowie Zielonej zł  66.054,90. 



Rozdział 85153 Zwalczanie  narkomanii                                             zł     13.900,00 

W tej kwocie mieszczą się koszty związane z realizacją projektu świetlic (ROPS) w wysokości  zł 

11.900,- oraz zł 2.000,- z projektu rozwiązywania problemów narkomanii. 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                 zł   122.392,79 

Są to koszty wynagrodzeo psychologa oraz członków Komisji RPA ,organizowania imprez typu  

„Zachowaj trzeźwy umysł”, „Polska biega”,przeprowadzanie programów profilaktycznych w szkołach, 

szkolenia oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 53.256,19 

Rady Sołeckie w tym dziale  wydatkowały kwotę 8.019,60. 

Na projekt związany z utrzymaniem świetlic dla dzieci i młodzieży wydatkowano 61.117,00 

Rozdział 85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                       zł      766.817,53 

Wydatki dotyczą remontu Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie Zielonej. 

Dział 852                                                                            ogółem zł:    1.795.444,04 w tym: 

Po stronie Urzędu Gminy                                                                      zł     10.689,64 

Po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                           zł 1.482.406,40 

Po stronie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Soborzycach zł 302.348,00 

Sprawozdania GOPS i SDP w załączeniu. 

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, alimentacyjne                             zł      233,94 

Zwrot świadczeo alimentacyjnych. 

Rozdział 85295 pozostała działalnośd                                                      zł  10.455,70 

 

Wydatki na wypłatę wynagrodzeo dla pracowników społecznie użytecznych – zł  8.520,- 

oraz wydatki  na świetlice środowiskowe zł 1.935,70 (w tym Rada Sołecka1.000 zł.) 

 

Dział 854                                                                                    ogółem zł    53.007.57 

Wydatki po stronie jednostek budżetowych. 

 

 

Dział 900                                                                               ogółem zł:   219.500,34 w tym: 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami                                                 zł 14.897,72 

Wydatki na wywóz odpadów – zł 11.466,47 oraz koszty wspólnego projektu 

„Selektywna zbiórka odpadów” - zł 3.431,25. 

 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                    zł 172.222,62 

W tym energia elektryczna – zł 137.392,72 pozostałe koszty to zakup materiałów i usług. 

 



Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej                                   zł 23.000,00 

Dotacja celowa na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalnośd                                                    zł   9.380,00 

Wydatki dotyczą realizacji umowy  ze schroniskiem dla zwierząt. 

 

Dział 921                                                                                 ogółem zł:  711.279,96 w tym:  

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                    zł   626.770,82 

W tym dotacja podmiotowa dla GOK zł 277.000,00 oraz dotacja na inwestycje                       zł 

349.770,82 

 

Rozdział 92116 Biblioteki                                                                    zł     60.000,00 

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej 

 

Rozdział 92195 Pozostała działalnośd                                                  zł   24.509,14 

Wydatki Rad Sołeckich na zakup materiałów i usług (w tym świetlice wiejskie). 

 

Dział   926                                                                             ogółem zł 1.201.120,48 w tym: 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe                                               zł    1.185.320,66 

Koszty budowy boiska sportowego„Orlik 2012” 

 

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu     zł         15.000,00 

Dotacja dla klubów sportowych. 

 

Rozdział 92695 pozostała działalnośd                                   ogółem zł        799,82 

Wydatki zrealizowane przez Radę Sołecką dotyczące zakupu materiałów. 

 

 

Realizacja funduszy sołeckich w 2011r. 

 

Sołectwo Borowce               zł     6.181,58 w tym: 

01095 § 4210                                          2.194,75 

60016 § 4300                                             861,00 

75412 § 4210                                          1.500,00 

92195 § 4210                                          1.625,83 

 

Sołectwo Cielętniki               zł  13.112,89 w tym: 

60016 § 4210                                           4.205,03 

60016 § 4300                                           3.911,40 

92195 § 4210                                           4.996,46                                       

 

Sołectwo Cudków                  zł    5.675,22 w tym: 

60016 § 4210                                      2.858,52  

60016 § 4300                                           2.816,70 

 



Sołectwo Dąbek                     zł    6.846,75 w tym: 

60016 § 4300                                           2.100,00 

75412 § 4210                                           1.616,75 

75412 § 4300                                           1.230,00 

92195 § 4300                                           1.900,00                

 

Sołectwo Dąbrowa Zielona   zł    20.414,50 w tym: 

60016 § 4300                                           15.414,50 

92195 § 4300                                             5.000,00 

 

Sołectwo Lipie                       zł      6.044,94 w tym: 

60016 § 4300                                        6.044,94 

 

Sołectwo Nowa Wieś             zł     6.786,67 w tym: 

92195 § 4210                                            4.289,77 

92195 § 4300                                            2.496,90 

 

Sołectwo Olbrachcice             zł    13.151,65 w tym: 

60016 § 4210                                                4.294,32 

60016 § 4300                                                8.857,33 

 

Sołectwo Raczkowice             zł     8.439,50 w tym: 

60016 § 4210                                              2.517,00 

60016 § 4300                                                 922,50 

92195 § 4210                                              5.000,00 

 

Sołectwo Kolonia Raczkowice zł    4.773,57 w tym: 

01095 § 4210                                                 168,00 

60016 § 4210                                               2.950,52 

60016 § 4300                                               1.655,05 

Sołectwo Soborzyce                  zł  17.139,57 w tym: 

60016 § 4210                                                2.848,19 

60016 § 4300                                                5.271,78 

85121 § 4300                                                8.019,60 

85295 § 4210                                                1.000,00                                    

 

Sołectwo Św. Anna                    zł   7.777,24 w tym: 

01095 § 4210                                                     82,00 

01095 § 4300                                                 6.219,24 

60016 § 4210                                                    984,00 

60016 § 4300                                                    492,00 

 

Sołectwo Ulesie                        zł   12.447,63 w tym: 

60016 § 4210                                               5.301,33 



60016 § 4300                                               7.146,30 

 

Sołectwo Zaleszczyny                zł   6.004,10 w tym: 

60016 § 4210                                               2.947,21 

60016 § 4300                                               3.056,89 

                            Ogółem           zł    134.795,81     Plan funduszu: zł 137.195,67   % wykonania 98,25 

 

0d 1 maja 2011r. został powołany Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej dla 

którego na  2011r ustalono przychody w wysokości 163.000,00 zł i koszty w wysokości 162.000,00 zł. 

Zakładowi udzielona została dotacja celowa na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w 

wysokości 23,000 zł. W  ciągu roku plan przychodów został zwiększony do wysokości zł 175.600,00 

natomiast wykonanie wyniosło zł 166.352,37. Planowane koszty na 2011r. wyniosły 174.600,- 

wykonanie wynosi 197.100,05 

 

Wykonanie wydatków  ogółem za 2011r.             zł       20.938.217,84 w tym: 

Wydatki bieżące   zł       16.824.988,57 (w tym na wydatki związane ze środkami UE  701.086.66 ) 

Wydatki majątkowe  zł     4.113.229,27 ( w tym na wydatki związane ze środkami UE  1.968.991,51) 

Na wynagrodzenia i pochodne z budżetu gminy wydatkowano kwotę zł  4.972.422,93 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych -                     zł       1.431.763,07 

Z tytułu udzielonych dotacji na zadania bieżące   -  zł 375.000,00  majątkowe -  zł 349.770,82  

Na obsługę długu                                                               zł    101.281,58 

 

Różnica wykonanych dochodów i wydatków,  stanowiąca niedobór wynosi zł 2.765.516,87 

Przychody związane z pokryciem deficytu to kredyty i pożyczki 2.692.813,09, nadwyżka z lat 

ubiegłych 345.703,78 spłata pożyczki GOK 240.994,00. 

Rozchody wynoszą 513.994,00 z tego: spłaty kredytów i pożyczek -  273.000 zł, pożyczka udzielona 

GOK – 240.994,00. 

Ogólny stan zobowiązao gminy na dzieo 31 grudnia 2011r wynosi  zł  3.932.821,02 co stanowi  

21,64% dochodów wykonanych. 

 

Plan finansowy zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych wg sprawozdania  

Rb 50 wynosi zł 1.557.739,18, wykonanie po stronie dotacji zł  1.499.598,55, po stronie wydatków  zł 

1.499.598,55 co stanowi 96,27% planu. 

 

 

 

 Informacja o realizacji przez Urząd Gminy dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 750: 

Rozdział § Nazwa Plan Wpływ 
środków 

Wykonanie 

75011 2010 Akcja kurierska 1.089,00 1.089,00 1.089,00 

75011 2010 Wydział Infrastruktury 4.505,00 4.505,00 4.505,00 

75011 2010 Sprawy obywatelskie 34.250,00 31.054,15 31.054,15 

  Razem: 39.844,00 36.648,15 36.648,15 

 

 

 



I n f o r m a c j a 

o  kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011r. oraz realizacji przedsięwzięd 

zawartych w załączniku do WPF 

 

W dniu 26.01.2011r. Uchwałą  Nr V/18/11 Rada Gminy Dąbrowa Zielona przyjęła Wieloletnią 

Prognozę Finansową wraz z załącznikiem stanowiącym wykaz przedsięwzięd. 

W WPF przyjęto dochody na 2011r. w wysokości              zł   16.386.954,56  w tym:                           

bieżące                                                                                             11.269.522,56                                                         

majątkowe                                                                                          5.117.432,00 

           wydatki                                                       zł   19.608.559,09 w tym: bieżące                                                                                               

9.801.961,27    majątkowe                                                                                          9.806.597,82 

              oraz deficyt w wysokości                                      zł     3.221.604,53 

Ustalono wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust.4 ufp) w wysokości     zł    634.725,12 i 

majątkowe w wysokości   zł. 9.806.597,82. 

Wieloletnią Prognozę Finansową ustalono na okres 2011-2018. 

Wykaz przedsięwzięd zawierał: 

1. W wydatkach bieżących projekty z udziałem środków UE: 

    - „My tez mamy szansę” – Szkoła Podstawowa Soborzyce – limit 2011 -     zł     71.050,00 

   - „Supełkowy zawrót głowy” – Szkoła Podstawowa Dąbrowa Zielona            zł   162.826,00 

   - „ Wiejskie przedszkole szansą na lepszy start” – Gminne Przedszkole       zł    301.165,12 

   - „Pogotowie językowe” – Gimnazjum                                                             zł     10.528,00 

   - „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych” GOPS w Dąbrowie Ziel.zł     89.156,00 

      Są to projekty w ramach POKL – Europejski Fundusz Społeczny. 

2. W wydatkach majątkowych projekty z udziałem środków UE: 

   - Budowa światłowodu – Subregion Północny RPO Woj. Śląskiego  (2012r) zł   103.000,00 

   - Budowa wodociągu i oczyszczalni przydomowych PROW 2007-13 (2011)zł 7.940.752,00 

   - Remont Gminnego Ośrodka Kultury PROW 2007-2013                               zł   312.870,82 

   - Selektywna zbiórka odpadów – Subregion Północny RPO Woj. Śląskiego  zł   115.116,00 

   -  Turystyczna Dolina Wiercicy RPO Woj. Śląskiego                                       zł   271.394,00 

 - „Wiejskie Przedszkole szansą na lepszy start” Gminne Przedszkole POKL  zł      13.965,00 



Projekty na zadania pozostałe:  

- Przebudowa Ogrodowej w Cielętnikach – NFBDL                                         zł  1.152.500,00 

W dniu 23.02.2011r. Uchwałą VI/22/11 Rada Gminy dokonała zmian w WPF, ponieważ nie we 

wszystkich latach spełniono warunki wskaźnika spłaty z art. 243 uofp. Zmiany dotyczyły wysokości 

planowanych dochodów,  wydatków oraz wydłużenia spłat kredytów i pożyczek do 2020r. Ustalono 

nowe brzmienie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Uchwałą Rady Gminy Nr VII/24/11 z dnia 31.03.2011r. dokonano zmian w WPF oraz w załączniku 

dotyczącym przedsięwzięd: 

Zmiany dotyczyły dokonania w 2011r: 

- zwiększenia dochodów (zgodnie z podejmowaną uchwałą budżetową )  o zł    1.390.901,04 

- zmniejszenia dochodów                                                                           o  zł     1.428.870,00 

- zwiększenia wydatków                                                                             o  zł     2.689.578,04 

- zmniejszenia wydatków                                                                           o  zł     4.094.564,64 

Zmian w przychodach i rozchodach oraz zmniejszenia deficytu do wysokości  1.762.909,89. 

W wykazie przedsięwzięd zmiany dotyczyły: 

1. W wydatkach bieżących z udziałem środków UE: 

   - „My też mamy szansę” Sz.P. Soborzyce zwiększenie            o zł                         1.227,49 

   - „Supełkowy zawrót głowy” Sz.P. Dabrowa Zielona zwiększenie o zł                     4.338,82 

   -„ Pogotowie Językowe”  Gimnazjum zwiększenie                  o zł                              736,00 

2. W wydatkach majątkowych: 

   - „Supełkowy zawrót głowy”  Sz.P. Dabrowa Zielona                                                  411,11 

   - zmniejszenie wydatków na budowę wodociągu po przetargu     o zł              3.657.935,00 

   - wprowadzenie budowy boiska sportowego Orlik 2012                o  zł              1.750.000,00 

   - realizacja wniosków w ramach Odnowy Wsi 2007-2013             o zł               1.510.000,00 (2012-

2013) 

   - wprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej         zł 2.060.000,00 

   - zmniejszenie po przetargu – Ogrodowa Cielętniki o zł                                        406.629,64 

   - wprowadzenie remontu drogi w Dąbrowie Ziel. z udziałem środków FOGR zł   240.000,00 

   - wprowadzenie remontu dróg i mostów na terenie gminy            zł                      500.000,00 



Ponadto dostosowano WPF w dochodach i wydatkach 2011r do wydanych wcześniej Zarządzeo 

Wójta Gminy 20/11, 21/11 i 22/11. 

Uchwałą Rady Gminy Nr IX/48/11 z dnia 30.05.2011r. dokonano następnej zmiany w WPF  i 

załączniku dotyczącym przedsięwzięd. 

Zmiany dotyczyły w 2011r: 

- zwiększenia dochodów (zgodnie z podejmowaną uchwałą budżetową)    o  zł  1.415.203,86 

- zmniejszenia dochodów                                                                              o  zł     913.871,00 

- zwiększenia wydatków                                                                                o  zł  4.001.039,95 

- zmniejszenia wydatków                                                                              o zł      816.173,00 

Zmian w przychodach i rozchodach oraz zwiększenia deficytu  do wysokości zł 4.621.616,98. 

Wydłużono okres spłaty kredytów i pożyczek do 2022r. 

W wykazie przedsięwzięd zmiany dotyczyły: 

W projektach wydatków majątkowych związanych ze środkami UE: 

- wprowadzenie budowy budynku wielofunkcyjnego na Dąbku w wysokości     zł   430.000,00 

- wprowadzenie zagospodarowania Placu Kościuszki w Dąbrowie Zielonej      zł   291.000,00 

- zwiększenie wydatków na dokumentację Odnowy Wsi                                    zł     25.000,00 

- przeniesienie na rok 2011 termomodernizacji budynków użyteczności publ.  zł 2.060.000,00 

W pozostałych wydatkach majątkowych: 

-  zwiększenie wydatków na drogę z udziałem środków FOGR                     o zł         9.000,00 

- remont dróg i mostów  - zmniejszenie kwoty                                               o zł       40.000,00 

- wprowadzenie remontu Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie Zielonej                  o zł     705.000,00 

W dochodach i wydatkach uwzględniono również zmiany podjęte w uchwale budżetowej Nr 

VII/42/11 oraz wydanych Zarządzeniach Wójta Gminy Nr 26/11, 33/11, 36/11 i 43/11.  

Dnia 20.06.2011r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52/2011 dokonano zmian w WPF dostosowując do 

Zarządzenia Wójta Gminy z dnia 31.05.2011r., w którym zwiększono dochody i wydatki w 2011r. z 

tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne w ogólnej kwocie  zł  24.759,-  

Uchwała Rady Gminy Nr XI/65/2011 z dnia 1.08.2011r. wprowadziła następujące zmiany w WPF: 

– dostosowanie dochodów i wydatków do Zarządzeo Wójta Gminy Nr 63/2011 z dnia 11.07.2011r 

oraz 66/2011 z dnia 19.07.2011r. które zwiększyły dochody i wydatki budżetu łącznie o 14.873 zł 

z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne. 



– dostosowanie WPF do zmian w Uchwale budżetowej Nr XI/64/2011 z dnia 1 08.2011r. 

zwiększającej dochody o zł 7.084.263,00, wydatki o zł 6.581.290,00 oraz zmniejszającej przychody 

o zł 502.973. Wydłużono okres spłaty kredytów do 2023r. 

– w wykazie przedsięwzięd zmiany dotyczyły: 

a) wydatki bieżące – zwiększenie środków o 2.040 zł w projekcie „Wiejskie przedszkole szansą na 

lepszy start” 

b) wydatki majątkowe – zmniejszenie wydatków na budowę boiska „Orlik 2012” o zł 564.634,00,  

zmniejszenie wydatków na projekt „Selektywna zbiórka odpadów „o zł 111.684,00 zł oraz 

zmniejszenie wydatków na realizację wniosków ramach Odnowy Wsi o zł 3.432,00. 

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 73/2011 z dnia 22.08.2011r. dostosowuje WPF do wydanych Zarządzeo 

Nr 69/11 z dnia 3.08.2011r i 72/11 z dnia 22.08.2011r , które zwiększyły dochody i wydatki budżetu 

łącznie o zł 154.694,19. 

Uchwała Nr XIII/74/2011 z dnia 30.09.2011r. dotyczyła następujących zmian w WPF: 

– dostosowanie do Zarządzeo Wójta Gminy Nr 0050/76/2011 z dnia 31.08.2011r. oraz Nr 

0050/80/2011 z dnia 16.09.2011r dotyczących wprowadzenia dotacji na zadania zlecone i własne 

w ogólnej kwocie zł 7.789,00. 

– dostosowanie do Uchwały Rady Gminy Nr XII/69/2011 z dnia 6.09.2011r wprowadzające do 

budżetu kwotę 550.000 zł nar emont Urzędu Gminy i „Agronomówki” w ramach usuwania 

skutków powodzi 2010. 

– Uchwała Rady Gminy Nr XIII/73/2011 z dnia 30.09.2011r zmniejsza dochody budżetu o zł 

1.793.341,89 i wydatki o zł 2.018.741,89 oraz przychody o zł 225.400,00. 

w wykazie przedsięwzięd zmiany dotyczyły: 

a) wydatki bieżące – zwiększono wysokośd wydatków w projekcie realizowanym przez 

Przedszkole Gminne o zł 11586,46 oraz w prowadzono nowy projekt pn. „Zainwestujmy w 

przyszłośd” w wysokości  zł 99.056,70. 

b) wydatki majątkowe z udziałem środków UE– przeniesiono wydatki na budowę budynku 

wielofunkcyjnego w Dąbku na 2012r w wysokości zł 410.320,00, zmniejszono wydatki na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków o zł 1.746.028,00, zmniejszenie wydatków na 

termomodernizację obiektów użyteczności publicznej o 150.000 zł, podwyższenie wydatków 

majątkowych w projekcie „Wiejskie przedszkole szansą na lepszy start” zł 3.542,95 oraz 

wprowadzenie wydatków majątkowych w projekcie „Zainwestujmy w przyszłośd” w wysokości 

33.100 zł. 

c) pozostałe wydatki majątkowe – rezygnacja z modernizacji drogi w ramach FOGR w wysokości zł 

80.000,00, wyprowadzenie wydatków w wysokości  460.000 zł dotyczących remontu dróg i 

mostów  oraz 705.000,00 dotyczących remontu Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie Zielonej w ramach 

usuwania skutków powodzi. 



Zarządzenie Nr 0050/96/2011 z dnia 27.10.2011r dostosowujące WPF do wydanych Zarządzeo Wójta 

Gminy Nr 0085/2011 z dnia 30.09.2011r, Nr 0087/2011 z dnia 7.10.2011r, Nr 0094/2011 z dnia 

18.10.2011r i Nr 0095/2011 z dnia 27.10.2011r, które zwiększyły budżet w łącznej kwocie zł 5.469,00. 

W  Uchwale Nr XV/95/2011 z dnia 28.11.2011r dokonano następujących zmian w budżecie: 

– dostosowanie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050/108/2011 z dnia 14.11.2011r. 

Zwiększającego dochody i wydatki budżetu o zł 80.121,70 

– dostosowanie do Uchwały Rady Gminy  Nr XIV z dnia 8.11.2011r dotyczącej przeniesienia 

wydatków między działami bez zmian w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budżetu. 

– Dostosowanie do Uchwały Rady Gminy Nr XV/94/2011 z dnia 28.11.2011r, w której zmniejszono 

dochody o zł. 1742.169,00 wydatki o zł 2.976.528,00 i przychody o zł 1.234.359,00. 

W wykazie przedsięwzięd zmiany dotyczyły: 

– wprowadzenia do wydatków bieżących  zł 65.390,00 dotyczących projektu „Sowa mądra głowa” 

– wprowadzenia do wydatków majątkowych  zł 8.000,00 w projekcie „Sowa mądra 

głowa”,zmniejszenia wydatków na budowę wodociągu o zł 1.164.268,00, na termomodernizację 

obiektów użyteczności publicznej o zł 1.910.000,00 oraz na Turystyczną Dolinę Wiercicy o zł 

271.394,00 w związku z przeniesieniem inwestycji na rok 2012. 

Uchwała Nr XVI/98/2011 z dnia 28.12.2011r wprowadziła następujące zmiany w budżecie: 

– dostosowanie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050/125/2011 z dnia 30.11.2011r zwiększającego 

dochody i wydatki budżetu o łączną kwotę 382,32 zł 

– dostosowanie do Uchwały budżetowej Nr XVI/97/2011 z dnia 28.12.2011r, w której zmniejszono 

dochody budżetu o kwotę 130.022,34 zł oraz wydatki o 73.367,66 zł oraz zwiększono przychody o 

203.390 zł. 

W wykazie przedsięwzięd zmiany przedstawiają się następująco: 

– w wydatkach bieżących zmniejszono o zł 25.480,96 projekt „Zainwestujmy w przyszłośd” 

– w wydatkach majątkowych zmniejszono projekt „Zainwestujmy w przyszłośd o zł 18.613,85 – 

realizacja w 2012r. 

Zarządzenie Nr 0050/132/2011 z dnia 30.12.2011r dostosowało WPF do zmian dokonanych 

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050/131/2011 z dnia 30.12.2011r zmniejszającego ogólne dochody i 

wydatki budżetu o zł 2.268.266,00. 

  

W 2011r. realizacja przedsięwzięd  przedstawia się następująco: 

1. Projekty na wydatki bieżące z udziałem środków UE: 

- „My też mam szansę” Sz.P. Soborzyce                                zł   72.253,12 tj.99,97 % planu 



- „Supełkowy zawrót głowy” Sz.P. Dabrowa Zielona               zł 162.700,29 tj.97,09 % planu 

 - „Pogotowie językowe” Gimnazjum                                      zł    10.869,13 tj. 96,49% planu 

- „ Wiejskie przedszkole szansą na lepszy start”                   zł    282.049,00 tj. 89,56 % planu 

 -„Sowa mądra głowa”                                                             zł      6.410,00 tj.  100 %  planu 

- „Zainwestujmy w przyszłośd”                                                zł      74.267,60 tj. 100% planu 

- Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej (GOPS)              zł      88.928,71 tj. 99,75 % planu 

                                                                             

2. Projekty na wydatki majątkowe z udziałem środków UE: 

- ‘Wiejskie przedszkole szansą na lepszy start”                   zł      16.433,00 tj. 93,86% planu 

- „Sowa mądra głowa”                                                          zł        7.990,00 tj. 99,9% planu 

- „Zainwestujmy w przyszłośd”                                              zł       14.486,15 tj. 100 % planu 

- budowa wodociągu i przydomowych oczyszczalni            zł 1.266.490,47 tj. 92,27% planu      

- „Selektywna zbiórka odpadów” – zwrot za dokumentację  zł       3.431,25 tj. 100% planu 

- Remont Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja                    zł   312.870,82 tj. 100% planu 

- Plac Kościuszki w Dąbrowie Zielonej                                   zł  290.709,82 tj. 100 % planu 

- Budowa boiska sportowego „Orlik 2012”                            zł 1.185.320,66 tj. 100% planu 

- Budowa budynku wielofunkcyjnego w Dąbku - projekt               19.680,00 tj. 100% planu 

W 2011r  zostały zaciągnięte następujące kredyty: 

– w ING Bank Śląski w wysokości 1920.000 zł 

– w BGK O/Katowice na wyprzedzające finansowanie 772.813,09 

Na koniec 2011r. wykonanie dochodów wynosi  zł 18.172.700,97 

                                              wydatków               zł 20.938.217,84 

                                              deficyt                     zł  2.765.516,87 

 

 

               

   



  

                          

 
              



 
 

 

 

 



 
 

                                                                        

 



 

          

 



 

   

 



                                              

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


