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SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY CIASNA

z dnia 28 marca 2011 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Ciasna za rok 2010 

Budżet Gminy na 2010 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29.12.2009 r. Uchwałą Nr 
XLI/278/2009 po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 28 436 969,00 zł., przychody 
stanowiły kwotę 6 295 991,00 zł a po stronie wydatków kwotą 33 904 545,00 zł. oraz rozchodów 828 
415,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek w Banku Millennium, Gospodarczym Banku Wielkopolskim 
oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z zawartymi umowami. 

W toku realizacji plan budżetu Gminy w 2010 r. uległ zmianie 31 598 760,37 zł. po stronie dochodów, 
5 232 926,00 zł stanowiły przychody, 35 203 271,37 zł. po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła 
1 628 415,00 zł. Plan dochodów budżetowych w 2010 r. został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz 
Zarządzeniami Wójta o kwotę 3 161 791,37 zł.., plan wydatków budżetowych w 2010 r. został 
powiększony o 1 298 726,37 zł., plan przychodów został pomniejszony o 1 063 065,00 zł. natomiast plan 
rozchodów został powiększony o 800 000,00 zł., w związku z wcześniejszą spłatą kredytów 
zaciągniętych w Banku Millennium. 

Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet to: 

1/ Uchwała Nr XLII/291/2010 z dnia 19.01.2010 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 1 298 
170,00 zł. oraz zwiększająca wydatki o kwotę 1 298 170,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na 
realizację zadań inwestycyjnych i bieżących oraz dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

2/ Uchwała Nr XLIII/293/2010 z dnia 04.03.2010 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki 
o kwotę 4 596 610,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych 
oraz dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

3/ Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 11.03.2010 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 
16 632,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/4/1/1/10 z dnia 24 
lutego 2010 r. zmieniającej plan dotacji celowych na 2010 rok. 

4/ Uchwała Nr XLIV/305/2010 z dnia 22.03.2010 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki 
o kwotę 179 620,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych 
oraz dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

5/ Zarządzenie nr 31/2010 z dnia 22.04.2010 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 13 828,00 zł. na podstawie otrzymania decyzji Wojewody Śląskiego Nr 
FB/I/3011/46/4/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r. na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1326 z późn. zm.) 
na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego 
w pełnym wymiarze czasu pracy oraz decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/79/4/2010 z dnia 
7 kwietnia 2010 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 
socjalnym, zmieniających plan dotacji celowych na 2010 rok. 

6/ Uchwała Nr XLV/309/2010 z dnia 29.04.2010 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki 
o kwotę 6 210,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz 
dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

7/ Zarządzenie Nr 44/2010 z dnia 18.05.2010 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 160 407,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr 
FB/I/3011/4/4/10 z dnia 7 maja 2010 r. przeznaczonej na realizację w 2010 roku programu wieloletniego 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/60/5/2010 
z dnia 29 kwietnia 2010 r. przeznaczonej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc 
zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach 
Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych 
i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”. 
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8/ Zarządzenie Nr 45/2010 z dnia 18.05.2010 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 185 152,34 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr 
FB/I/3011/57/4/10 z dnia 13 maja 2010 r. przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz przez producentów rolnych 
z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych 
przez gminy w pierwszym okresie płatniczym w 2010 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego 
Delegatura w Częstochowie Nr DCZ 3101/7/2010 z dnia 14 maja 2010 r. przyznającego dotację na 
finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów 
prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku z wyłączeniem wydatków na diety dla 
członków obwodowych komisji wyborczych. 

9/ Zarządzenie Nr 55/2010 z dnia 24.05.2010 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 100 000,00 zł., w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego 
Nr FB/I/3011/154/1/10 z dnia 21 maja 2010 r. przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych 
z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. 

10/ Zarządzenie Nr 65/2010 z dnia 31.05.2010 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 860,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr 
FB/I/3011/148/2010 z dnia 25 maja 2010 r. przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych 
z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

11/ Uchwała Nr XLVII/316/2010 z dnia 10.06.2010 r. Rady Gminy zmniejszająca budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 4 480 560,50 zł. w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań 
bieżących i inwestycyjnych oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

12/ Zarządzenie Nr 70/2010 z dnia 15.06.2010 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 7560,00 zł. w związku z otrzymaniem pisma Krajowego Biura 
Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ 3101/11/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. przyznającego 
dotację na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów 
prezydenta RP zarządzonych na dzień 20.06.2010 r. z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków 
obwodowych komisji wyborczych oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

13/ Uchwała Nr XLVIII/321/2010 z dnia 23.06.2010 r. Rady Gminy zwiększająca budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 323 948,32 zł. w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań 
bieżących i inwestycyjnych oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

14/ Zarządzenie Nr 81/2010 z dnia 30.06.2010 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 7560,00 zł. w związku z otrzymaniem pisma Krajowego Biura 
Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ 3101/14/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. przyznającego 
dotację na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów 
prezydenta RP zarządzonych na dzień 04.07.2010 r. z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków 
obwodowych komisji wyborczych oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

15/ Zarządzenia Nr 87/2010 z dnia 20.07.2010 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 14 329,00 zł. w związku z otrzymaniem pisma Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. przyznającego dotację celową na 
realizację zadań spisowych oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

16/ Uchwała Nr XLIX/325/2010 z dnia 28.07.2010 r. Rady Gminy zwiększająca budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 30 000,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań 
bieżących i inwestycyjnych oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

17/ Zarządzenie Nr 92/2010 z dnia 29.07.2010 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 19 470,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr 
FB/I/3011/230/3/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla 
uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna” oraz 
wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne oraz w celu dostosowania planu do 
faktycznych potrzeb. 

18/ Zarządzenie Nr 94/2010 z dnia 16.08.2010 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 17 442,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr 
FB/I/3011/46/8/10 z dnia 28 lipca 2010 r. przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 
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121, ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz decyzji Nr FB/I/3011/4/7/10 
z dnia 13 sierpnia 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

19/ Uchwała Nr L/335/2010 z dnia 18.08.2010 r. Rady Gminy zwiększająca budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 198 362,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań 
bieżących i inwestycyjnych oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

20/ Zarządzenie Nr 96/2010 z dnia 27.08.2010 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 28 750,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr 
FB/I/3011/88/9/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r. przeznaczonej na pokrycie kosztów usuwania skutków 
klęski żywiołowej szadzi i oblodzenia, które miały miejsce w styczniu 2010 roku oraz w celu 
dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

21/ Zarządzenie Nr 100/2010 z dnia 16.09.2010 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 1 438,00 zł. w związku z otrzymaniem pisma Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego przyznającego dotację celową na realizację zadań spisowych oraz w celu dostosowania 
planu do faktycznych potrzeb. 

22/ Uchwała Nr LI/343/2010 z dnia 23.09.2010 r. Rady Gminy zwiększająca budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 180 000,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań 
bieżących i inwestycyjnych oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

23/ Zarządzenie Nr 116/2010 z dnia 06.10.2010 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 93,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 
4 października 2010 roku Nr FB/I/3011/376/1/2010 oraz w celu dostosowania planu do faktycznych 
potrzeb. 

24/ Zarządzenie Nr 118/2010 z dnia 18.10.2010 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 28 594,00 zł. w związku z otrzymaniem pisma Krajowego Biura 
Wyborczego Nr DCZ 3101/24/2010 z dnia 12 października 2010 r. ustalającego dotację na 
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

25/ Zarządzenie Nr 120/2010 z dnia 21.10.2010 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 7 640,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr 
FB/I/3011/79/20/10 z dnia 15 października 2010 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów o charakterze socjalnym, zmieniających plan dotacji celowych na 2010 r. 

26/ Zarządzenie Nr 122/2010 z dnia 27.10.2010 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 2 044,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego 
z dnia 19 października 2010 r. Nr FB/I/3011/363/1/2010 z przeznaczeniem na wypłacenie rodzinom 
rolniczym poszkodowanym w tegorocznej powodzi zasiłków celowych, decyzji Nr FB/I/3011/399/2010 
z dnia 19 października 2010 r. zmniejszającej dotację przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych oraz 
w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

27/ Uchwała Nr LII/357/2010 z dnia 28.10.2010 r. Rady Gminy zwiększająca budżet po stronie 
dochodów o kwotę 123 740,00 zł., zmniejszająca po stronie wydatków o kwotę 939 325,00 zł. oraz 
zmniejszająca przychody o kwotę 1 063 065,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań 
bieżących i inwestycyjnych oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

28/ Zarządzenie Nr 131/2010 z dnia 15.11.2010 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 450,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr 
FB/I/3011/184/10/10 z dnia 10 listopada 2010 r. zwiększającej dotację na dofinansowanie zasiłków 
okresowych, decyzji Nr FB/I/3011/7/14/2010 zmniejszającej dotację na inwestycje oraz w celu 
dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

29/ Zarządzenie Nr 132/2010 z dnia 15.11.2010 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 1,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr 
FB/I/3011/88/13/10 z dnia 18 października 2010 r. zmniejszającej dotację na pokrycie kosztów usuwania 
skutków powodzi oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 
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30/ Zarządzenie Nr 133/2010 z dnia 15.11.2010 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 148 635,21 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego 
z dnia 9 listopada 2010 roku Nr FB/I/3011/57/10/10 z przeznaczeniem na zwrot części podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 
producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 
zwroty poniesionych przez gminy, w drugim okresie płatniczym, decyzji Nr FB/I/3011/60/17/2010 z dnia 
15 listopada 2010 r., na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw oraz w celu dostosowania 
planu do faktycznych potrzeb. 

31/ Zarządzenia Nr 134/2010 z dnia 25.11.2010 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 5 623,00 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr 
FB/I/3011/84/13/10 z dnia 19 października 2010 r. zwiększającej plan dotacji na pokrycie z budżetu 
państwa części zasiłku okresowego, decyzji Nr FB/I/3011/4/10/10 zwiększającej plan dotacji 
przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

32/ Uchwała Nr III/9/2010 z dnia 16.12.2010 r. Rady Gminy zwiększająca budżet po stronie dochodów 
o kwotę 83 005,00 zł, zwiększająca budżet po stronie wydatków po stronie wydatków o kwotę 103 
350,00 zł. i zmniejszająca budżet po stronie wydatków o kwotę 820 300,00 zł. oraz zwiększająca 
rozchody o kwotę 800 000,00 zł. w celu wcześniejszej spłaty kredytów. 

33/ Uchwała Nr IV/13/2010 z dnia 30.12.2010 r. Rady Gminy zmniejszająca budżet po stronie 
dochodów i wydatków o kwotę 131 400,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań 
bieżących i inwestycyjnych oraz w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy zmieniających plan wydatków i dochodów 
stanowi załącznik nr 1. 

Ogólną analizę wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 2. 

Wykonanie budżetu Gminy w układzie wg działów i rozdziałów przedstawiają: 

- Tabela Nr 1 i 1a - Plan i wykonanie dochodów budżetowych, 

- Tabela Nr 2 i 2a - Plan i wykonanie wydatków budżetowych, 

- Tabela Nr 3 i 3a - Plan i wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych, 

- Tabela Nr 4 i 4a - Plan i wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych. 

- Tabela Nr 5 – Plan i wykonanie zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 

- Tabela Nr 6 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień 
zaawansowania realizacji programów wieloletnich 

Jak wynika z powyższych tabel budżet za 2010 rok zamyka się wynikiem ujemnym. Planowane 
dochody wykonano w 92,67 %, a planowane wydatki w 91,32 %. 

Deficyt budżetu został pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na realizację 
zadań inwestycyjnych, tj. budowy dróg oraz modernizację oczyszczalni ścieków. 

Wykonanie dochodów w wysokości 92,67% w stosunku do planu dochodów spowodowane było tym, 
iż planowana dotacja z RPO nie wpłynęła do budżetu w planowanym terminie. 

Natomiast realizacja wydatków w wysokości 91,32% spowodowana była niewykonaniem 
w planowanym terminie inwestycji wieloletnich 2010-2011. Nie zrealizowane inwestycje zostały 
zaplanowane do realizacji w 2011 roku. 

Na niezrealizowanie dochodów i wydatków bieżących miał wpływ między inny niewykorzystanie 
w pełnej wysokości dotacji na zadania zlecone czego przyczyną było złożenie mniejszej ilości wniosków 
na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne. Niewątpliwy wpływ na taką sytuację mają 
także niezmienione od lat kryterium dochodowe dla świadczeń rodzinnych przy wzroście wynagrodzeń 
osób pracujących, a także ulga prorodzinna w podatkach. Oraz wyjazd osoby pobierającej zasiłek stały za 
granicę oraz osoby, która podjęła zatrudnienie i wyrejestrowaniem tych osób z ubezpieczenia 
zdrowotnego. 
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Zmniejszenie przychodów spowodowane zostało obniżeniem wartości planowanych inwestycji po 
przetargach, a tym samym zmniejszenia wysokości planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. 
W związku z przesunięciem realizacji inwestycji na lata następne zwiększono plan rozchodów i spłacono 
wcześniej raty kredytów. 

W dochodach bieżących budżetu gmina nie otrzymała żadnych udziałów z tytułu podatku 
dochodowego od osób prawnych, a wykonanie dochodów jest ujemne. 

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 
ogółem 1 028 269,00 zł. co stanowi 3,51 % osiągniętych dochodów. Skutki udzielonych przez gminę ulg 
i zwolnień wynoszą 604 021,00 zł. co stanowi 2,06 % osiągniętych dochodów. Skutki udzielenia umorzeń 
zaległości podatkowych wynoszą 6 307,06 zł. co stanowi 0,02 % osiągniętych dochodów. Organ 
podatkowy wydał jedną decyzję w sprawie rozłożenia na raty oraz nie wydał decyzji o odroczeniu 
terminu płatności. 

Kwoty zaległości dotyczą: 

Zaległości za lata ubiegłe i 2010 rok lokatorów lokali komunalnych za czynsz mieszkaniowy 
i dzierżawny wynoszą 25 187,52 zł., obejmują 29 najemców w tym 27 za czynsz mieszkaniowy i 2 za 
czynsz najmu w lokalach użytkowych, do których zostały wysłane wezwania wzywające do zapłaty oraz 
wezwania z pouczeniem, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi 
wypowiedzenie umowy najmu. 

W stosunku do pięciu lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego 
zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu. W stosunku do czterech z tych osób Komornik 
postanowił umorzyć postępowanie w związku z brakiem możliwości wyegzekwowania zaległości. 

Zaległości z tytułu korzystania z mediów /woda, ścieki najemcy budynków komunalnych wyniosły 15 
141,24 zł. i obejmują 25 najemców do których zostały wysłane wezwania wzywające do zapłaty 
z pouczeniem, że w przypadku nie uiszczenia w/w opłat w wyznaczonym terminie nastąpi 
wypowiedzenie umowy najmu. 

W stosunku do pięciu lokatorów skierowano wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego 
zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Lublińcu, z czego w stosunku do trzech z tych osób Komornik 
wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. 

Zaległości z tytułu opłat za zrzut ścieków komunalnych wynoszą 6 795,49 zł. i obejmują 40 osób 
odprowadzających ścieki z indywidualnych posesji. Do osób, które zalegają z zapłatą więcej niż za 
ostatni odczyt licznika zostały skierowane wezwania do zapłaty zaległych opłat za zrzut ścieków wraz 
z odsetkami. Osoby te zostały poinformowane, iż w przypadku nie uiszczenia opłat w wyznaczonym 
terminie nastąpi skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. W stosunku do dwóch osób został 
skierowany wniosek do Sądu Rejonowego w Lublińcu o zapłatę należności, w stosunku do trzech osób 
skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu 
Rejonowego w Lublińcu. 

Nie wystąpiły zaległości z tytułu użytkowania wieczystego. 

Zaległości z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego wynoszą 1 102,28 zł. + 2 198,83 zł. (odsetki) 
w stosunku do dłużnika jest prowadzone postępowanie windykacyjne. Sprawa została skierowana 
Komornika Sądowego zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Lublińcu, z czego Komornik wydał 
postanowienie o umorzeniu postępowania. 

Łącznym zobowiązaniem pieniężnym osób fizycznych opodatkowanych jest 970 podatników. 
Zaległości tego podatku za lata ubiegłe i rok bieżący stanowią kwotę 64 489,45 zł. i dotyczą 99 
podatników. Liczba osób zalegających w stosunku do liczby osób opodatkowanych to 9,69 %. Za lata 
ubiegłe wystawione zostały tytuły wykonawcze. W roku bieżącym do podatników zalegających w spłacie 
należności upomnienia dostarczono. Do egzekucji w 2010 roku skierowano 92 podatników. 

Podatkiem od nieruchomości osób fizycznych objętych jest 1508 podatników. Zaległości tego podatku 
za lata ubiegłe i rok bieżący to kwota 112 275,49 zł. i dotyczy 120 podatników. Liczba osób zalegających 
w stosunku do liczby osób opodatkowanych to 7,96 %. Za lata ubiegłe wystawione zostały tytuły 
wykonawcze. W roku bieżącym do podatników zalegających w spłacie należności dostarczano 
upomnienia. Do egzekucji w 2010 roku skierowano 81 podatników. 
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Podmiotów posiadających osobowość prawną w podatku od nieruchomości opodatkowano w liczbie 
37. Zaległości stanowią ogółem kwotę 28 238,20 zł. i dotyczą 8 podmiotów. Liczba podmiotów 
zalegających w stosunku do liczby podmiotów opodatkowanych stanowi 21,70 %. Postępowanie 
egzekucyjne prowadzone jest systematycznie do okresów zaległości. 

Z zaległości lat ubiegłych w okresie sprawozdawczym i dokonane wpłaty obrazuje poniższa tabela: 

 
Podatek Zaległości 

na 
31.12.2007 

Wpływy 
zaległości 
w 2008 r. 

% 
wykonania 

Zaległości 
na 
31.12.2008 

Wpływy 
zaległości 
w 2009 r. 

% 
wykonania 

Zaległości 
na 
31.12.2009 

Wpływy 
zaległości 
w 2010 r. 

% 
wykonania 

Nieruchomość 
osoby prawne 

33 968,03 28 518,50 83,96 9 442,70 7 136,40 75,57 13 170,70 7 908,50 60,05 

Nieruchomość 
osoby fizycz. 

75 936,70 15 089,13 19,87 70 420,38 11 639,11 16,53 71 711,56 12 009,95 16,75 

Rolny-osoby 
fizyczne 

52 036,64 25 736,63 49,46 44 982,03 11 992,03 26,668 66 429,60 28 516,28 42,93 

Zaległości w kwocie 15 390,20 zł. obejmują podatek od środków transportowych od osób fizycznych 
dotyczą 3 podatników. Na wymienione zaległości zostało przeprowadzone postępowanie podatkowe. 

Z zaległości lat ubiegłych w okresie sprawozdawczym i dokonane wpłaty obrazuje poniższa tabela: 

 
Podatek od 
środków 
transportowych 

Zaległość 
na dzień 

31.12.2009 r. [w zł] 

Wpływy 
z zaległości 
w 2009 r. 

% 
wykonanie 
z zaległości 

Zaległość na dzień 
31.12.2010 r. 

[w zł] 

Wpływy 
z zaległości 
w 2010 r. 

% wykonanie 
z zaległości 

Osoby fizyczne 
21 208,40 3 397,00 16 % 15 390,20 0,00 0 % 

Osoby prawne 
- - - - - - 

Wydatki za 2010 rok wynoszą 32 149 202,06 zł. i w poszczególnych działach przeznaczone zostały na: 

Dział 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - 12 504 207,74 zł. (38,89%) 

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 12 172 464,35 zł. 

§ 6050, § 6057, § 6058, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

W paragrafach tych wydatkowano kwotę: 12 172 464,35 zł. w tym na: 

Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Panoszów, Wędzina, Ciasna, Molna 
i Zborowskie w Gminie Ciasna Wykonawca: Usługi budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Spółka Jawna 
ul. M.C. Składowskiej 23, 42-700 Lubliniec Wartość inwestycji: 1 515 769,77 zł. 

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w ramach projektu pn „Poprawa jakości 
wód powierzchniowych i podziemnych w m Glinica, Gmina Ciasna”. Wykonawca: WODROL 
PRUSZKÓW S.A., ul. Stefana Bryły 10, 05-800 Pruszków Inspektor nadzoru: PHU „ORTUS” Janusz 
Fengler, ul. Leśna 5a, 98-210 Sieradz 2, Chojne. Wartość inwestycji: 6 871 239,93zł. 

Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim w ramach projekt pn: 
„Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na 
modernizacji, rozbudowie i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem sieci kanalizacji sanitarnej” 
Wykonawca: ECOL-UNICON Sp. z o.o., ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk Inspektor nadzoru: 
Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych Sp. z o.o., ul. Wręczycka 11a, 42-200 Częstochowa 
Wartość inwestycji: 3 727 084,38 zł. 

Dokumentację projektową na rozbudowę sieci wodociągowej oraz budowę przyłączy na terenie Gminy 
Ciasna Projektant: EKO-SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska, Wodociagi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne, 
42-700 Lubliniec ul. K.Miarki 22, Wartość projektu: 46 127,57 zł. 

Podział geodezyjny studni oraz prace przygotowawcze w tym wypis z rejestru gruntu i ksero map, 
wartość 12 242,70 zł. 

Rozdział 01030 Izby rolnicze - 4 961,02 zł. 
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§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 
rolnego 

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 4 961,02 zł. na: 

- wypłata 2% wpływu z tytułu podatku rolnego odpis za I kwartał 2009 r. w kwocie: 828,66 zł. 

- wypłata 2% wpływu z tytułu podatku rolnego odpis za I kwartał 2010 w kwocie: 1 845,91 zł. 

- wypłata 2% wpływu z tytułu podatku rolnego odpis za II kwartał 2010 w kwocie: 1 229,90 zł. 

- wypłata 2% wpływu z tytułu podatku rolnego odpis za III kwartał 2010 w kwocie: 1 054,55 zł. 

- dopłata do odpisu 2% podatku w kwocie: 2 zł. 

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 326 782,37 zł. 

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 2 796,16 zł na zakup znaczków pocztowych, kopert 
i materiałów biurowych. 

§ 4300 – zakup usług pozostałych 

Wydatkowano kwotę 3 959,00 zł. na ryczałt za odpady weterynaryjne zgodnie z podpisaną umową 
oraz odbiór padliny. 

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

Wydatkowano kwotę 496,83 zł. na rozmowy telefoniczne stacjonarne związane z przygotowaniem 
decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. 

§ 4430 - różne opłaty i składki 

Z paragrafu tego został wypłacony zwrot podatku akcyzowego za paliwo na kwotę: 316 248,58 zł. 

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych dla sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

Wydatkowano kwotę 500,00 zł na zakup papieru ksero. 

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 

Wydatkowano kwotę 2 700,00 zł w tym na zakup: 

- drukarki HP – 1 207,80 zł., 

- tonera - 1 200,00 zł., 

- programu antywirusowego – 292,20 zł. 

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości 81,80 zł. na zakup map i wypisu z rejestru 
gruntów dla lokalizacji placów zabaw w Panoszowie i Sierakowie Śląskim. 

DZIAŁ 600 Transport i łączność - 3 656 237,83 zł. ( 11,37 % ) 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 3 130 948,37 zł. 

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 

Wydatkowano kwotę: 16 171,87 zł. na składki ZUS osób odśnieżających drogi na terenie gminy. 

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 

Wydatkowano kwotę: 2 620,59 zł. na Fundusz Pracy osób odśnieżających drogi na terenie gminy. 

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe 

Wydatkowano kwotę: 111 712,50 zł. z przeznaczeniem na: 

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010 

 
L.p. Nazwa sołectwa Kwota Wykonawca 
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1. Utrzymanie zimowe dróg na terenie sołectwa Glinica 16 500,00 Zygmunt Grzechac Glinica 
2. Utrzymanie zimowe dróg na terenie sołectwa Jeżowa 9 750,00 Henryk Kompala Jeżowa 
3. Utrzymanie zimowe dróg na terenie sołectwa Dzielna 15 000,00 Rudolf Krawczyk Jeżowa 
4. Utrzymanie zimowe dróg na terenie sołectwa Molna 13 650,00 Eryk Kalamorz Molna 
5. Utrzymanie zimowe dróg na terenie sołectwa Sieraków Śląski 14 300,00 Henryk Kompala Jeżowa 
6. Utrzymanie zimowe dróg na terenie sołectwa Panoszów 10 462,50 Eryk Kalamorz Molna 
7. Utrzymanie zimowe dróg na terenie sołectwa Zborowskie 24 500,00 Rajmund Pielorz Zborowskie 
  RAZEM 104 162,50 zł.   

2. Koszenie poboczy dróg gminnych w miejscowości Wędzina. Wykonawca: Roman Wilkosz, 
Wędzina, ul. Muzealna 4, 42-793 Ciasna Wartość zadania – 2 800,00 zł. 

3. Przegląd techniczny dróg gminnych. Wykonawca: Przemysław Szwed, ul. Reymonta, Herby 
Wartość zadania – 4 750,00 zł. 

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 

Wydatkowano kwotę: 6 907,13 zł. w tym na: 

- Zakup znaków drogowych Wykonawca: Restal Sp. z o.o. 45-838 Opole, ul. Żerkowicka 1a Cena: 
6 813,94 zł. 

- Zakup cementu oraz mieszanki do ustawienia znaków drogowych w kwocie 69,99 zł. 

- Zakup materiałów do malowania barierek przy ul. Młyńskiej w Jeżowej w kwocie 23,20 zł. 

§ 4270 - zakup usług remontowych 

Wydatkowano kwotę: 240 870,75 zł. na: 

Remont nawierzchni ul. Wiejskiej i Polnej w Jeżowej polegający na nawiezieniu kamienia w ilości 260 
ton z ul. Bema w Ciasnej, rozścielenie punktowe w miejscach ubytków i mechaniczne utwardzenie 
nawierzchni Wykonawca: Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek Ciasna Wartość 
zadania: 7 930,00 zł. 

Remont ul. Nawierzchni Tylnej w Molnej (rejon szkoły) korytowanie na dł. 140 m i szer. 3,20 m 
rozłożenie frezu oraz mechaniczne utwardzenie Wykonawca: Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport 
Herbert Mrozek Ciasna Wartość zadania: 2 202,10 zł. 

Remont nawierzchni dróg bocznych od ul. Zjednoczenia, stanowiące przedłużenie ul. Nowej i Szkolnej 
w Ciasnej poprzez korytowanie i niwelowanie dla powierzchni 165 m2, rozłożenie frezu na pow. 660 m2 
i gr. 5 cm oraz mechaniczne utwardzenie. Wykonawca: „AUTOMOBILE POLAND” Dorota Wacławek 
Lubliniec Wartość zadania: 6 669,94 zł. 

Remont kanału deszczowego o długości 97 mb i średnicy 400 mm odwadniającego osiedle w Ciasnej 
Wykonawca: Zakład Produkcyjno Handlowy „BET-BRUK” Zbigniew Bryś Lubliniec Wartość zadania: 
61 573,91 zł. 

Przewóz kamienia w ilości 652 tony do Zborowskiego Ciasnej i Glinicy na składowisko. Wykonawca: 
Przedsiębiorstwo Handlowo transportowe Paweł Gaida Molna Wartość zadania: 6 100,00 zł. 

Remont nawierzchni ul. Fabrycznej w Zborowskiem z frezu zamkniętego grysem i emulsją na dł. 320 
m i szerokości 4 m. Wykonawca: Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego 
i Transportu Edward Hucz Boronów Wartość zadania: 9 600,00 zł. 

Renowacja rowu przy ul. Szkolnej w Sierakowie Śląskim o dł. 250 mb. Wykonawca: Usługi Koparko 
Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek Ciasna Wartość zadania: 3 294,00 zł. 

Kompleksowy remont studzienki przy ul. Świerkowej w Ciasnej Wykonawca: Usługi Koparko 
Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek Ciasna Wartość zadania: 3 416,00 zł. 

Udrożnienie rowu w Glinicy o długości 1300 m odprowadzający wody opadowe z ul. Dąbrowa oraz 
dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe Jan Renczmiń 
Glinica Wartość zadania: 19 500,00 zł. 
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Udrożnienie przepustu o śr. 300 mm na dł. 20 m i renowacja rowu na dł. 300 m przy ul. Wiejskiej 
w Jeżowej. Remont przepustu o śr. 300 mm na dl. 8,0 m przy ul. Szkolnej w Dzielnej, remont przepustu 
o śr. 500 mm na dł. 7,0 m pod ul. Sosnowa w Wędzinie oraz oczyszczenie rowu na dl. 150 m 
Wykonawca: Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek Ciasna Wartość zadania: 13 
603,00 zł. 

Remont cząstkowy nawierzchni z destruktu ul. Bocznej w Molnej i ul. Szkolnej w od wjazdu do zamku 
w kierunku ul. Cegielnianej w ilości łącznej 110 ton. Wykonawca: Usługi Koparko Ładowarką oraz 
Transport Herbert Mrozek Ciasna Wartość zadania: 2 684,00 zł. 

Remont przepustu pod ul. Stawową o dł. 6,0 m i śr. 300 mm. Wykonawca: Usługi Koparko Ładowarką 
oraz Transport Herbert Mrozek Ciasna Wartość zadania: 1 464,00 zł. 

Remont ul. Polnej w Zborowskim, remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych przy pomocy 
kamienia kopalnianego i destruktu bitumicznego Wykonawca; Zakład Budownictwa Wodno – 
Kanalizacyjnego i Transportu Edward Hucz Wartość zadania: 100 332,80 zł. 

Remont Przepustu drogowego i rowu w Wędzinie Wykonawca: „BAGERWORK” Brylka 
Krzysztoforus, ul. Młyńska 2, Jeżowa Wartość zadania: 2 501,00 zł. 

§ 4300 - zakup usług pozostałych 

Wydatkowano kwotę: 92 026,46 zł. 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010 

 
L.p. Sołectwo Kwota Wykonawca 
1. Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. 

Ciasna 
13 482,00 Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek Ciasna 

2. Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. 
Ciasna 

8 089,20 Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek Ciasna 

3. Utrzymanie zimowe dróg na terenie m. 
Wędzina 

21 571,20 Zakład Wielobranzowy MAG-BUD Zdzisław Magdziński Sieraków 
Śląski 

  RAZEM 43 142,40   

Zmiana frakcji rozkruszenie materiału kruszarką Wykonawca: ZUH „Larix” Lubliniec Wartość 
zadania: 12 688,00 zł. 

Remont nawierzchni ul. Oleskiej w Jeżowej poprzez zabudowanie kamienia kopalnianego oraz 
przewiezienie destruktu w ilości 1020 ton do Zborowskiego i Molnej. Wykonawca: Przedsiębiorstwo 
Handlowo transportowe Paweł Gaida Molna Wartość zadania: 23 730,66 zł. 

Przewiezienie destruktu w ilości 160 ton ze Zborowskiego do Stasiowego. Wykonawca: Usługi 
Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek Ciasna Wartość zadania: 1 738,50 zł. 

Uporządkowanie terenu przy ul. Szkolnej w Ciasnej poprzez wywiezienie gruzu nawiezienie ziemi i jej 
niwelacja. Wykonawca: Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek Ciasna Wartość 
zadania: 3 013,40 zł. 

Przewóz destruktu w ilości 1020 ton z Lublińca do Zborowskiego i Molnej Wykonawca: Usługi 
Transportowe Sławomir Macherzyński Ciasna Wartość zadania: 3 928,40 zł. 

Wykoszenie poboczy ul. Młyńskiej, ul. Boczna i Zielona w Jeżowej oraz ul. Wyzwolenia w Sierakowie 
Śląskim i placu w parku Wykonawca: „Bagerwork” Krzysztoforus Brylka, Jeżowa Wartość zadania: 
1 043,10 zł. 

Wykonanie poręczy ochronnych konstrukcji stalowej przy ul. Młyńskiej w Jeżowej, nad przepustem 
o dł. 12 m. Wykonawca: ZPUH „STALMECH” Jerzy Bryś Sieraków Śląski. Wartość zadania: 2 562,00 
zł. 

Wykonanie tablicy informacyjnej na parking za Urzędem Gminy w kwocie 110,00 zł. 

§ 4307 - zakup usług pozostałych 
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W paragrafie tym wydatkowano kwotę 6 800,00 zł. za wykonanie tablic informacyjnych oraz 
zamieszczenie ogłoszenia w prasie dla zadania pn: „Przebudowa dróg gminnych w Ciasnej i Sierakowie 
Śląskim – ul. Sikorskiego, Brzozowa, Witosa i Stawowa” 

§ 4309 - zakup usług pozostałych 

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 1 200,00 zł. za wykonanie tablic informacyjnych oraz 
zamieszczenie ogłoszenia w prasie dla zadania pn: „Przebudowa dróg gminnych w Ciasnej i Sierakowie 
Śląskim – ul. Sikorskiego, Brzozowa, Witosa i Stawowa” 

§ 4430 – różne opłaty i składki 

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę 834,00 zł. w tym: 

- za umieszczenie wodociągu pod drogą krajową Nr 11 (opłata roczna) w kwocie 102,00 zł. 

- opłata roczna za pozostawienie infrastruktury technicznej (wodociągu) na terenie PKP (opłata roczna) 
w kwocie 732,00 zł. 

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 

W paragrafie łącznie wydatkowano kwotę 1 209,01 zł. za wypłatę odszkodowania. 

§ 6050, § 6057, § 6058, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

W paragrafach tych wydatkowano kwotę: 2 650 596,06 zł. w tym na: 

Modernizację polegającej na przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych: - od ul. Oleskiej do 
Długiej w Sierakowie Śląskim, - ul. Młyńskiej w Jeżowej - ul. Polnej w Dzielnej Wykonawca: P. H–U 
„TRANSKOM”, ul. Zwycięstwa, Jaryszów Inspektor nadzoru: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-
MAR”, ul. Częstochowska 6/4, 42-700 Lubliniec Wartość inwestycji: 1 148 303,64 zł. 

Przebudowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową S2306 z drogą krajową nr 11 w Gminie Ciasna - 
powiat lubliniecki Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., ul. Wojska 
Polskiego 8, 42-100 Kłobuck Inspektor nadzoru: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR”, ul. 
Częstochowska 6/4, 42-700 Lubliniec Wartość inwestycji: 819 878,90 zł. 

Budowę kanalizacji deszczowej ul. Mlecznej i Równej w Glinicy w ramach projektu pn: „Poprawa 
jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna” Wykonawca: 
WODROL PRUSZKÓW S.A., ul. Stefana Bryły 10, 05-800 Pruszków Inspektor nadzoru: PHU 
„ORTUS” Janusz Fengler, ul. Leśna 5a, 98-210 Sieradz 2, Chojne. Wartość inwestycji: 645 439,98 zł. 

Ułożenie chodnika w Zborowskiem wzdłuż ul. Myśliwskiej Wykonawca: PEWO BUD s.c., ul. 
Kościuszki 10, 42-160 Krzepice Wartość inwestycji: 21 838,00 zł. 

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w ramach projektu pn: „Stworzenie Centrum 
Kultury Miejscowej na bazie zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej między ul. Szkolną, 
zjednoczenia i Nową – II etap” Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR”, ul. 
Częstochowska 6/4, 42-700 Lubliniec Wartość projektu: 7 808,00 zł. 

Wykonanie chodnika do budynku komunalnego przy ul. Muzealnej 10 w Wędzinie Wykonawca: 
mieszkańcy sołectwa Wędzina Wartość materiałów: 4 991,70 zł. 

Zakupiono również dzienniki budowy oraz zapłacono podatek od umowy zlecenie z 2009 roku 
w sumie na kwotę 2 335,84 zł. 

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna – 48,00 zł. 

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

W paragrafie wydatkowano kwotę 48,00 zł za wypis z rejestru gruntów dla projektu pn: „SilesiaNet - 
budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa Śląskiego”. 

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 525 241,46 zł. 

§ 4270 - zakup usług remontowych 

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 525 241,46 zł, w tym na: 
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Remont obiektów komunalnych infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi mającej 
miejsce w maju br. dotyczy: remontu ul. Stasiowe w Zborowskiem na dl. 1500 m i szer. 4 m z żużla 
wielkopiecowego oraz łupka węglowego stanowiącego podbudowę. Wykonawca: Usługi Koparko – 
Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek z Ciasnej Wartość zadania: 54 863,40 zł. 

Remont obiektów komunalnych infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi mającej 
miejsce w maju br. dotyczy: remontu ul. Podole w Sierakowie Śląskim polegający na wyk. nawierzchni 
z mieszanki mineralno bit. gr. 5 cm na pow. 1800 m2, wykonaniu przepustów o śr. 40 cm i dł. 128 m , 
odnowienie rowów oraz ułożenie ścieków prefabrykowanych o gr. na dł. 56 m. Wykonawca: P.U.H. 
DOMAX Arkadiusz Mika Boronów Wartość zadania: 210 265,83 zł. 

Remont obiektów komunalnych infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi mającej 
miejsce w maju br. dotyczy: remontu ul. Szkolnej w Panoszowie polegający na wyk. nawierzchni 
z mieszanek min bit. gr. 4 cm na pow. 1050 m2, przepusty ro śr. 40 cm o łącznej dł. 60 m. Wykonawca: 
P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika Boronów Wartość zadania: 75 850,04 zł. 

Remont obiektu mostowego w Wędzinie – I etap zlokalizowany na Potoku Jeżowskim w kilometrażu 
+0.770km drogi stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wędzina (Żarnowiec) 
Wykonawca: Zakład Wielobranżowy MAG-BUD Zdzisław Magdziński Sieraków Śląski Wartość 
zadania: 176 500,00 zł. 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Remont obiektu mostowego w Wędzinie – I etap 
zlokalizowany na Potoku Jeżowskim w kilometrażu +0.770 km drogi stanowiącej dojazd do gruntów 
rolnych w miejscowości Wędzina (Żarnowiec). Inspektor: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRA-MAR 
Lubliniec Wartość zadania: 2 647,50 zł. 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem obiektów komunalnych infrastruktury technicznej 
zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010r. w zakresie remontu ul. Stasiowie 
w Zborowskiem, ul. Podole w Sierakowie Śląskim, ul. Szkolnej w Panoszowie. Inspektor: 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRA-MAR Lubliniec Wartość zadania: 5 114,69 zł. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 745 335,24 zł. ( 2,32 %) 

Wydatki tego działu obejmują administrowanie i eksploatację mieszkaniami komunalnymi, 
mieszkaniami wchodzącymi w skład budynków szkolnych, budynkiem wielofunkcyjnym w Zborowskim 
przy ul. Myśliwskiej 1, w którym znajduje się szkoła, przedszkole, siedziba OSP, oraz mieszkania. 
Łącznie Gmina administruje 65 mieszkaniami komunalnymi i 11 mieszkaniami socjalnymi. 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 745 335,24 zł. 

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 

Obejmuje zakup opału dla 24 mieszkań, bud. przedszkola w Ciasnej i lokali użytkowych 
wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania. Zakupiono węgiel, miał i groszek za kwotę 25 
381,24 zł. Wodę dla potrzeb spożywczych mieszkańców budynku w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10 
i Lompy 3, 5, 7 zakupiono za kwotę: 3 595,58 zł. Pozostałą kwotę tj. 10 577,72 to zakupy materiałów 
budowlanych oraz narzędzi, między innymi: farb, materiałów instalacyjnych, wodno – kanalizacyjnych, 
blach, gwoździ, łopat do śniegu, środków chemicznych do oczyszczalni „ Batex” obsługującej budynek 
wielofunkcyjny w Zborowskiem przy ul. Myśliwskiej 1. Łącznie wydatkowano w tym paragrafie kwotę: 
39 554,54 zł. 

§ 4260 - zakup energii 

Paragraf obejmuje zakup energii elektrycznej dla oświetlenia klatek schodowych oraz wody dla 
wszystkich lokali komunalnych w kwocie: 26 802,72 zł. Zakupiono gaz ziemny dla ogrzania budynku 
wielofunkcyjnego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1 na kwotę 54 088,88 zł. oraz olej opałowy dla 
ogrzania budynku w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 w kwocie 42 944,00 zł. Łącznie wydatki w tym 
paragrafie wyniosły 123 835,60 zł 

§ 4270 - zakup usług remontowych 

W paragrafie zakup usług remontowych wydatkowano miedzy innymi kwotę 1 271,07zł. na wykonanie 
i montaż dwóch okien PCV do mieszkania komunalnego położonego w Ciasnej przy ul. Ks. Twardocha 
2. Przeprowadzono naprawę pokrycia dachowego poprzez pokrycie papą termozgrzewalną i wykonanie 
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obróbek blacharskich, wymianę rynien i rur spustowych oraz instalację odgromową na części parterowej 
budynku komunalnego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10. Wykonanie remontu zamknęło się kwotą 
5 998,45 zł. W ramach udziałów we własności budynku wykonano naprawy dachu w Wędzinie przy ul. 
Lompy 7 w Sierakowie przy ul. Szkolnej 5 oraz Dobrodzieńskiej 13 za kwotę 3 412,59 zł . Ponadto 
wykonano prace elektryczne polegające na : - wymianie stycznika w Wędzinie przy ul. Lompy 3,5,7 -
wykonaniu oświetlenia zewnętrznego oraz wymianie tablicy licznikowej w Wędzinie przy ul. 
Wyzwolenia 9, oraz naprawiono sterowanie w hydroforni przy ul. Muzealnej 10 za kwotę 810,00 zł . 
Łącznie w tym paragrafie wydatkowano 11 492,11 zł. 

§ 4300 - zakup usług pozostałych 

Zakup usług pozostałych obejmuje wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych z budynków 
komunalnych w kwocie 52 868,70 zł. oraz wywóz nieczystości stałych w kwocie 25 133,51 zł. Ponadto 
paragraf obejmuje czyszczenie przewodów kominowych w kwocie 3 424,83 zł. oraz przeglądy 
przewodów kominowych w zasobie mieszkaniowym na kwotę 5 592,48 zł. W zakresie prac 
elektrycznych wykonano oświetlenie klatki schodowej i piwnic, zamontowano nową skrzynkę licznikową 
i rozdzielnię oraz zabezpieczenie główne w budynku komunalnym w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10, 
ponadto wymieniono zabezpieczenie główne i WLZ w części mieszkalnej budynku przy ul. Głównej 33 
w Zborowskiem. Ponadto w Zborowskiem przy ul. Głównej 34 dokonano wymiany tablicy licznikowej 
oraz oszynowania w kwocie 6 850,00 zł. Obsługa serwisowa urządzeń grzewczych oraz przeglądy kotłów 
w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 i w Zborowskiem przy ul. Myśliwskiej 1 oraz czyszczenie 
zbiorników olejowych wykonano za kwotę 3 440,40 zł. Ponadto zgodnie z Prawem budowlanym 
wykonano przeglądy budowlane jednoroczne i pięcioletnie w dwudziestu budynkach będących 
własnością Gminy za kwotę 7 000,00 zł. W części mieszkalnej budynku komunalnego w Sierakowie 
Śląskim przy ul. Szkolnej 2 wymieniono drzwi wejściowe za kwotę 4 172,40 zł. Pozostałą kwotę 
6 583,67 zł w zakresie usług wydatkowano na zamontowanie pompy c.o w Sierakowie Śląskim przy ul. 
Dobrodzienskiej 13 oraz wykonanie elementów obróbek blacharskich, wymianę filtra w kotle olejowym 
oraz koszty transportu. Wydatkowano w tym paragrafie kwotę: 115 065,99 zł 

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 

W tym paragrafie wydatkowano 1 427,40 zł za wykonanie analiz wody w Wędzinie przy ul. Lompy 3, 
5 7 oraz badanie ścieków przydomowej oczyszczalni ścieków „Batex” w Zborowskiem przy ul. 
Mysliwskiej1. 

§ 4430 - różne opłaty i składki 

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 1 466,90 zł. Kwota obejmuje opłaty związane z gospodarczym 
korzystaniem ze środowiska oraz opłaty egzekucyjne . 

§ 4480 - podatek od nieruchomości 

Kwotę 386 003,00 zł. uiszczono jako podatek od nieruchomości za rok 2010. 

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 

Kwotę 517,22 zł wydatkowano z tytułu opłat od pozwów w związku z egzekucją należności 
czynszowych. 

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

W paragrafie kwotę 15 860,00 zł. wydatkowano na modernizację przydomowej oczyszczalni ścieków 
typu „Batex”, która funkcjonuje przy budynku wielofunkcyjnym w Zborowskiem przy ul. Myśliwskiej 1 . 
Modernizacja polegała na wykonaniu następujących prac: - czyszczeniu czterech studzienek kanalizacji 
sanitarnej, - czyszczeniu kanalizacji sanitarnej ø 200mm na odcinku 30 mb, - czyszczeniu kanalizacji 
sanitarnej ø 400 na odcinku 30 mb, - czyszczenie czterech osadników o objętości około 40.000l, - 
czyszczenie zbiornika ze złożem biologicznym, - wywóz i utylizacja powstałego odpadku oraz wymycie 
urządzeń pod ciśnieniem, Ponadto sporządzono inwentaryzację oczyszczalni oraz operat wodno- prawny. 
W części strychowej budynku położonego w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19 wymieniono dwa okna 
za kwotę: 1 301,57 zł. 1 500,00 zł wydatkowano na opracowanie planu odnowy dla miejscowości 
Panoszów a 326,91 zł. na zakup mapy i sporządzenie opinii kominiarskiej pod kątem adaptacji budynku 
komunalnego na cele kulturalne w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia 2. Łącznie wydatki w tym paragrafie 
wyniosły 18 988,48 zł. 
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§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

Wydatkowano kwotę 46 984,00 zł na: 

- wypłata odszkodowania za przejęcie drogi – działka Nr 1044/91 z k.m. 4 Ciasna, w trybie art. 98 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami od Pani Bregidy Duda, w kwocie: 570,00 zł. 

- wypłata odszkodowania za przejęcie drogi – działka Nr 1044/91 z k.m. 4 Ciasna, w trybie art. 98 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami od Pana Piotra Brzezina, w kwocie: 3 420,00 zł. 

- wypłata odszkodowania za przejęcie drogi: działka Nr 1004/120 z k.m.1 Glinica, w trybie art.98 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami od Pani Ilony Maniurka, w kwocie: 1 582,00 zł. 

- wypłata odszkodowania za przejęcie drogi – działka Nr 1082/21 z k.m. 4 Ciasna, w trybie art. 98 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami od Pana Daniela Besia, w kwocie: 80,00 zł. 

- wypłata odszkodowania za przejęcie drogi – działka Nr 1082/21 z k.m. 4 Ciasna, w trybie art. 98 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami od Pana Józefa Besia, w kwocie: 40,00 zł. 

- wypłata odszkodowania za przejęcie drogi – działka Nr 1082/21 z k.m. 4 Ciasna, w trybie art. 98 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami od Pana Piotra Mrozek, w kwocie: 520,00 zł. 

- wypłata odszkodowania za przejęcie drogi – działka Nr 993/167 z k.m. 1 Glinica, w trybie art. 98 
ustawy o gospodarce nieruchomościami od Pani Brygidy Gajda, w kwocie: 4 672,00 zł. 

- wypłata odszkodowania za przejęcie drogi – działka Nr 998/28 z k.m. 1 Glinica, w trybie art. 98 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami od Pana Piotra Maroń, w kwocie: 2 241,00 zł. 

- wypłata odszkodowania za przejęcie drogi – działka Nr 986/167 z k.m. 1 Glinica, w trybie art. 98 
ustawy o gospodarce nieruchomościami od Pana Grzegorza Kosytorz, w kwocie: 4 452,00 zł. 

- wypłata odszkodowania za przejęcie części ul. Górnej w Glinicy od Państwa Grażyny i Bernarda Gała, 
w kwocie: 1 820,00 zł. 

- wypłata odszkodowania za przejęcie części ul. Białej w Glinicy dla „FERM-PROM” s.c. Glinica, 
w kwocie: 330,00 zł. 

- wypłata odszkodowania za przejęcie drogi: działka Nr 1004/120 z k.m.1 Glinica, w trybie art. 98 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami od Pani Marty Maniurka, w kwocie: 1 582,00 zł. 

- wypłata odszkodowania za przejęcie drogi – działka Nr 1044/91 z k.m. 4 Ciasna, w trybie art. 98 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami od Pani Ursuli Lukosczyk, w kwocie: 570,00 zł. 

- wypłata odszkodowania za przejęcie drogi – działka Nr 525/63 z k.m. 6 Zborowskie, w trybie art. 98 
ustawy o gospodarce nieruchomościami od Pana Grzegorza Kosytorz, w kwocie: 2.330,00 zł. 

- wypłata odszkodowania za przejęcie części ul. Okólnej w Sierakowie Śląskim od Pana Jana 
Kaczmarzyk w kwocie: 13.250,00 zł. 

- wypłata odszkodowania za przejęcie części ul. Ogrodowej w Sierakowie Śląskim od Pani Ewy Kinscher 
w kwocie: 1.575,00 zł. 

- wypłata odszkodowania za przejęcie części ul. Ogrodowej w Sierakowie Śląskim od Pani Małgorzaty 
Mika w kwocie: 2.700,00 zł. 

- wypłata odszkodowania za przejęcie części ul. Ogrodowej w Sierakowie Śląskim od Pani Krystyny 
Gbur w kwocie: 2.700,00 zł. 

- wypłata odszkodowania za przejęcie części ul. Ogrodowej w Sierakowie Śląskim od Pana Jerzego 
Strzody w kwocie: 1.912,50 zł. 

- wypłata odszkodowania za przejęcie części ul. Ogrodowej w Sierakowie Śląskim od Pana Stefana 
Strzody w kwocie: 637,50 zł 

Dział 710 Działalność usługowa – 53 675,49 zł. ( 0,17 %) 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 53 675,49 zł. 

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe 
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W paragrafie tym wydatkowano kwotę 840,00 zł. jako wynagrodzenie przewodniczącego gminnej 
komisji urbanistyczno – architektonicznej. 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 

Paragraf obejmuje sporządzenie prognozy skutków finansowych sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w Ciasnej i Glinicy na kwotę 1 464,00 zł. W związku z przystąpieniem 
do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna 
zakupiono mapy topograficzne na kwotę 259,20 zł. Ponadto 45 506,00 zł wydatkowano na sporządzenie 
projektu studium oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko. Na sporządzenie analiz 
urbanistycznych do decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 
wydatkowano 4 880,00 zł. Koszt ogłoszeń prasowych i wykonanych kserokopii wyniósł 726,29 zł . 
Łącznie w tym paragrafie wydatkowano: 52 835,49 zł 

Dział 750 Administracja publiczna 2 570 664,67 zł. ( 8,00 %) 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 45 748,59 zł. 

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników 

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej na kwotę: 38 
322,15 zł 

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 

Wydatkowano kwotę: 5 821,12 zł 

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 

Wydatkowano kwotę: 111,73 zł 

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 479,00 zł na zakup latarek na potrzeby akcji kurierskiej 

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 

Delegacje służbowe na kwotę –1 014,59 zł 

Rozdział 75022 Rady Gmin – 76 407,73 zł. 

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. odbyło się: 

- 35 posiedzeń Komisji Rady Gminy, 

- 16 posiedzeń Sesji Rady Gminy. 

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

Wypłaty diet za udział w posiedzeniu komisji, sesji i ryczał przewodniczącego Rady łącznie na kwotę 
– 63 205,40 zł 

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 

Paragraf ten obejmuje następujące wydatki na zakup materiałów - prenumerata Gazety Sołeckiej, 
Gazety Samorządowej, godła, okładki do podziękowań „Poradnik Sołtysa i Radnego”, kawa, kwiaty, 
woda mineralna, puchary, znaczki pocztowe. Łącznie wydatkowano kwotę – 3 991,43 zł. 

§ 4300 – zakup usług pozostałych 

Paragraf ten obejmuje usługi za catering, grawerton, wykonanie statuetek, pieczątek, oraz wypłatę 
delegacji, łącznie na kwotę: 8 226,22 zł. 

§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet 

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 489,28 zł za Internet. 

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wyniosły 495,40 zł. 

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2 375 807,65 zł. 
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§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 

Wydatkowano kwotę 6 376,19 zł. w tym na: 

 
-         zwrot zakupu okularów 300,00 zł 
-         ekwiwalent za pranie ubrań i odzieży roboczej 2 711,86 zł 
-         zakup ubrań i obuwia roboczego 2 249,81 zł 
-         zakup środków czystości 1 114,52 zł 

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników 

Wydatkowano kwotę 1 366 777,08 zł 

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 

Wydatkowano kwotę 96 666,13 zł 

§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 

Wydatkowano kwotę 29 557,00 zł 

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 

Wydatkowano kwotę 202 988,55 zł 

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 

Wydatkowano kwotę 34 055,97 zł 

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe 

Wydatkowano kwotę 36 208,64 zł 

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenie 

Wydatkowano kwotę 120 654,31 zł. w tym między innymi na: 

 
-         Prenumerata gazet/gazety codzienne, dwutygodniki, miesięczniki/, zakup publikacji aktualizowanych oraz 
prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Ministra Finansów 

12 210,26 
zł 

-         Druki 2 087,56 
zł 

-         Środki czystości 2 110,00 
zł 

-         Znaczki pocztowe 37 345,00 
zł 

-         Materiały biurowe 6 210,19 
zł 

-         Kwiaty cięte i rozsady kwiatowe 1 325,87 
zł 

-         Materiały remontowo – budowlane 10 902,71 
zł 

-         Woda mineralna 1 676,94 
zł 

-         Części do kserokopiarek i urządzenia wielofunkcyjnego 2 472,94 
zł 

-         Prenumerata Dziennika Urzędowego Woj. Śląskiego 4 000,00 
zł 

-         Zakup publikacji książkowych 4 054,19 
zł 

-         Zakup drzwi i elem. drzwiowych 11 923,70 
zł 

-         Znaki opłaty sądowej 100,00 zł 
-         Wyposażenie biur (maty ochronne, czajniki, płyn do odwapniania i inne) 1 612,40 

zł 
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-         Fotele i krzesła konferencyjne 20 861,39 
zł 

-         Dekoracje świąteczne oraz drzewko dla Urzędu Gminy 562,50 zł 
-         Uzupełnienie wyposażenia apteczki 278,00 zł 

§ 4260 - zakup energii 

Wydatkowano kwotę 63 851,01 zł. w tym na: 

 
-         Woda 774,24 zł 
-         Gaz 32 363,11 zł 
-         Prąd 30 713,66 zł 

§4270 - zakup usług remontowych 

Wydatkowano kwotę 62 488,41 zł. w tym na: 

 
-         Naprawa oraz konserwacja kserokopiarki, przegląd i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego , naprawa 
drukarek 

2 387,17 zł 

-         Prace remontowe w pomieszczeniach urzędu 55 390,59 zł 
-         Konserwacja i naprawa instalacji alarmowej 1 342,00 zł 
-         Legalizacja gaśnic 201,30 zł 
-         Naprawa dachu 3 167,35 zł 

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 

Wydatkowano kwotę 1 200,00 zł. w tym na: 

 
-         Badania okresowe i lekarskie pracowników oraz RTG 1200,00 zł 

§ 4300 - zakup usług pozostałych 

Wydatkowano kwotę 100 959,85 zł. w tym na: 

 
-         Koszty wysyłki oraz inne opłaty pocztowe 1 854,08 zł 
-         Monitoring Lokalnego Systemu Alarmowego budynku Urzędu Gminy 2 269,20 zł 
-         Abonament telewizyjny 186,70 zł 
-         Realizacja umowy w zakresie obsługi opłat za energię elektryczną 2 000,00 zł 
-         Serwis i konserwacja oprogramowania (SELWIN,, USCWIN, RWWIN) 7 953,60 zł 
-         Wykonanie pieczątek 510,98 zł 
-         Dostęp do serwisu rachunkowego 24,28 zł 
-         Ogłoszenia w prasie 1323,94 zł 
-         Obsługa prawna 12 200,00 

zł 
-         Archiwizacja dokumentów 3800,00 zł 
-         Czyszczenie i ramowanie godła 253,72 zł 
-         Uzupełnienie tonerów 2 233,90 zł 
-         Usługi informatyczne (THB Wrocław, DIGITEK. Korelacja) 19 444,52 

zł 
-         Wykonanie druków i oprawa rejestrów 78,75 zł 
-         Odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego 634,40 zł 
-         Ocena ryzyka zawodowego 525,00 zł 
-         Modyfikacja strony internetowej 122,00 zł 
-         Usługi doradcze 3050,00 zł 
-         Aktualizacja programu BudżetJST 1 183,40 zł 
-         Wykonanie mebli do sali konferencyjnej Urzędu 31 233,22 
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zł 
-         Przegląd techniczny urządzeń 800,32 zł 
-         Wykonanie usługi serwisowej 1830,00 zł 
-         Usługa gastronomiczna i hotelowa 401,60 zł 
-         Czyszczenie przewodów kominowych 36,89 zł 
-         Koszty dojazdu 146,40 zł 
-         Obsługa serwisowa urządzeń grzewczych 1 317,60 zł 
-         Przegląd kotłów 683,20 zł 
-         Ramowanie dyplomów 22,41 zł 
-         Wykonanie prac (prace elew. w UG, zabudowa wyłącznika, zabezpieczenie pom. Serwera, konserwacja 
instalacji alarmowej) 

4 839,74 zł 

§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet 

Wydatkowano kwotę 7 015,35 zł. w tym na: 

 
-         Dostęp do Internetu – abonament 4 281,27 zł 
-         iPlus 538,08 zł 
-         utrzymanie serwisu SPI 732,00 zł 
-         domena – obsługa administracyjna 244,00 zł 
-         Biuletyn Informacji Publicznej – opłata roczna 1220,00 zł 

§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 

Wydatkowano kwotę 3 770,78 zł w tym na: 

 
-         Telefon komórkowy Wójta 2 669,33 zł 
-         Telefon komórkowy Kierownika Ref. Gosp. Komun. 955,05 zł 
-         Telefon komórkowy przy Lokalnym Systemie Alarmowym w Urzędzie 146,40 zł 

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

Wydatkowano kwotę 11 096,17 zł w tym na: 

 
-         Abonament telefoniczny – budynek SP Jeżowa 600,00 zł 
-         Abonament telefoniczny i połączenia telefoniczne urzędu 10 496,17 zł 

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 

Wydatkowano kwotę 55 480,18 zł. w tym na: 

 
-         wypłata ekwiwalentu 9 597,97 zł 
-         delegacje służbowe 45 852,21 zł 
-         opłata parkingowa 30,00 zł 

§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne 

Wydatkowano kwotę 2 895,36 zł. – spotkanie w partnerskiej gminie w Niemczech 

§ 4430 - różne opłaty i składki 

Wydatkowano kwotę 8 578,71 zł w tym na: 

 
-         koszty egzekucyjne i postępowania 4 950,71 zł 
-         za korzystanie ze środowiska 22,00 zł 
-         za udzielenie interpretacji podatkowej 160,00 zł 
-         ubezpieczenia (OC, NNW, ubezpieczenia budynku, sprzętu i mienia) 3 331,00 zł 
-         opłata bankowa za przelew międzynarodowy 105,00 zł 
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-         opłata za wyrejestrowanie sam. Pożarniczego 10,00 zł 

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Wydatkowano kwotę 37 620,95 zł 

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 

Wydatkowano kwotę 1 925,47 zł w tym na: 

 
-         koszty egzekucyjne i komornicze w sprawach egzekwowania należności budżetowej 1322,47 zł 
-         opłaty sądowe w sprawach egzekwowania należności budżetowej 603,00 zł 

§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 

Wydatkowano kwotę 15 810,84 zł. 

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

Wydatkowano kwotę 6 459,40 zł. w tym na: 

 
-         zakup papieru 5 095,68 zł 
-         zakup tonerów 1 363,72 zł 

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 

Wydatkowano kwotę 43 645,39 zł. w tym na: 

 
-         opieka autorska – KORELACJA (System płac) 3 205,00 zł 
-         tonery 2 323,17 zł 
-         akcesoria komputerowe 286,46 zł 
-         oprogramowanie (LEX, ADRES 2, NOD32 Antywirus, Podatek Vat) 14 396,87 zł 
-         nadzór autorski nad oprogramowaniem oraz dostawa i wdrożenie modułu (MiComp) 23 433,89 zł 

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Wydatkowano kwotę 58 379,45 zł w tym na: 

 
-         moduł na stronę internetową 774,94 zł 
-         materiały promocyjne 252,34 zł 
-         wykonanie rozdzielni do zasilania imprez 3 500,00 zł 
-         wykonanie instalacji multimedialnej 53 852,17 zł 

§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Wydatkowano kwotę 1 317,50 zł w tym na: 

 
-         materiały promocyjne dla projektu e-Urząd 1 317,50 zł 

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Wydatkowano kwotę 321,16 zł. w tym na: 

 
-         materiały promocyjne dla projektu e-Urząd 321,16 zł 

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – 15 766,15 zł. 

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 

Wydatkowano kwotę 9 810,00 zł. 

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 



Id: YNAKM-RGSNK-VTPZM-FSGIK-XIIMZ. Podpisany Strona 19

Wydatkowano kwotę 1 867,88 zł. 

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 

Wydatkowano kwotę 301,27 zł 

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe 

Wydatkowano kwotę 3 287,00 zł 

§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet 

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 250,00 zł. 

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wyniosły 250,00 zł. 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 52 460,67 zł. 

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe 

Wydatkowano kwotę 1 078,00 zł. za obsługę delegacji partnerskiej gminy oraz transport na obchody 
Święta Lasu organizowanego przez LGD „Spichlerz Górnego Śląska” 

§ 4178, 4179 - wynagrodzenie bezosobowe 

Wydatkowano kwotę 35 715,00 zł. – wydano album „Architektura Gminy Ciasna” w ramach projektu 
pn: „Zarys kulturalno – historyczny Gminy Ciasna przedstawiony w formie albumu” realizowanego 
z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 
PROW na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania – 25 000,00 zł. 

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 

Wydatkowano kwotę 1 310,90 zł. w tym na: 

 
-         zakup pucharów i dyplomów 529,22 zł 
-         zakup nagród rzeczowych (książki, piłki, długopisy) 393,82 zł 
-         identyfikatory 39,66 zł 
-         bilety 246,00 zł 
-         art. spożywcze 102,20 zł 

§ 4300 - zakup usług pozostałych 

Wydatkowano kwotę 14 356,77 zł. w tym na: 

 
-         wykonanie fotografii 732,00 zł 
-         wykonanie breloczków z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego 1 493,76 zł 
-         usługa grawerton 105,01 zł 
-         wykonanie medali z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego 3 952,80 zł 
-         publikacja ogłoszeń i informacji w prasie 5 559,60 zł 
-         usługi przewodnika 265,00 zł 
-         usługa hotelowa i gastronomiczna – koszty poniesione w związku z wizytą gminy partnerskiej z Niemiec 2 248,60 zł 

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 4 473,88 zł. 

§ 4430 - różne opłaty i składki 

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 4 473,88 zł. na opłatę składek do Związku Gmin Wiejskich. 

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony, prawa oraz 
sądownictwa - 42 818,00 (0,13%) 

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – 
1 317,00 zł. 

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 
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Wydatkowano kwotę: 109,19 zł 

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 

W paragrafie tym wypłacono wynagrodzenie dla pracowników administracji rządowej na kwotę: 
720,00 zł 

§ 4300 - zakup usług pozostałych 

Wydatkowano kwotę 487,81 zł za serwis i konserwację oprogramowania SELWIN+USCWIN 
+RWWIN 

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP – 25 369,00 zł. 

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

Wydatkowano kwotę 15 031,80 zł. w tym na: 

 
¨       wypłata delegacji dla OKW 46,80 zł 
¨       wypłata diet dla OKW 14 985,00 zł 

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 

Wydatkowano kwotę 470,37 zł. 

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 

Wydatkowano kwotę 53,82 zł. 

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe 

Wydatkowano kwotę 4 336,75 zł. 

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 

Wydatkowano kwotę 1 690,62 zł. w tym na: 

 
¨       materiały biurowe oraz środki czystości 915,54 zł 
¨       wyposażenie lokali wyborczych 775,08 zł 

§ 4300 - zakup usług pozostałych 

Wydatkowano kwotę 1 759,19 zł. w tym na: 

 
¨       koszty transportu 48,80 zł 
¨       sporządzenie spisu wyborców 701,47 zł 
¨       wykonanie pieczątek 270,30 zł 
¨       regeneracja tonerów 738,62 zł 

§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet 

Wydatkowano kwotę 328,38 zł. 

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

Wydatkowano kwotę 399,87 zł. 

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 

Wydatkowano kwotę 694,30 zł. 

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

Wydatkowano kwotę 328,63 zł w tym na: 

 
¨       zakup papieru 328,63 zł 

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 
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Wydatkowano kwotę 275,27 zł. w tym na: 

 
¨       zakup tonera 275,27 zł 

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 16 132,00 zł. 

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

Wydatkowano kwotę 7 118,40 zł. w tym na: 

 
¨       wypłata delegacji dla OKW 23,40 zł 
¨       wypłata diet dla OKW 7 095,00 zł 

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 

Wydatkowano kwotę 454,65 zł. 

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 

Wydatkowano kwotę 62,29 zł. 

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe. 

Wydatkowano kwotę 4 368,06 zł. 

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 

Wydatkowano kwotę 1 635,55 zł. w tym na: 

 
¨       materiały biurowe 461,57 zł 
¨       wyposażenie lokali wyborczych 913,20 zł 
¨       środki czystości 260,78 zł 

§ 4300 - zakup usług pozostałych 

Wydatkowano kwotę 1 812,26 zł w tym na: 

 
¨       sporządzenie spisu wyborców 703,67 zł 
¨       karty do głosowania 1 108,59 zł 

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 

Wydatkowano kwotę 620,79 zł 

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

Wydatkowano kwotę 60,00 zł. w tym na: 

 
¨       zakup papieru 60,00 zł 

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – 404 916,85 zł. ( 1,26%) 

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 245 437,76 zł. 

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom. 

Dotacje celowe dla jednostek OSP 97 400,10 zł. 

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

Wypłata ekwiwalentów dla strażaków - ratowników OSP 17 658,69 zł. 

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 

Wypłacono składki ZUS 1.826,46 zł. 



Id: YNAKM-RGSNK-VTPZM-FSGIK-XIIMZ. Podpisany Strona 22

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 

Wypłacono składki na Fundusz Pracy 195,52 zł. 

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 

W paragrafie wydatkowano kwotę 23 386,00 zł., w tym na: 

- wynagrodzenie bezosobowe 16 490,04 zł. 

- podatek od wynagrodzeń 3 403,00 zł. 

- składki ZUS 2 845,20 zł. 

- składki zdrowotne 647,76 zł. 

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. 

W paragrafie wydatkowano kwotę 59.351,16 zł., w tym na: 

- zakup paliw 25 608,86 zł. 

- zakup opału 6 783,20 zł., 

- części zamienne, akumulatory, opony itp. 15 857,50 zł. 

- wyposażenie OSP 7 693,33 zł. 

- nagrody na OTWP, biwaki MDP 1 699,65 zł. 

- materiały remontowe i budowlane 1 479,50 zł. 

- prowiant 157,12 zł. 

- prenumerata roczna miesięcznika „Strażak” 72,00 zł. 

§ 4260 – zakup energii. 

W paragrafie wydatkowano kwotę 16.632,00 zł., w tym na: 

- zakup energii elektrycznej 15 449,01 zł. 

- woda do celów p.poż. 1 182,99 zł. 

§ 4270 – zakup usług remontowych. 

W paragrafie wydatkowano kwotę 2 850,74 zł. w tym na: 

- remont aparatów powietrznych 2 354,94 zł. 

- naprawa samochodu strażackiego 323,30 zł. 

- naprawa pilarki spalinowej 172,50 zł. 

§ 4300 – zakup usług pozostałych 

W paragrafie wydatkowano kwotę 16 199,52 zł. w tym na: 

- przeglądy techniczne samochodów 1 870,00 zł. 

- koszty przesyłek zamówionych towarów 116,52 zł. 

- dozór techniczny, legalizacje ODO, pomiar agregatów prądotwórczych, przeglądy 

gaśnic i sprzętu r/t 2 852,97 zł. 

- czyszczenie przewodów kominowych w remizach 928,42 zł. 

- szkolenie strażaków i MDP 4 400,00 zł. 

- badania lekarskie strażaków 5 490,00 zł. 

- opłaty rejestracyjne 167,00 zł. 

- usługa gastronomiczna 125,00 zł. 

- inne usługi 249,61 zł. 
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§ 4410 – podróże służbowe krajowe 

W paragrafie wydatkowano kwotę 473,07 zł. na delegacje służbowe. 

§ 4430 – Różne opłaty i składki 

W paragrafie wydatkowano kwotę 8.074,50 zł. w tym na: 

- ubezpieczenie NNW strażaków 1.040,00, 

- ubezpieczenie NNW członków MDP 520,00, 

- ubezpieczenie OC pojazdów pożarniczych 6.330,50, 

- gospodarcze korzystanie ze środowiska 184,00. 

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

W paragrafie wydatkowano kwotę 1.390,00 zł. za materiały na docieplenie budynku remizy OSP 
w Dzielnej. 

Rozdział 75414 Obrona Cywilna – 750,00 zł. 

§ 4300 – zakup usług pozostałych 

Wykonano przegląd i konserwację urządzeń systemów alarmowania w jednostkach OSP Glinica 
i Wędzina w kwocie 750,00 zł. 

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 158 729,09 zł. 

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

Strażakom jednostek OSP biorącym udział w akcjach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków 
szadzi i oblodzeń w styczniu oraz powodzią i ulewnymi deszczami w maju 2010 r. wypłacono 
ekwiwalent na łączną kwotę 16.934,19 zł. 

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 

W paragrafie wydatkowano kwotę 30 532,29 zł. w tym na: 

- paliwo do sprzętu silnikowego 4 844,69 zł. 

- zakupiono prowiant 484,15 zł. 

- worki, piasek, sznurek, taśmy, chloramina 4.195,56 zł. 

- części zamienne 4.601,52 zł. 

- odtworzenie sprzętu strażackiego 16.406,37 zł. 

§ 4270 – zakup usług remontowych 

W paragrafie wydatkowano kwotę 83 221,77 zł. w tym na: 

- naprawę motopomp, autopomp i radiotelefonów 10 771,00 zł. 

- remonty dróg i przepustów 50 190,80 zł. 

- naprawa syreny alarmowej 775,77 zł. 

- odtworzenie rowów w miejscowości Glinica 21 484,20. 

§ 4300 – zakup usług pozostałych. 

W paragrafie wydatkowano kwotę 28 040,84 zł. w tym na: 

- wycięcie połamanych drzew i gałęzi 24 900,00 zł. 

- ostrzenie pił łańcuchowych 14,00 zł. 

- koszty przesyłki zakupionej pompy 21,96 zł. 

- wymiana nagrzewnicy w samochodzie strażackim 608,78 zł. 

- wymiana uszkodzonej rolety w samochodzie strażackim 449,88 zł. 
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- odnowienie studni podciśnieniowej oraz czyszczenie kanalizacji sanitarnej pod ul. Zjednoczenia 
2 046,22 zł. 

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego - 155 744,74 zł. (0,48%) 

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek – 155 744,74 zł. 

§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki 
samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 155 744,74 zł. na spłatę odsetek od pożyczek pobranych na 
inwestycje. 

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 7 518 392,58 zł. (23,39%) 

W tym dziale obsługę finansową prowadzą Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Ciasnej i Sierakowie 
Śląskim jako jednostki budżetowe i Szkoła Podstawowa w Zborowskiem, które prowadzą oddzielną 
gospodarkę finansową. Rozliczenie pozostałych poniesionych wydatków stanowią odpowiednio 
załączniki nr 3, 4 i 5 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 399 547,64 zł. 

§ 4240 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 

Wydatkowano kwotę 29 982,19 zł w tym na: 

 
¨       pomoce szkolne 29 982,19 zł 

§ 4270 - zakup usług remontowych 

W tym paragrafie wydatkowano kwotę 62 653,30 zł. Wydatki obejmują między innymi remont 
pokrycia dachu polegający na pokryciu dachu papą termozgrzewalną przemurowaniu kominów wymianie 
rynien i rur spustowych oraz wykonaniu instalacji odgromowej na budynku szkoły podstawowej 
w Molnej przy ul. Tylnej 1. Ponadto kwota obejmuje sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz 
przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

§ 4300 - zakup usług pozostałych. 

Wydatkowano kwotę 1 830,00 zł na sprawowanie nadzoru nad w/w robotami budowlanymi. 

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

W zakresie paragrafu wydatkowano 305 082,15 zł. Między innymi przygotowano dokumentację 
budowlaną dla zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowości 
Molna i Wędzina w kwocie 59 483,26 zł. Dokumentacja obejmuje między innymi : - opinie kominiarską, 
- studium wykonalności, - audyt energetyczny, - projekty termomodernizacji, - projekty wymiany źródła 
ciepła i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, - kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, - 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Kwotę 2 319,06 zł. wydatkowano na wykonanie 
przyłącza gazu oraz opinii kominiarskiej w związku z planowaną inwestycją termomodernizacji budynku 
szkoły w Zborowskiem. W ramach tego rozdziału wykonano także zadanie pn. Modernizacja szkolnego 
placu zabaw z Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 2 który zrealizowano w ramach rządowego 
programu „Radosna Szkoła”. Wydatkowano 241 466,43 zł. na wykonanie programu funkcjonalno- 
użytkowego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów pod katem przygotowania postępowania 
przetargowego. Zakres robót obejmował między innymi: wykonanie nawierzchni syntetycznej 
amortyzującej o pow. 213m2, montaż linowego zestawu sprawnościowego, piramidy linowej, huśtawki 
typu Fior- Bocianie Gniazdo, ławek, kosza, tablicy informacyjnej oraz ogrodzenie. Kwota obejmuje 
również koszty nadzoru nad robotami. Pozostałą kwotę 1 813,40 zł. wydatkowano jako wynagrodzenie za 
nadzór nad robotami prowadzonymi w szkole podstawowej w Molnej przy ul. Tylnej 1 które polegały na 
wymianie źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania. 

Rozdział 80104 Przedszkola – 10 286,05 zł. 

§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

Wydatkowano kwotę 10.284,05 zł jako dotację dla Przedszkola w Lublińcu. 
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Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 4 063,00 zł. 

§ 4430 – różne opłaty i składki. 

Kwotę 2 497,00 zł wydatkowano na opłatę za ubezpieczenie OC autobusu. 

§ 4500 – pozostałe podatki 

Wydatkowano kwotę:1 566,00 zł. na zapłatę podatku od środków transportowych za autobus. 

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 184 124,71 zł. 

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe 

Wydatkowano kwotę 120,00 zł. 

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 

Wydatkowano kwotę 962,64 zł. w tym na: 

 
¨       zakup wody mineralnej 962,64 zł 

§ 4300 - zakup usług pozostałych 

Wydatkowano kwotę 178 842,07 zł. w tym na: 

 
¨       czynsz za barek 183,00 zł 
¨       dofinansowanie kosztów kształcenia 178 659,07 zł 

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 

Wydatkowano kwotę 4.200,00 zł na zakup oprogramowania uzupełniającego Optivum. 

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 76 983,05 zł. (0,24%) 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2 400,00 zł. 

§ 2310 - dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące 

Wydatkowano kwotę 2.400,00 zł jako dotację dla UM Lubliniec 

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 1 440,00 zł. 

§ 4300 - zakup usług pozostałych 

Wydatkowano kwotę 1 440,00 zł jako opłatę za pobyt w izbie wytrzeźwień. 

DZIAŁ 852 Pomoc Społeczna 2 528 033,60 zł. (7,86 %) 

W tym dziale obsługę finansową prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którego wydatki 
przedstawia załącznik Nr 6 sporządzony przez Kierownika GOPS. 

Rozdział 85212 Pomoc społeczna – 17 552,85 zł. 

§ 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 
w nadmiernej wysokości 

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 11 624,86 zł. jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń. 

§ 4560 - odsetki od dotacji 

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 5 927,99 zł jako odsetki od nienależnie pobranych świadczeń. 

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej – 26,82 zł. 

§ 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 
w nadmiernej wysokości 

Wydatkowano kwotę 26,82 zł. jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia. 

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 8 205,06 
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§ 3110 - świadczenia społeczne 

Łącznie na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 8 205,06 zł. Z dopłat skorzystały 
cztery rodziny zamieszkujące mieszkania komunalne i 2 rodziny mieszkające w budynkach 
administrowanych przez Spółdzielnię mieszkaniową w Panoszowie. Kwota ta obejmuje zarówno wypłaty 
ryczałtów jak i dopłaty dla wynajmujących. 

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 1 298,00 zł. 

§ 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 
w nadmiernej wysokości 

Wydatkowano kwotę 1 298,00 zł. jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia. 

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 55 000,00 zł. 

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 55 000,00 zł. na wypłatę dotacji dla CARITAS. 

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 234 749,28 zł. ( 0,73%) 

W tym dziale obsługę finansową prowadzą Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Ciasnej i Sierakowie 
Śląskim jako jednostki budżetowe. Rozliczenie poniesionych wydatków w 2010 r. stanowi załączniki nr 
3 i 4. 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 66 108,00 zł. 

§ 3240 - stypendia dla uczniów 

W okresie od styczna do grudnia 2010 r wypłacono stypendium na kwotę: 39 299,00 zł Otrzymane 
stypendium zostało wykorzystane na zakup podręczników i przyborów szkolnych, odzieży i obuwia 
sportowego, na organizowane przez szkołę wycieczki oraz na wyjazdy na tzw. „zielone szkoły.” 

§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów 

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 22 145,44 zł jako refundację kosztów w ramach pilotażowego 
programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkałe 
gminy wiejskie” 

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 281,17 zł. na zakup materiałów biurowych. 

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. 

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 271,61zł. na zakup papieru ksero. 

§ 8550 - różne rozliczenia finansowe 

Wydatkowano kwotę: 4 110,78 zł jako zwrot niewykorzystanych środków z programu „Uczeń na wsi” 

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 033 461,13 zł. (3,22%) 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 516 928,58 zł. 

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe 

Wydatkowano kwotę w wysokości 5.760,00 zł. na wynagrodzenie dla inkasenta za pobór należności od 
osób prywatnych za zrzut ścieków na oczyszczalnię ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim. 

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia 

Wydatkowano kwotę w wysokości 15.831,04 zł. na zakup: 

- worków do odwadniania osadu i rękawa do sita – 3 336,36 zł. 

- paliwa, oleju do kosiarek - 1 560,03 zł. (wykaszanie terenów na oczyszczalniach i wokół oczyszczalni), 

- oleju do pomp na przepompowni w Ciasnej – 3 538,00 zł., 

- granulatu – kwota 2 183,80 zł., 
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- ogrzewacz konwentorowy – 292,45 zł., 

- zakup materiałów w kwocie 4 920,40 zł. w tym: łopaty do śniegu, wapno, łańcuchy, rękawice, śruby, 
regał, baterie akumulatorowe - psion, rolki termiczne, telefon, drutu, łożyska, akumulator do drukarki, 
itp.) 

§ 4260 - zakup energii 

Na zakup energii na oczyszczalniach ścieków w Ciasnej i Sierakowa Śląskiego oraz przepompowni 
ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim wydatkowano kwotę – 165 903,26 zł. oraz zakup wody na 
oczyszczalnie ścieków w kwocie 21.484,20 zł. Łącznie w paragrafie tym wydatkowano kwotę 187.387,46 
zł. 

§ 4270 - zakup usług remontowych 

Wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 6 158,56 zł., którą przeznaczono na; 

- konserwację instalacji alarmowej – 1 510,36 zł. 

- naprawa regulatora – 122,00 zł. 

- wymiana czujnika poziomu - 951,60 zł. 

- naprawa układu sterowania – 3 574,60 zł. 

§ 4300 - zakup usług pozostałych 

Na zakup usług pozostałych w 2010 r. wydatkowano kwotę 287 814,31 zł. w tym na : 

- obsługę oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami w Ciasnej i Sierakowie Śląskim kwotę 51 
545,00 zł. , 

- wywóz osadów z oczyszczalni ścieków i odpadów wydatkowano kwotę 22 218,44 zł., 

- usługi transportowe tj. przewóz kurierski worków na osady oraz koszty transportu związane 
z pobraniem próbek ścieków i osadu do analizy – 1 614,04 zł. 

- konserwację instalacji sygnalizacyjnej wydatkowano kwotę 823,50 zł., 

- wykonanie modernizacji układu pomiarowego energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Ciasnej 
wydatkowano kwotę w wysokości 8 662,00 zł., 

- dopłatę do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Ciasna zgodnie z podjętą 
uchwałą nr XXXVII/253/09 z dnia 29.09.2009r. – kwotę 198 849,22 zł. 

- wywóz nieczystości z oczyszczalni – 4 102,11 zł. 

§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 

Na paragraf ten wydatkowano kwotę w wysokości 1 250,07 zł. na połączenia alarmowe zainstalowane 
na oczyszczalni ścieków i przepompowniach w Ciasnej. 

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 

Wykonanie analiz ścieków i osadów na oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim 
wydatkowano kwotę 4 270,00 zł. 

§ 4430 - różne opłaty i składki 

Na opłaty za gospodarcze korzystanie z środowiska wydatkowano kwotę w wysokości 8.065,00 zł. 

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 

Na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne wydatkowano kwotę w wysokości 392,14 zł. 

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 3 549,51 zł. 

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia 

Wydatkowano kwotę 148,53 zł na zakup karmy dla psa. 

§ 4300 - zakup usług pozostałych 
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W paragrafie tym wydatkowano kwotę 3 400,98 zł w tym na: 

- odwóz psa do schroniska, w kwocie: 3 172,00 zł. 

- opłata za badanie psa, w kwocie: 228,98 zł. 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 340 638,29 zł. 

§ 4260 - zakup energii 

Na zakup energii elektrycznej w roku 2010 wydatkowano kwotę 212 444,54 zł jako należność na 
zużytą energię elektryczną na oświetlenie uliczne przy drodze krajowej, drogach powiatowych 
i gminnych. 

§ 4270 - zakup usług remontowych 

Wydatkowano kwotę 730,00 zł. na: 

- naprawę oświetlenia ulicznego przy ulicy Ceramicznej w Panoszowie – 350,00 zł 

- naprawę oświetlenia ulicznego w kwocie 380,00 zł. 

§ 4300 - zakup usług pozostałych 

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 71 438,63 zł. w tym na : 

- eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy z zgodnie z podpisaną umową kwotę w wysokości 
50 702,76 zł. 

- wykonanie usługi audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, 
analizy zużycia i rozliczenia energii elektrycznej, parametrów technicznych i handlowych dostawy 
energii, dobór taryf wydatkowano kwotę w wysokości 10 863,87 zł. 

- wynajem słupów oświetleniowych ulicznego ulic Dworcowych w Ciasnej w ilości 5 szt. i Sierakowie 
Śląskim w ilości 13 szt. z PKP Polskie Linie Kolejowe – wydatkowano kwotę w wysokości 1 317,60 zł. 

- za wymianę uszkodzonych słupów energetycznych wydatkowano kwotę 8 554,40 zł. 

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

W paragrafie tym wydatkowano kwotę; 56 025,12 zł między innymi na: 

- 32.757,00 zł., 

- ksero map 60,02 zł. 

- wykonanie elementów oświetleniowych oraz wykonanie sterowania oświetlenia 3.838,10 zł 

- za wykonanie części umowy za opracowanie audytu energetycznego 9.000,00 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 172 344,75 zł. 

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe 

Wydatkowano kwotę w wysokości 7.316,00 zł. na usługi transportowe, przewóz materiałów i narzędzi, 
wałowanie, koszenie zbieranie odpadów stałych z terenu Gminy i transport ich na wysypisko śmieci 
w Lipiu i Sadowiu. 

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia 

W tym paragrafie na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 24 242,87 zł którą 
przeznaczono między innymi na: 

- zakup paliwa do piły i kosiarek wydatkowano kwotę 2 462,64 zł. 

- zakup środków ochrony roślin i trawę 285,23 zł. 

- zakup materiałów do kosiarek, piasku, sznurki, rękawic itp. kwotę 7 877,00 zł. 

- opał do kotłowni komunalnej za kwotę 11 529,00 zł., 

- prenumeratę czasopism i zakup wydawnictw z zakresu ochrony środowiska 2.089.00 zł. 

§ 4260 – zakup energii 
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Na zakup energii (oświetlenie klatek schodowych w budynkach stanowiących własność Gminy Ciasna) 
wydatkowano kwotę 13 453,74 zł. natomiast na opłaty za zużytą wodę wydatkowano kwotę w wysokości 
4 300,83 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 17 754,57 zł 

§ 4270 – zakup usług remontowych 

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę w wysokości 2.405,00 zł. na 

- remont pieca CO w Sierakowie Śląskim w wysokości – 610,00 zł., 

- naprawę układu smarowania piły w wysokości 65,00 zł. 

- naprawa silników spalinowych – 280,00 zł. 

- wymiana pomp elektrycznych w kotłowni Sieraków Śląski ul. Wyzwolenia 4 w wysokości 1.450,00 zł. 

§ 4300 - zakup usług pozostałych 

Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę w wysokości 83 852,33 zł 

Środki finansowe przeznaczono między innymi na: 

- usługi melioracyjne zgodnie z zawarta umową z Starosta Powiatowym w Lublińcu w wysokości 900,00 
zł. za I kw. 2010r. (z dniem 01.04.2010 r. porozumienie zostało rozwiązane), 

- na opróżnianie koszy na śmieci z przystanków autobusowych z terenu Gminy wydatkowano kwotę 
w wysokości 5 300,00 zł., 

- na obsługę serwisową urządzeń grzewczych w budynku w Dzielnej ul. Szkolna 3 wydatkowano kwotę 
w wysokości 1 659,20 zł., 

- na wykonanie pomiarów skuteczności katodowej zbiornika propan- butan w dzielnej wydatkowano 
kwotę w wysokości 183,00 zł. 

- na zakup worków na śmieci wydatkowano kwotę w wysokości 555,35 zł., 

- na koszty przesyłki, montaż i transport znaków, wywóz odpadów i opłaty za dozór techniczny 
wydatkowano kwotę w wysokości 2 544,67 zł. 

- na wykonanie montaż dodatkowych oznakowań nazw ulic w miejscowości Zborowskie i Molna 
w wysokości 11 014,16 zł. 

- na uzupełnienie szyb w wiatach przystankowych wydatkowano kwotę 1 195,60 zł., 

- na wykonanie rozdzielni do zasilania imprez plenerowych na boisku sportowym w Sierakowie Śląskim 
wydatkowano kwotę 1 600,00 zł., 

- na opracowanie projektów na zbiorniki wodne stanowiące własność Gminy Ciasna wydatkowano kwotę 
3 660,00 zł. 

- na wycinkę drzew wydatkowano kwotę 1 500,00 zł. 

- za wypis i wyrys – 24,00 

- abonament SIOS – 976,00 

- ksero map – 18,62 

- za wykonanie zasilania w energię elektr. budynku gospodarczego w Molnej – 2 000,00 zł. 

- opłata za odłączenie nieruchomości i wpis prawa własności w KW CZ1L/00051040/5 (przejęcie działki 
nr 986/167 z k.m. 1 Glinica od Grzegorza Kosytorz) w kwocie: 210,00 zł 

- opłata za wpis prawa własności Gminy Ciasna w KW CZ1L/00052543/8 (przejęcie działki nr 998/28 
z k.m 1 Glinica od Piotra Maroń) w kwocie: 200,00 zł. 

- opłata za założenie księgi wieczystej i wpis prawa własności Gminy Ciasna (przejęcie działki nr 
1082/21 z k.m. 4 Ciasna od Piotra Mrozek) w kwocie: 260,00 zł. 

- opłata za uregulowanie KW CZ1L/00033992/1 poprzez wykreślenie służebności ustanowionej na rzecz 
Państwa Pigulla w kwocie: 200,00 zł. 
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- opłata za założenie księgi wieczystej dla nieruchomości odłączonej z KW CZ1L/00024511/0 (przejęcie 
działki nr 1044/91 od Państwa: Brzezina, Duda, Lukoszczyk.) w kwocie: 260,00 zł. 

- opłata za sprostowanie księgi 36371 ze względu na podział – nieruchomość położona w Molnej, 
w kwocie: 60,00 zł. 

- opłata za odłączenie działki nr 1004/120 (Maniurka) z KW CZ1L/00029689/3 i przyłączenie do 
istniejącej księgi w kwocie: 210,00 zł. 

- opłata za odłączenie działki nr 993/167 (Gajda) z KW CZ1L/00050816/9 i przyłączenie do istniejącej 
Księgi w kwocie: 260,00 zł. 

- opłata za odłączenie działki nr 177/8 (cz. ul. Białej w Glinicy) z KW CZ1L/00048275/7 i założenie 
nowej KW kwocie: 320,00 zł. 

- opłata za odłączenie działki nr 175/5 (cz. ul. Białej w Glinicy) z KW CZ1L/000393790 i założenie 
nowej KW kwocie: 320,00 zł. 

- opłata za założenie KW i wpis prawa własności (dot. nieruchomości znajd. się na terenie firmy HEF”), 
w kwocie: 210,00 zł. 

- opłata za ujawnienie podziału działki w KW CZ1L/00034282/8 (działka przy ul. Polnej 
w Zborowskiem), w kwocie: 60,00 zł. 

- opłata za ujawnienie własności Gminy Ciasna w KW 51040 (nieruchomość przejęta od Pani Maniurka), 
w kwocie: 210,00 zł. 

- opłata za odpisy z KW (działki w Sierakowie Śląskim, Zborowskiem, Panoszowie) w kwocie: 180,00 
zł. 

- opłata za odpisy z KW (przy stacji paliw, kapliczna Panoszów), w kwocie: 90,00zł. 

- opłata za odpis z KW CZ1L/00001445 – dz. 90 z k.m. 6 Sieraków, w kwocie: 30,00zł. 

- opłata za odpis z KW dot. nieruchomości stanowiących rowy na terenie firmy „Hef” i „Termobud” oraz 
nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny w Sierakowie Śląskim (Kempa), w kwocie: 60,00zł. 

- opłata za odpis z KW dot. działek pod zabudowę mieszkaniową w sąsiedztwie ul. Świerkowej 
w Ciasnej, w kwocie: 30,00 zł. 

- opłata za odpis z KW 13220 dla potrzeb komunalizacji, w kwocie: 30,00 zł. 

- opłata za odpis z KW dot. sprzedaży (Zborowskie przy ul. Fabrycznej, Ciasna przy ul. Brzozowej itd.) 
oraz komunalizacji działek, w kwocie: 300,00 zł. 

- opłata za odpis z KW, dot. własności zabudowań, znajd. się w Panoszowie na gruncie stanowiącym 
własność Skarbu Państwa (kapliczka), w kwocie: 30,00 zł. 

- opłata za dzierżawę gruntu pod ujęciem wody w Sierakowie Śląskim –Przywary; w kwocie: 854,00 zł. 

- ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Panoszowie 
przy ul. 1-Maja w kwocie: 603,90 zł. 

- ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Zborowskiem 
przy ul. Głównej w kwocie: 603,90 zł. 

- ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Zborowskiem 
przy ul. Polnej w kwocie: 603,90 zł. 

- ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, 
położonej w Sierakowie Śląskim w kwocie: 603,90 zł. 

- ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem 
lecznicy, położonej w Sierakowie Śląskim w kwocie: 751,52 zł. 

- ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Sierakowie 
Śląskim przy ul. Wyzwolenia, przeznaczonej pod usługi ochrony zdrowia w kwocie: 603,90 zł. 

- ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (lecznica), 
położonej w Sierakowie Śląskim w kwocie 805,20 zł. 
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- ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę 
budowlaną w Zborowskiem przy ul. Polnej, w kwocie: 603,90 zł. 

- ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę 
budowlaną w Panoszowie przy ul. 1-go Maja, w kwocie: 603,90 zł. 

- ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki 
pod zabudowę mieszkaniową w sąsiedztwie ul. Świerkowej w Ciasnej w prasie obejmującej teren 
śląska, w kwocie: 3.747,84 zł. 

- ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki 
pod zabudowę mieszkaniową w sąsiedztwie ul. Świerkowej w Ciasnej w prasie obejmującej teren 
powiatu, w kwocie: 1.288,32 zł. 

- ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przebiegających przez teren 
firmy ”Hef” i „Termobud”, w kwocie: 704,55 zł. 

- ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 1060/4 z k.m. 
4 Ciasna, w kwocie: 654,23 zł. 

- ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, 
zlokalizowanej w Zborowskiem przy ul. Fabrycznej, w kwocie: 754,88 zł. 

- umieszczenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działki w Zborowskiem) 
i dzierżawy (grunt w Ciasnej) w kwocie: 228,14 zł. 

- umieszczenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (doły szczyrkowe w Glinicy 
i działka nr 534/4 w Sierakowie Śląskim), w kwocie: 171,11 zł. 

- umieszczenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia (lokal przy ul. Dobrodzieńskiej 
w Ciasnej), wydzierżawienia (grunt pod garażami w Ciasnej), sprzedaży (działka pod usługi zdrowia 
w Sierakowie Śląskim: 214,72 zł. 

- umieszczenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących działki budowlane 
(17 szt.), znajdujące się w Ciasnej przy ul. Świerkowej, w kwocie: 181,17 zł. 

- umieszczenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przebiegających przez teren firmy 
„Hef” i „Termobud” oraz nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny w Sierakowie Śląskim przy ul. 
Szkolnej (Kempa), w kwocie: 181,17 zł. 

- umieszczenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Panoszowie przy ul. 
Szkolnej, stanowiącej lokal mieszkalny położony w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej (Kempa), 
przy ul. Brzozowej w Ciasnej, stanowiącej nieruchomość zabudowaną budynkiem położonym 
w Zborowskiem przy ul. Fabrycznej, w kwocie: 228,14 zł. 

- umieszczenie wykazu nieruchomości położonej w Panoszowie przeznaczonej do sprzedaży oraz 
nieruchomości położonych w miejscowościach Ciasna, Panoszów, Zborowskie z przeznaczeniem na 
posadowienie garaży, w kwocie: 228,14 zł. 

- wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Ciasnej przy ul. Brzozowej (garaże) 
w kwocie: 2.440,00 zł. 

- wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Panoszowie przy ul. Szkolnej w kwocie: 
2.000,00 zł. 

- wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Wędzinie przy ul. Lompy 5 (dz. 326/65 
z k.m. 2 Wędzina), w kwocie: 2.440,00 zł. 

- wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 
(kantyna), w kwocie: 3.000,00 zł. 

- opłata za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów dot. sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową 
w sąsiedztwie ul. Świerkowej w Ciasnej, w kwocie: 3.000,00 zł. 

- opłata za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów dot. sprzedaży działek przebiegających przez teren 
firmy”Hef” i „Termobud” oraz sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz Państwa Kempa, w kwocie: 
252,00 zł. 
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- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów na działkę nr 1060/4 z k.m. 4 Ciasna, w kwocie: 120,00 zł. 

- opłata za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 
położonych w Panoszowie przy ul. Szkolnej, w Ciasnej przy ul. Brzozowej, w Zborowskiem przy ul. 
Fabrycznej, w kwocie: 522,00 zł. 

- wycena nieruchomości położonej w Sierakowie Śląskim przeznaczonej pod usługi ochrony zdrowia – 
dz. 482/129 w kwocie: 207,40 zł. 

- wycena nieruchomości stanowiącej drogę w Ciasnej – dz. 1082/21 z k.m. 4 Ciasna celem wypłaty 
odszkodowania, w kwocie: 198,86 zł. 

- wycena nieruchomości przeznaczonych pod przemysł (1020/4, 1026/4) w kwocie: 414,80 zł. 

- wycena nieruchomości stanowiącej drogę w Glinicy, przejmowanej od Pani Brygidy Gajda 
w kwocie:198,86 zł. 

- wycena nieruchomości celem ustalenia odszkodowania za przejęte drogi: 986/167, 1044/91, 1004/120, 
998/28 w kwocie: 795,44 zł. 

- wycena nieruchomości stanowiących działki budowlane (17 szt.) przy ul. Świerkowej w Ciasnej 
w kwocie: 3.525,80 zł. 

- wycena nieruchomości stanowiących działki przebiegającego przez teren firmy „Hef” i „Termobud” 
w kwocie: 439,20 zł. 

- wycena nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny znajdujący się w budynku położonym 
w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 5 (Kempa), w kwocie: 197,64 zł. 

- wycena nieruchomości celem ustalenia wysokości opłat planistycznych, w kwocie: 3.647,80 zł. 

- wycena nieruchomości położonych w Panoszowie przy ul. Szkolnej i Tysiąclecia oraz w Ciasnej przy 
ul. Brzozowej, w kwocie: 878,40 zł. 

- wycena nieruchomości zabudowanych położonych w Panoszowie i Zborowskiem, w kwocie: 927,20 zł. 

- wycena nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne w Wędzinie przy ul. Lompy 5, w kwocie: 
395,28 zł. 

- wycena nieruchomości stanowiącej poszerzenie ul. Dolnej w Zborowskiem celem ustalenia wysokości 
odszkodowania, w kwocie: 197,64 zł. 

- wycena nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową, w trybie bezprzetargowym na rzecz Przemysława 
Wrony, w kwocie: 439,20 zł. 

- wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej, w kwocie: 1.579,90 zł. 

- sporządzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych w bud. zlokalizowanym w Panoszowie przy ul. 
Ceramicznej 21 w kwocie: 3.050,00 zł. 

§ 4430 - różne opłaty i składki 

W roku 2010 roku wydatkowano kwotę 465,66 zł. za gospodarcze korzystanie z środowiska – emisja 
pyłów w wysokości 417,00 zł. i umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym – 8,66 zł. wniesienie 
opłaty za interpretacje przepisów – 40,00 zł 

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 

Na licencje programu REMAS wydatkowano kwotę w wysokości 1.647,00 zł. (licencja obowiązywać 
będzie 1 rok). 

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

W roku 2010 wydatkowano kwotę w wysokości 13 522,99 zł. na : 

- wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Dzielnej przy ul. Leśnej wydatkowano kwotę w wysokości 
3.904 zł., 

- wykonanie i montaż okna z parapetem wewnętrznym 1 szt. i drzwi 1 szt. w budynku gospodarczym 
w Molnej ul. Tylna 1 kwota 2 474,58 zł., 
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- wykonanie boiska do siatkówki w Ciasnej przy ul. Ks. Twardocha w kwocie 5.976,41 zł. 

- zakup piasku i siatki na boisko do siatkówki w kwocie 1 168,00 zł. 

§ 6060 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

W roku 2010 wydatkowano kwotę w wysokości 21 138,33 zł. na zakup siatki ogrodzeniowej, słupków 
i drutu oraz bramy i furtek które zostały zamontowane w Sierakowie Śląskim na boisku sportowym. 

DZIAŁ 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 419 034,00 zł. (1,3%) 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 286 585,77 zł. 

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 272 500,00 zł jako przelew dotacji dla Gminnego Ośrodka 
Kultury w Ciasnej. Działalność instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 8 sporządzony przez 
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. 

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Zakupy do realizacji zadania polegającego na modernizacji sali spotkań wiejskich w Wędzinie przy ul. 
Muzealnej 10, w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Wędzina, w kwocie: 14 085,77 zł. 

Rozdział 92116 Biblioteki – 106 360,00 zł. 

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 106.360,00 zł jako przelew dotacji dla Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Ciasnej Działalność instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 7 sporządzony przez 
dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 26 088,23 zł. 

§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową 

W paragrafie tym wydatkowano kwotę 2.000,00 zł jako dotację na dożynki powiatowe 

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia 

Wydatkowano kwotę 23.788,23 zł między innymi na: 

- zakupy do realizacji zadań z funduszu sołeckiego dla sołectwa Dzielna, w kwocie: 9 500,00 zł. 

- zakupy do realizacji zadań z funduszu sołeckiego dla sołectwa Molna, w kwocie: 12 382,00 zł. 

- dożynki gminne w kwocie: 1 906,23 zł 

§ 4300 - zakup usług pozostałych 

Wydatkowano kwotę 300,00 zł na wykonanie stelażu pod koronę dożynkową. 

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport – 204 947,86 zł. (0,64%) 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 95 509,29 zł. 

§ 6050 wydatki inwestycyjne 

Wydatkowano kwotę 95.509,29 zł w tym na: 

- zakupy do realizacji zadania polegającego na montażu siedzisk na boisku sportowym w ramach 
funduszu sołeckiego dla sołectwa Ciasna, w kwocie: 21 837,97 zł. 

- zakupy do realizacji zadania z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeżowa w kwocie: 205,50 zł. 

- zakupy do realizacji zadania polegającego na ogrodzeniu boiska sportowego w ramach funduszu 
sołeckiego dla sołectwa Panoszów, w kwocie: 17 000,00 zł. 

- zakupy do realizacji zadania polegającego na wybrukowaniu placu wokół kortu tenisowego w ramach 
funduszu sołeckiego dla sołectwa Sieraków Śląski, w kwocie: 17 999,82 zł. 
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- wydatkowano 34 160,00 na wykonanie dokumentacji budowlanej dla obiektu zaplecza sportowego 
i OSP w Glinicy przy ul. Brzezinkowe w ramach projektu pn. Stworzenie warunków do 
upowszechniania kultury fizycznej i turystyki poprzez budowę obiektu sportowego o następującym 
zakresie : 

- sporządzenie mapy do celów projektowych, 

- wykonanie projektu budowlanego( architektura plus konstrukcja wraz z uzgodnieniami p.poż, bhp, 
i sanitarno- higienicznymi). 

- wykonanie projektu instalacji elektrycznej , wodno kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, solarnej 
i alarmowej, 

- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót. na kwotę 2 806,00 zł 

- wydatkowano na wykonanie planu odnowy miejscowości Glinica kwotę 1.500,00 zł 

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 86 200,00 zł. 

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom. 

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: 86.200,00 zł jako dotacje dla klubów sportowych 

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 23 238,57 zł. 

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia 

Wydatkowano kwotę 1 374,03 zł w tym na zakup pucharów i dyplomów oraz krzesełek stadionowych 
zamontowanych przy boiskach sportowych w Glinicy i Sierakowie Śl. 

§ 4300 - zakup usług pozostałych 

Wydatkowano kwotę 50,01 zł za grawerton pucharów. 

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Wydatkowano kwotę 21 814,53 zł na zakupy do realizacji zadani polegającego na zadaszeniu 
i wybrukowaniu powierzchni przy ławkach obok GRRILA na boisku LKS „PROMIEŃ” w Glinicy” 
w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Glinica. 

Informacje dodatkowe: 

- planowana rezerwa w wysokości 100 000,00 zł nie została zagospodarowana, 

- w 2010 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1 618 764,50 zł. 

- rozdysponowano wolne środki w wysokości 1 900 000,00 zł. 

- stan wolnych środków na dzień 31.12.2010 r. wynosi 747 923,99 zł. 

- zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2010 r. wynosi 4 015 002,00 pożyczki + 926 175,61 (pożyczki na 
prefinansowanie) = 4 941 177,61 zł. co stanowi 16,87 % wykonanych dochodów na rok 2010. 

- stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2010 roku wynosi 435 927,01 zł., które zostały opisane 
w części zaległości, 

- zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 1 390 460,25 zł. dotyczą naliczonego 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku dochodowego za m-c 12/2010 oraz 
płatności za inne wydatki bieżące i inwestycyjne gdzie termin płatności to 2011 r. Gmina nie posiada 
zobowiązań wymagalnych. 

- stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. wynosił 1 311 867,82 zł. 

Ciasna, dnia 28 marca 2011 r. 
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Wójt Gminy Ciasna 

Zdzisław Kulej
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Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 28 marca 2011 r.

WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA ZMIENIAJĄCYCH PLAN BUDŻETU w 2010 roku 

 
LP. UCHWAŁA DOCHODY WYDATKI PRZYCHOD. ROZCHODY 
1. Uchwała Nr XLI/278/2009 z dn. 29.12.09 RG 28 436 969,00 33 904 545,00 6 295 991 828 415 
2. Uchwała Nr XLII/291/2010 z dn. 19.01.10 RG 1 298 170,00 1 298 170,00     
3. Uchwała Nr XLIII/293/2010 z dn. 04.03.10 RG 4 596 610,00 4 596 610,00     
4. Zarządzenie Nr 21/2010 z dn. 11.03.10 WG 16 632,00 16 632,00     
5. Uchwała Nr XLIV/305/2010 z dn. 22.03.10 RG 179 620,00 179 620,00     
6. Zarządzenie Nr 31/2010 z dn. 22.04.10 WG 13 828,00 13 828,00     
7. Uchwała Nr XLV/309/2010 z dn. 29.04.10 RG -6 210,00 -6 210,00     
8. Zarządzenie Nr 44/2010 z dn. 18.05.10 WG 160 407,00 160 407,00     
9. Zarządzenie Nr 45/2010 z dn. 18.05.10 WG 185 152,34 185 152,34     
10. Zarządzenie Nr 55/2010 z dn. 24.05.2010 WG 100 000,00 100 000,00     
11. Zarządzenie Nr 65/2010 z dn. 31.05.10 WG 860,00 860,00     
12. Uchwała Nr XLVII/316/2010 z dn. 10.06.10 RG -4 480 560,50 -4 480 560,50     
13. Zarządzenie Nr 70/2010 z dn. 15.06.10 WG 7 560,00 7 560,00     
14. Uchwała Nr XLVIII/321/2010 z dn. 23.06.10 RG 323 948,32 323 948,32     
15. Zarządzenie Nr 81/2010 z dn. 30.06.10 WG 7 560,00 7 560,00     
16. Zarządzenie Nr 87/2010 z dn. 20.07.10 WG 14 329,00 14 329,00     
17. Uchwała Nr XLIX/325/2010 z dn. 28.07.10 RG 30 000,00 30 000,00     
18. Zarządzenie Nr 92/2010 z dn. 29.07.10 WG 19 470,00 19 470,00     
19. Zarządzenie Nr 94/2010 z dn. 16.08.10 WG 17 442,00 17 442,00     
20. Uchwała Nr L/335/2010 z dn. 18.08.10 RG 198 362,00 198 362,00     
21. Zarządzenie Nr 96/2010 z dn. 27.08.10 WG 28 750,00 28 750,00     
22. Zarządzenie Nr 100/2010 z dn. 16.09.10 WG 1 438,00 1 438,00     
23. Uchwała Nr LI/343/2010 z dn. 23.09.10 RG 180 000,00 180 000,00     
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24. Zarządzenie Nr 116/2010 z dn. 06.10.10 WG 93,00 93,00     
25. Zarządzenie Nr 118/2010 z dn. 18.10.10 WG 28 594,00 28 594,00     
26. Zarządzenie Nr 120/2010 z dn. 21.10.10 WG 7 640,00 7 640,00     
27. Zarządzenie Nr 122/2010 z dn. 27.10.10 WG 2 044,00 2 044,00     
28. Uchwała Nr LII/357/2010 z dn. 28.10.10 RG 123 740,00 -939 325,00 -1 063 065   
29. Zarządzenie Nr 131/2010 z dn. 15.11.10 WG 450,00 450,00     
30. Zarządzenie Nr 132/2010 z dn. 15.11.10 WG -1,00 -1,00     
31. Zarządzenie Nr 133/2010 z dn. 18.11.10 WG 148 635,21 148 635,21     
32. Zarządzenie Nr 134/2010 z dn. 25.11.10 WG 5 623,00 5 623,00     
33. Uchwała Nr III/9/2010 z dn. 16.12.10 RG 83 005,00 -716 995,00   800 000 
35. Uchwała Nr IV/13/2010 z dn. 30.12.10 r. RG -131 400,00 -131 400,00     

    31 598 760,37 35 203 271,37 5 232 926 1 628 415 

 

Wójt Gminy Ciasna 

Zdzisław Kulej
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Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 28 marca 2011 r.

Analiza wykonania budżetu za 2010 r. 

Na dochody gminy składały się: 

 
  Kwota % w ogółem 
1. Subwencja ogólna 8 083 050,00 27,60 
- część oświatowa 5 703 369,00 19,48 
- część wyrównawcza 2 185 816,00 7,46 
- część równoważąca 193 865,00 0,66 
- uzupełnienie subwencji ogólnej   0,00 
2. Udziały w podatku dochodowym 1 717 286,76 5,86 
3. Dotacje na zadania rządowe, zlecone 2 151 707,47 7,35 
4. Dot. na podstawie porozumień między jed.sam.teryt. 750,00 0,00 
5. Dotacje na zadania własne 1 074 256,95 3,67 
6. Dotacje na zadania inwestycyjne 1 034 508,00 3,53 
7. Dotacje unijne 5 737 832,54 19,59 
8. Dochody własne 9 483 667,32 32,39 

Ogółem dochody 29 283 059,04 100,00 
9. Przychody /pożyczka/ 3 326 175,61 
- /wolne środki/ 1 901 129,96 
- /spłata pożyczki/ 1 618 764,50 

  

Dochody i przychody 36 129 129,11   

Budżet po stronie wydatków rozdysponowany został następująco: 

 
    % w ogółem 
1. Wydatki zadań własnych 29 997 494,59 90,90 
- dotacja dla instytucji kultury GOK 272 500,00 0,85 
- dotacja dla instytucji kultury GBP 106 360,00 0,33 
- pozostałe dotacje/Caritas-55 000,kluby sportowe 86 200/ 141 200,00 0,44 
- pozostałe dotacje 129 994,85 0,40 
- wydatki majątkowe 15 492 998,98 48,19 
- rezerwa budżetowa 0,00 0,00 
- wydatki bieżące 13 854 440,76 43,09 
w tym:     
- płace i pochodne 7 892 551,78 24,55 
-pozostałe wydatki 5 961 888,98 18,54 
2. Wydatki zadań zleconych- rządowych 2 150 957,47 6,69 
- wydatki bieżące 2 150 957,47 6,69 
w tym:     
- płace i pochodne 128 155,39 0,40 
- pozostałe wydatki 2 022 802,08 1,14 
- wydatki mająkowe 0,00 0,00 
3. Wyd.zadań na podst.porozumień /drogi powiat. OC/ 750,00 0,00 
- wydatki bieżące 750,00 0,00 
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w tym:     
- płace i pochodne 0,00 0,00 
- pozostałe wydatki 750,00 0,00 

Ogółem wydatki 32 149 202,06 100,0 
4. Rozchody /spłata pożyczek / 1 618 764,50 5,04 

Ogółem wydatki i rozchody 33 767 966,56   

Rozliczenie wydatków z zakresu oświaty i edukacji opieki wychowawczej: 

Wydatki w tych działach przedstawiają się następująco: 

 
  Kwota % do ogółem 
Oświata i wychowanie 7 518 392,58 96,97 
Edukacyjna opieka wychowawcza 234 749,28 3,03 

Ogółem 7 753 141,86 100,0 

Kwotę tę przeznacza się na: 

 
  Kwota % do ogółem 
- płace i pochodne 5 626 830,11 72,57 
- pozostałe wydatki rzeczowe 2 126 311,75 27,43 

Ogółem 7 753 141,86 100,0 

Wydatki w działach Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza były 
zrealizowane z następujących źródeł: 

 
Subwencja oświatowa 5 703 369,00 100,00 
Dotacje   0,00 
Dochody przedszkola w Ciasnej   0,00 
Budżet gminy   0,00 
  5 703 369,00 100,00 

Rozliczenie planu wydatków ogółem 

 
  Kwota % do ogółem 
wydatki bieżące w tym: 16 656 203,08 51,81 
płace i pochodne 8 020 707,17 24,95 
pozostałe wydatki 7 829 696,32 24,35 
- dotacje 650 054,85 2,02 
- obsługa długu 155 744,74 0,48 
- rezerwa 0,00 0,00 
wydatki majątkowe 15 492 998,98 48,19 

Ogółem 32 149 202,06 100,0 

Płace i pochodne są to wydatki obowiązkowe wynikające z zawartych umów o pracę, uchwał Rady 
Gminy i stanowią 24,95 % 

Dotacje -Caritas, kluby sportowe i instytucja kultury, wynoszą 2,02% 

Rozliczenie wydatków z zakresu oświaty i edukacji opieki wychowawczej: 

Wydatki w tych działach przedstawiają się następująco: 

 
  Kwota 
Oświata i wychowanie 7 518 392,58 
Edukacyjna opieka wychowawcza 234 749,28 
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Ogółem 7 753 141,86 

Kwotę tę przeznacza się na: 

 
  Kwota 
- płace i pochodne 5 626 830,11 
- pozostałe wydatki rzeczowe 2 126 311,75 

Ogółem 7 753 141,86 

Wydatki w działach Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza były 
zrealizowane z następujących źródeł: 

 
Subwencja oświatowa 5 703 369,00 
Dotacje   
Dochody przedszkola w Ciasnej   
Budżet gminy   
  5 703 369,00 

Rozliczenie planu wydatków ogółem 

 
  Kwota 
wydatki bieżące w tym: 16 656 203,08 
płace i pochodne 8 020 707,17 
pozostałe wydatki 7 829 696,32 
- dotacje 650 054,85 
- obsługa długu 155 744,74 
- rezerwa 0,00 
wydatki majątkowe 15 492 998,98 

Ogółem 32 149 202,06 

Płace i pochodne są to wydatki obowiązkowe wynikające z zawartych umów o pracę, uchwał Rady 
Gminy i stanowią 24,95 % 

Dotacje -Caritas, kluby sportowe i instytucja kultury, wynoszą 2,02% 

Wydatki majątkowe - stanowią 48,19 % ogółu wydatków i są to : 

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Panoszów, Wędzina, Ciasna, Molna 
i Zborowskie w Gminie Ciasna 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w mijescowości Glinica w ramach projektu pn: "Poprawa jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna" 

3. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim. 

4. Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej oraz budowę przyłączy na terenie Gminy 
Ciasna. 

5. Wykonano podział geodezyjny studni oraz prace przygotowawcze w tym wykup z rejestru gruntów i ksero 
map. 

6. Zmodernizowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych: ul. Młyńską w Jeżowej, ul. Polną w Dzielnej oraz 
drogę od. ul. Oleskiej do ul. Długiej w Sierakowie Śląskim. 

7. Przebudowano drogę gminną łączącą drogę powiatową S2306 z drogą krajową nr 11 w Gminie Ciasna. 

8. Wybudowano kanalizację deszczową ul. Mlecznej i Równej w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna. 

9. Ułożono chodnik w Zborowskiem wzdłuż ul. Myśliwskiej 

10. Wykonano dokumentację projektową budowy II etapu parkingu w Ciasnej. 
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11. Wykonano chodnik do budynku komunalnego w miejescowości Wędzina przy ul. Muzealnej 10. 

12. Zmodernizowano przydomową oczyszczalnię ścieków typy "Batex", która funkcjonuje przy budynku 
wielofunkcyjnym w Zborowskiem. 

13. Wypłacono odszkodowania za przyejęcia dróg. 

14. Wykonano rozdzielnię do zasilania imprez oraz instalację multimedialną sali narad. 

15. Zakupiono materiały na docieplenie remizy OSP w Dzielnej. 

16. Wykonano dokumentację projektową na komnpleksową termomodernizację szkół w Wędzinie i Molnej 
wraz z audytami energetycznymi 

17. Wykonano szkolny plac zabaw w Sierakowie Śląskim w ramach programu "Radosna Szkoła". 

18. Wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia drogowego ul. Wrzozowej, Jarzębinowej, 
Krótkiej w Ciasnej oraz u. Słonecznej w Sierakowie Śląskim oraz uyl. Dobrodzieńskiej i sięgaczy do ul. 
Zjednoczenia w Ciasnej. 

19. Opracowano audyt energetyczny do modernizacji oświetlenia. 

20. Wykonano oświetlenie na boisku w Sierakowie Śląskim. 

21. Wykonano oraz zamontowano wiatę przystankową w Dzielnej. 

22. Wykonano i zamontowano okna i drzwi w budynkach komunalnych. 

23. Wykonano boisko do siatkówki w Ciasnej przy ul. Ks. Twardocha. 

24. Zmodernizowano salę spotkań wiejskich w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10. 

25. Wykonano oraz zamontowano siedziska na boisku spotrowym w Ciasnej. 

26. Ogrodzono boisko sportowe w Panoszowie. 

27. Wybrukowano plac wokół kortu na boisku sportowym w Sierakowie Śląslim. 

28. Wykonano dokumentację projektową budowy obiektu zaplecza spotrowego i OSP w Glinicy 

29. Zadaszono oraz wybrukowano powierzchnię przy ławkach obok GRILLA w Glinicy. 

Zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z załącznikiem" rzeczowo-finansowym wykazem 
inwestycji na rok 2010" do uchwały budżetowej. 

Pozostałe 24,84% wydatków to koszty bieżącego utrzymania, z których główne to: 

 
- rolnictwo - 326 701 1,02 
- utrzymanie dróg gminnych - 875 089 2,72 
- działalnośc usługowa - 52 835 0,16 
- gospodarka mieszkaniowa - 679 363 2,11 
- administracja publiczna - 693 604 2,16 
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. - 280 719 0,87 
- oświata i wychowanie - 1 692 819 5,27 
- ochrona zdrowia - 52 295 0,16 
- urzędy naczelnych ... - 32 243 0,10 
- opieka społeczna - 2 085 942 6,49 
- edukacyjna opieka wychowawcza - 102 876 0,32 
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 929 698 2,89 
- obsługa długu publicznego - 155 745 0,48 
- rezerwty i pomniki przyrody - 24 088 0,07 
- kultura fizyczna i sport - 1 424 0,00 
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Ogółem   7 985 441 24,84 
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Projekty wieloletnie realizowane są zgodnie z założonym planem. Zmiany planu finansowego 
w zadaniach pn.: 1.Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Panoszów, Wędzina, 
Ciasna, Molna i Zborowskie w Gminie Ciasna, 2. Poprawa jakości wód powierzchniowych 
i podziemnych w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna, 3. Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty 
poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni 
ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej spowodowane były wynikiem postępowania 
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przetargowego natomiast projekt pn. SilesiaNet Budowa Społeczeństwa Informacyjnego został 
przesunięty do realizacji na lata następne z powodu przedłużającej się procedury oceny merytorycznej 
wniosku. W projekcie pn. Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-
Urzędu w gminach ziemi lublinieckiej zmniejszono plan po zakończeniu zadania w 2010 roku. 

 

Wójt Gminy Ciasna 

Zdzisław Kulej
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Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 28 marca 2011 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej 

W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciasnej wchodzi: 

- Szkoła Podstawowa 

- Gimnazjum 

- Przedszkole 

W okresie od stycznia do sierpnia 2010r.w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywały się dla 
159 dzieci w 8 oddziałach, a w Szkole Filialnej w Glinicy dla 25 dzieci w 3 oddziałach. W Gimnazjum 
zajęcia odbywały się dla 212 uczniów w 11 oddziałach. W Przedszkolu zajęcia odbywały się dla 135 
dzieci w 7 oddziałach. 

W okresie od września do grudnia 2010r. w Szkole Podstawowej w Ciasnej zajęcia odbywają się w 7 
oddziałach dla 142 dzieci i dla 1 dziecka prowadzone są zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, a w 
Szkole Filialnej w Glinicy zajęcia odbywają się w 2 oddziałach dla 15 dzieci. W Gimnazjum zajęcia 
prowadzone są dla 213 uczniów w 10 oddziałach w tym: Ciasna 133 uczniów – 6 oddziałów, Sieraków 80 
uczniów – 4 oddziały. W Przedszkolu zajęcia prowadzone są dla 140 dzieci w 7 oddziałach. 

Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco: 

 
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 

801 80101 0970 Wpływy z różnych dochodów 4.287,00 4.286,19 
801 80101 razem   4.287,00 4.286,19 
801 80104 0970 Wpływy z różnych dochodów   3.574,73 
801 80104 razem     3.574,73 
801 80110 0750 Dochody z najmu   1.600,00 
    0830 Wpływy z usług 5.000,00 7.910,00 
    0920 Pozostałe odsetki   3,40 
    0970 Wpływy z różnych dochodów 1.482,00 1.482,37 
801 80110 razem   6.482,00 10.995,77 
  80148 0830 Wpływy z usług 43.910,00 41.490,20 
801 80148 razem   43.910,00 41.490,20 
801   razem   54.679,00 60.346,89 

W rozdziale 80101 § 0970 Wpływy z różnych dochodów osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 
4.286,19 z następujących tytułów : 

- zwrot części kosztów za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych , na 
wynagrodzenia kwota 1.375,00 i składki na ubezpieczenia społeczne kwota 208.87 

- zwroty wydatków z roku ubiegłego - 849,05 

- odszkodowanie z PZU - 1.853,27 

W rozdziale 80104 § 0970 Wpływy z różnych dochodów osiągnięto dochody w wysokości 3.574,73 
w tym: zwrot części kosztów za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac 
interwencyjnych na wynagrodzenia kwota 3.103,33 i składki na ubezpieczenia społeczne kwota 471,40 

W rozdziale 80110 §0750 kwotę 1.600,00 osiągnięto z wynajmu sali na szkolenia wyborcze, w § 0830 
Wpływy z usług kwota 7.910,00 dotyczy wpłat za noclegi, w § 0920 Pozostałe odsetki kwota 3.40 
dotyczy odsetek za nieterminową zapłatę rachunku za noclegi, w § 0970 Wpływy z różnych dochodów 
kwota 1.482,37 dotyczy zwrotu części kosztów poniesionych za skierowanych bezrobotnych 
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zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na wynagrodzenia kwota 1.306,92 i składki na 
ubezpieczenie społeczne kwota 175.45. 

W rozdziale 80148 § 0830 Wpływy z usług kwota 41.490,20 dotyczy opłaty bieżącej za żywienie 
w stołówce przedszkolnej kwota 25.610,20 i opłaty stałej kwota 15.880,00. 

Wykonanie planu wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco: 

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa 

 
Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 

80101 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 67.930,00 67.827,51 99,85 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 911.880,00 910.016,10 99,80 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.930,00 66.923,04 100,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 153.270,00 152.352,25 99,40 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 22.690,00 22.640,45 99,78 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52.771,00 52.745,93 99,95 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 902,00 808,30 89,61 
  4260 Zakup energii 11.300,00 11.193,07 99,05 
  4270 Zakup usług remontowych 20.550,00 20.503,08 99,77 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 250,00 62,50 
  4300 Zakup usług pozostałych 10.300,00 9.642,53 93,62 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.400,00 1.193,23 85,23 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej 

publicznej sieci telefonicznej 
2.800,00 2.589,13 92,47 

  4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 466,44 77,74 
  4430 Różne opłaty i składki 1.500,00 1.434,00 95,60 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57.719,00 57.719,00 100,00 
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 
1.000,00 989,49 98,95 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.450,00 1.428,78 98,54 
    Razem 1.385.392,00 1.380.722,33 99,66 

W rozdziale 80101 plan wydatków budżetowych za 2010r. został wykonany w 99,66 % 

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się 
następująco; 

§ 3020 – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli- 6.635,00, dodatki wiejskie dla nauczycieli 
– 55.282,09, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania 
fizycznego – 388,00 oraz świadczenia zdrowotne z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli – 2.350,00. 
Zakupiono dla pracowników odzież ochronną na kwotę 452,72 oraz mydło, ręczniki i herbatę na kwotę 
2.719,70 

§ 4010 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli -740.420,09, wynagrodzenia 
chorobowe nauczycieli – 9.270,99, wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 27.009,16, 
wynagrodzenia pracowników obsługi – 132.340,37 i wypłatę wynagrodzeń chorobowych pracowników 
obsługi – 975,49 

§ 4040 -wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 
56.950,21, oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi i administracji – 
9.972,83 

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 101.056,77, zasiłki 
chorobowe nauczycieli – 30.000,53 oraz na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi 
i administracji - 21.294,95 

§ 4120 – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 19.247,48 i pracowników 
obsługi i administracji 3.392,97. 
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§ 4210 – wydatki poniesiono na zakup opału – 38.142,08, prenumeratę prasy (Głos 
Nauczycielski),zakup wydawnictw – 992,78, zakupiono materiały do napraw i remontów np. farby, 
zawory, syfony, pędzle oraz materiały gospodarcze - na kwotę 4.675,25, druki szkolne i materiały 
biurowe – 964,89 wyposażenie apteczek – 540,00 oraz środki czystości – 2.595,94, zakupiono pompę – 
1.800,00 młot -558,79, odkurzacz – 329.00,kserokopiarkę – 1586,00 oraz tablicę informacyjną 
z regulaminem korzystania z boiska na kwotę 561,20. 

§ 4240 – zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę 154.00 oraz pomoce dydaktyczne na kwotę 
654,30 

§ 4260 – wydatki poniesiono na opłaty za dostawę energii elektrycznej – 6.921,51 i wody – kwota 
4.271,56 

§ 4270 – wydatki poniesiono na naprawę gaśnic – 67,10 , remont kotła co (Szkoła Ciasna)- 1.220.00, 
częściowy remont dachu (Molna) – 1.320,00, remont nawierzchni z kostki brukowej (Molna) – 
15.065,58, naprawę kserokopiarki – 146,40 oraz na remont czopucha i drzwiczek kotła co w Glinicy – 
2.684,00 

§ 4280 wydatki poniesiono na opłaty za badania okresowe pracowników – kwota 250,00 

§ 4300 - wydatki poniesiono na zakup następujących usług : przeglądy instalacji elektrycznej 
w budynkach w Molnej i Glinicy – 4.000,00 , sprawdzenie sprawności i czyszczenie przewodów 
kominowych – 1.188,14, zamontowanie pompy hydroforu – 250.00, legalizacja gaśnic – 137,25, ocena 
ryzyka zawodowego – 395,00, zakup znaczków pocztowych – 399.30, wywóz śmieci – 1.128,07, koszty 
dojazdu i usługi transportowe - 585,60 ,koszty wysyłki i pakowania – 59,17 oraz za przegląd budynków – 
1500.00 

§ 4350 – wydatki poniesiono na zakup usług dostępu do sieci Internet –1.193,23 

§ 4370 - wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci 
telefonicznej – 2.589,13 

§ 4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – kwota 466,44 

§ 4430 – wydatki poniesiono na ubezpieczenie sprzętu szkoły - 433,00 oraz budynków – kwota 
1.001,00 

§ 4440 – wydatki poniesione na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
za 2010 rok – 57.719,00 

§ 4740 – wydatki poniesiono na zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 
kwota 989,49 

§ 4750 – wydatki poniesiono na opłatę – aktualizację Arca Wir Bezpieczna Szkoła – 559,98, 
aktualizację programu Świadectwa – 195,20 oraz na zakup tonerów i płyt CD – 273,60 i oprogramowania 
Windows XP – kwota 400,00 

Rozdział 80104 Przedszkola 

 
Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 
80104 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 33.590,00 32.326,93 96,24 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 465.563,00 465.109,27 99,90 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 34.330,00 34.287,70 99,88 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79.497,00 79.353,76 99,82 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 13.180,00 10.885,67 82,59 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00 12.000,00 100,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.894,00 17.580,26 98,25 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.900,00 1.893,10 99,64 
  4260 Zakup energii 5.200,00 5.177,48 99,57 
  4270 Zakup usług remontowych 1.750,00 1.619,25 92,53 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 770,00 590,00 76,62 
  4300 Zakup usług pozostałych 4.400,00 4.380,07 99,55 
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  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000,00 917,82 91,78 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej 

sieci telefonicznej 
1.630,00 1.616,63 99,18 

  4410 Podróże służbowe krajowe 750,00 736,18 98,16 
  4430 Różne opłaty i składki 400,00 398,00 99,50 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.244,00 28.244,00 100,00 
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 250,00 83,33 
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 970,00 968,98 99,89 
    razem 703.368,00 698.335,10 99,28 

W rozdziale 80104 plan wydatków budżetowych za 2010r. został wykonany w 99,28 %. 

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się 
następująco: 

§ 3020 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych nauczycieli – 3.300,00, dodatków 
wiejskich nauczycieli – 26.702,71 ,na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników obsługi – 
60.00 oraz zapomóg dla nauczycieli z Funduszu Zdrowotnego – 234,00.Zakupiono dla pracowników 
obuwie profilaktyczne i odzież ochronną – 775,01 oraz mydło, herbatę i ręczniki – 1255,21 

§ 4010 – poniesiono wydatki na wypłaty: wynagrodzeń nauczycieli – 373.552,02 wynagrodzeń 
chorobowych nauczycieli – 4.309,15, wyrównań wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 11.185,08, 
wynagrodzeń pracowników obsługi -75.462,49 oraz wynagrodzeń chorobowych pracowników obsługi – 
600,53. 

§ 4040 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 
27.464,63 i pracowników obsługi – 6.823,07 

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli – 53.732,16, zasiłki 
chorobowe nauczycieli – 13.005,81, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi – 
11.079,83 ,zasiłki chorobowe pracowników obsługi- 1.535,96 

§ 4120 – poniesiono wydatki na składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 9.577,69 i pracowników 
obsługi – 1.307,98 

§ 4170 – wydatek poniesiono na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy- zlecenia za pomalowanie 
pomieszczeń przedszkola, montaż ścianki i położenie wykładziny w Ciasnej – kwota 12.000,00 

§ 4210 – wydatki poniesiono na prenumeratę ( Głos Nauczycielski, Wychowanie w Przedszkolu, Bliżej 
Przedszkola, Doradca Dyrektora, Monitor Prawny ) - 919,85, zakup środków czystości – 1.105,35 , 
materiałów do remontów, napraw i materiałów gospodarczych (np. syfon, drewnochron, listwy, folia 
malarska, worki…) – 5.280,97, zakupiono siłownik do rolety – 289,99, toner do kserokopiarki – 317,20, 
materiały biurowe – 470,07, telefon- 100,00, dyplomy – 50,50, godło – 14,64 oraz benzynę do kosiarki – 
176,11. Zakupiono wykładzinę, klej i listwy na kwotę 3.683,89 oraz wyposażenie : szafę, biurko, tablice 
korkowe oraz krzesełka dla dzieci – 5.171,69 

§ 4240 – wydatki poniesiono na zakup zabawek, tablic edukacyjnych i pomocy do przedszkola – 
1.893,10 

§ 4260 – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy energii elektrycznej – 4.136,76, wody – 806,60 
i gazu 234,12 

§ 4270 - wydatki poniesiono na naprawę podgrzewacza wody – 150,00, naprawy drukarki 
komputerowej – 96,00 , wymianę okien – 699,99 oraz na wymianę i zabudowę wentylatorów – 450,00, na 
wymianę elementów drewnianych pod zjeżdżalnią – 113,46 i naprawy kserokopiarki – 109,80 

§ 4280 – poniesiono wydatki na badania wstępne i okresowe pracowników – 590,00 

§ 4300 – poniesiono wydatki na opłacenie abonamentu RTV -186,70, legalizacje gaśnic – 76.86, 
koszty wysyłki – 162,40, wymiana zabezpieczenia głównego – 450,00, ocena ryzyka zawodowego 
500.00, sprawdzenie i czyszczenie przewodów kominowych – 162,13, koszty dojazdu -49,28 , 
czyszczenie wykładzin dywanowych – 42,70, montaż zaworów antypoparzeniowych w łazienkach – 
2.000,00 oraz na opłacenie zabawy integracyjnej dla dzieci – 400,00 , zakupiono znaczki pocztowe -
350,00 
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§ 4350 – wydatki poniesiono za zakup usług dostępu do sieci Internet – 917,82 

§ 4370 – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci 
telefonicznej – 1.616,63 

§ 4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników – kwota 736,18 

§ 4430 – wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynków – 398,00 

§ 4440 – wydatki poniesione na przekazanie 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych za 2010 rok - 28.244,00 

§ 4700 – wydatki poniesiono na szkolenia BHP pracowników – 250,00 

§ 4750 – wydatki poniesiono na zakup akcesoriów komputerowych , tusz , płyty CD – 968,98 

Rozdział 80110 Gimnazja 

 
Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 
80110 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 89.995,00 88.440,79 98,27 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.363.030,00 1.362.434,85 99,96 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.820,00 101.744,86 99,93 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230.100,00 229.427,65 99,71 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 33.200,00 31.352,13 94,43 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.050,00 1.050,00 100,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78.045,00 77.896,77 99,81 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.200,00 9.914,37 97,20 
  4260 Zakup energii 55.525,00 54.953,84 98,97 
  4270 Zakup usług remontowych 20.300,00 19.700,74 97,05 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 550,00 61,11 
  4300 Zakup usług pozostałych 17.000,00 16.609,95 97,71 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4.200,00 3.795,65 90,37 
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej 

publicznej sieci telefonicznej 
8.200,00 7.807,65 95,22 

  4410 Podróże służbowe krajowe 5.000,00 4.371,37 87,43 
  4430 Różne opłaty i składki 2.400,00 2.398,00 99,92 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.835,00 72.835,00 100,00 
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.217,00 1.217,00 100,00 
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 897,64 89,76 
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 
3.500,00 3.410,76 97,45 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 11.100,00 11.024,76 99,32 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.300,00 15.250,00 99,67 
    razem 2.125.917,00 2.117.083,78 99,58 

W rozdziale 80110 plan wydatków budżetowych za 2010 rok został wykonany w 99,58 % 

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się 
następująco: 

§ 3020 – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.180,00, dodatki wiejskie dla nauczycieli 
– 70.372,40, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania 
fizycznego – 726.00 , świadczenia zdrowotne z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli – 1.256,00.00, 
wydatki poniesiono również na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi i sportowej dla 
nauczycieli wychowania fizycznego – kwota 2.074,66, zakup herbaty, mydła i ręczników dla 
pracowników – 5.331,73 oraz na dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerach – 
1.500,00 

§ 4010 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 958.479,62, wynagrodzenia 
chorobowe nauczycieli – 10.409,90, wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN – 29.261,72, 
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wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 361.919,68 oraz wynagrodzenia chorobowe 
pracowników obsługi i administracji – 2.363,93 

§ 4040 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli – 
74.125,77 oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników administracji i obsługi – 
27.619,09 

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli – 165.287,33 zasiłki 
chorobowe nauczycieli – 5.123,03 oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracji 
i obsługi – 58.347,79 i zasiłki chorobowe pracowników obsługi i administracji – 669,50 

§ 4120 – poniesione składki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 24.547,78 i pracowników 
administracji i obsługi – 6.804,35 

§ 4170 – wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – sprzątanie gimnazjum zastępstwo - 750,00 oraz 
umowa zlecenie na roboty malarskie w kotłowni – 300,00 

§ 4210 – wydatki poniesiono na zakupy: opału – 27.098,64, środków czystości – 10.821,67, 
materiałów gospodarczych ( żarówki, baterie, mieszadło, zasłony do kabin…) – 2.243,78, materiałów 
remontowych (materiały do remontu hali sportowej, cement, piasek, farby itp.) – 15.346,89, szafki pod 
umywalkę – 248,88 , koszy – 203,61 , nagród dla uczniów i na konkurs – 2.071,05, ziemia torf, doniczki 
– 315,27, materiałów do przyłączenia Internetu – 899,00, materiałów biurowych, druków, dzienników 
i druków szkolnych – 4.533,51 oraz wydawnictw ( Doradca , Rachunkowość i Płace w Oświacie, 
komentarz Karta Nauczyciela ,Nadzór Pedagogiczny, Ewaluacja wewnętrzna , Rachunkowość 
Budżetowa itp.) – 5.958,02, wyposażenie apteczek – 209,00, materiały do zajęć z uczniami – 864,47, 
zakup wykładziny – 1.024,12, zakupiono również tablicę informacyjną z regulaminem korzystania 
z boiska – 561,20, mop - 607,17, meble biurowe - 3.782,48, drukarkę- 350,01 oraz mikrofon 
i radiomagnetofony - 758,00 

§ 4240 – zakupiono książki do biblioteki – 1.094,23, publikacje dydaktyczne 111,97, pomoce 
dydaktyczne – 2.776,29 oraz sprzęt sportowy 5.931,88 

§ 4260 – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy energii elektrycznej -24.282,71, wody – 5.136,29 
oraz gazu – 25.534,84 

§ 4270 – wydatki poniesiono na remont instalacji elektrycznej (Sieraków) – 1.700,00, częściową 
wymianę rynien , haków i rur spadowych (Ciasna) – 4.880,00, remont czopuchów do kotłów co – 
1.830,00, remont kominów obróbki blacharskie kominowe (Ciasna) – 3.520,01 oraz naprawy sprzętu 
komputerowego – 91,50, wymianę rur ciepłej wody – 150,00, przebudowę instalacji CWV – 450,00, 
przeróbki instalacji elektrycznej - 61,00, remont instalacji ciepłej wody - 256,20, remont kotła co – 
610,00, remont pompy co i instalacji kotłowni - 1.100,00 oraz na usługi serwisowe – 335,50 i naprawy 
baterii umywalki – 73,20, przeprowadzono prace remontowe hali sportowej – 4.643,33 

§ 4280 – wydatki poniesiono na badania okresowe pracowników – 550,00 

§ 4300 – wydatki poniesiono za zakup następujących pozostałych usług: opłaty za miesięczny przegląd 
kotłowni – 1.239,68, koszty wysyłki, pakowania i opłata transportowa – 602,74, monitoring lokalnego 
systemu alarmowego – 1.354,20, opłata za dozór kotłowni – 263,20, opłaty za wywóz śmieci – 1.460,08, 
wykonanie sterowania wentylatorów – 1.200,00, sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie 
przewodów kominowych – 947,91, legalizacja gaśnic – 341,60, nagłośnienie hali sportowej na egzamin – 
550,00, abonament RTV – 62.00, ocena ryzyka zawodowego – 500.00, opłaty za odnowienie certyfikatu 
– 179,95, usługi kolorowego kserowania -25,85 oraz zakup znaczków pocztowych – 3.100,00, montaż 
zaworów odcinających 580,00, usługę serwisową 451,40, przeglądy urządzeń grzewczych 1.159,00, 
przeglądy budynków 1.500,00, usługi transportowe 289,58 i załadunek i rozładunek pieca co 414,80, 
abonament Personel w Oświacie – 387,96 

§ 4350 – wydatki poniesiono na zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.569,65 oraz na opłaty za 
stronę internetową i dostęp do Portalu Oświatowego – 226.00 

§ 4370 – wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci 
telefonicznej – 7.807,65 
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§ 4410 – poniesiono wydatki na wypłatę ryczałtu samochodowego za używanie prywatnego 
samochodu do celów służbowych – 1.397,96 oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych 
pracowników – 2.973,41 

§ 4430 – wydatki poniesiono na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 425.00 oraz na ubezpieczenie 
budynków – 1.973,00 

§ 4440 – wydatki poniesiono na przekazanie 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych – 72.835,00 

§ 4610 – wydatki poniesiono na koszty zastępstwa prawnego – 1.217,00 

§ 4700 – wydatki poniesiono na szkolenia : Kontrola zarządcza – 298,64, szkolenie Zwalczanie 
pożarów i ewakuacja – 250,00 , Kontrola zarządcza i wydatki strukturalne – 199,00 i Szkolenia BHP – 
150,00 

§ 4740 – wydatki poniesiono na zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserokopiarki – 3.410,76 

§ 4750 - wydatki poniesiono na opłaty abonamentu – Zarządzanie personelem w oświacie – 776,92, 
Prawo Optivum – 350,00, Niezbędnik dyrektora – 353,36, Kaspersky Internet - 305,00, Kadry Optivum- 
280,60 , Płace Optivum- 695,40 , Budżet JB Plus – 268,40 Planowanie i realizacja budżetu 335,50, 
Finanse Optivum – 695,40 oraz na zakup akcesoriów komputerowych ( tonery, tusze, dyskietki, płyty 
CD…) – 6.964,18 

§ 6050 – wydatek przeznaczono na wykonanie pieca co i prace instalacyjno- montażowe – 15.250,00 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 

 
Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 
80113 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.080,00 2.669,36 86,67 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 - 0,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.290,00 17.573,00 86,61 
  4300 Zakup usług pozostałych 209.370,00 206.419,51 98,59 
    razem 233.240,00 226.661,87 97,18 

W rozdziale 80113 plan wydatków budżetowych za 2010 rok został wykonany w 97,18 % 

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się 
następująco: 

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne osób sprawujących opiekę nad 
dowożonymi uczniami- 2.080,46 oraz na zasiłki z ubezpieczenia społecznego – 588,90 

§ 4170 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy- zlecenia dla osób 
sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami –17.573,00 

§ 4300 – wydatki poniesiono na dowóz uczniów do szkół wg umowy - 196.356,22, zakup biletów PKS 
dla uczniów szkoły specjalnej – 2.684,00, koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola 
integracyjnego oraz dowóz dzieci do szkoły specjalnej – 6.726,49 oraz na zakup biletu PKP na dojazd do 
szkoły specjalnej – 652,80 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

 
rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 
80146 4300 Zakup usług pozostałych 10.640,00 5.944,00 55,86 
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10.630,00 8.558,00 80,51 
    razem 21.270,00 14.502,00 68,18 

W rozdziale 80146 plan wydatków budżetowych za 2010 r. został wykonany w 68,18 % 

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się 
następująco: 
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§ 4300 – wydatki poniesiono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 
dofinansowanie studiów podyplomowych - 5.944,00 

§ 4700 – wydatki poniesiono na szkolenia Rady Pedagogicznej – 3.978,00, szkolenie nauczycieli 
Kiermasz pomysłów - 780,00 oraz Seminarium – przygotowanie do ewaluacji zewnętrznej – 1.040.00, 
szkolenie :organizacja nadzoru pedagogicznego – 780,00, kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli - 
1.830,00 i na internetowy kurs wiedzy o społeczeństwie – 150,00 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 

 
Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 
80148 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 600,00 599,48 99,91 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49.327,00 49.124,58 99,59 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.200,00 2.198,36 99,93 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.523,00 6.999,00 93,03 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.320,00 1.234,20 93,50 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.550,00 6.482,21 98,97 
  4220 Zakup środków żywności 25.610,00 25.609,93 100,00 
  4260 Zakup energii 980,00 561.71 57,32 
  4270 Zakup usług remontowych 40,00 30,50 76,25 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 79,00 98,75 
  4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 100,00 
  4410 Podróże służbowe krajowe 210,00 200,64 95,54 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.536,00 2.536,00 100,00 
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 90,00 90,00 100,00 
    razem 97.266,00 95.945,61 98,64 

W rozdziale 80148 plan wydatków budżetowych za 2010 rok został wykonany w 98,64 %. 

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się 
następująco: 

§ 3020 – wydatki poniesiono na zakup obuwia profilaktycznego i odzieży roboczej dla pracowników – 
338,04 oraz na zakup mydła ,herbaty i ręczników dla pracowników – 261,44 

§ 4010 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi stołówki przedszkolnej – 
49.124,58 

§ 4040 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi 
– 2.198,36 

§ 4110 – poniesiono wydatki na wypłatę zasiłku z ubezpieczenia społecznego pracownika obsługi – 
6.999,00 

§ 4120 – wydatki poniesiono na składki na Fundusz Pracy pracowników obsługi – 1.234,20 

§ 4210 – wydatki poniesiono na zakup druków dla intendentki – 171,41, środków czystości - 252,44 , 
materiałów do napraw (reduktor, klej, zamek) – 303,14 oraz zakupiono termosy, kubki – 120,53, 
materiały gospodarcze (suszarka do naczyń, worki do śmieci, zapałki) – 168,20, opał ( węgiel, drewno) – 
2.567,49, szafki pod zlewozmywak – 320,00, żelazko – 150,00, chłodziarkę – 1.130,00, pralkę – 
1.299,00. 

§ 4220 – kwotę 25.609,93 wydatkowano na zakup środków żywności 

§ 4260 – wydatki poniesiono na opłaty za dostawy wody – 345,71 oraz zakup gazu – 216,00 

§ 4270 – kwota 30,50 wydatkowana została na naprawę sprzętu komputerowego intendentki 

§ 4280 - wydatki poniesiono na badania okresowe pracownika stołówki – intendentki – 79,00 

§ 4300 – wydatki poniesiono na wymianę reduktora robocizna z dojazdem – 60.00 oraz na sprawdzenie 
sprawności technicznej i czyszczenie kominów – 71.00, przewóz drewna – 60,00 i opłata transportowa – 
9,00 
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§ 4410 – wydatki poniesiono na podróże służbowe pracownika obsługi – 200,64 

§ 4440 – wydatki poniesiono na przekazanie 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
za 2010 rok – 2.536,00 

§ 4750 – wydatkowano kwotę 90,00 na zakup tuszu do drukarki komputerowej 

Rozdział 80195 Pozostała działalność 

 
Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 
80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.673,00 21.673,00 100,00 
    razem 21.673,00 21.673,00 100,00 

W rozdziale 80195 plan wydatków budżetowych za 2010 r .został wykonany w 100%. Kwotę 
21.673,00 przeznaczono w paragrafie 4440 na przekazanie 100 % odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych za 2010 rok dla nauczycieli emerytów. 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 

 
Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 
85401 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 6.970,00 6.770,93 97,14 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69.240,00 69.162,66 99,89 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.310,00 4.304,47 99,87 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.490,00 12.104,03 96,91 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.020,00 1.951,63 96,62 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.660,00 1.431,11 86,21 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 - 0,00 
  4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 78,22 78,22 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.320,00 5.320,00 100,00 
    razem 102.210,00 101.123,05 98,94 

W rozdziale 85401 plan wydatków budżetowych za 2010r został wykonany w 98,94 %. 

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się 
następująco: 

§ 3020 – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 640,00 i dodatki wiejskie dla nauczycieli 
– 5.876,69 oraz zakupiono mydło ,herbatę i ręczniki dla nauczycieli – 254,24 

§ 4010 – wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 66.725,70, wypłatę 
wynagrodzenia chorobowego nauczycieli – 245,42 oraz wyrównań wynagrodzeń nauczycieli z art.30 KN 
– 2.191,54 

§ 4040 – wydatki poniesiono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli- 4.304,47 

§ 4110 – wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 12.104,03 

§ 4120 – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 1.951,63 

§ 4210 - wydatki poniesiono na zakup dzienników do zajęć świetlicowych – 31,11 oraz notebooka – 
1.400,00 

§ 4410 wydatki poniesiono na wypłaty kosztów delegacji pracownika - 78,22 

§ 4440 – wydatki poniesione na przekazanie 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych za 2010 rok – 5.320,00 

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

 
Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 
85404 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000,00 2.909,03 96,97 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 450,00 441,89 98,20 
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  4120 Składki na Fundusz Pracy 80,00 71,29 89,11 
    razem 3.530,00 3.422,21 96,95 

W rozdziale 85404 plan wydatków budżetowych za 2010 rok został wykonany w 96,95 %. 

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się 
następująco: 

§ 4010 – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli – 2.909,03 

§ 4110 - wydatki poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli – 441,69 

§ 4120 – poniesione wydatki to składki na Fundusz Pracy nauczycieli – 71,29 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 

 
Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 
85415 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 17.050,00 7.058,40 41,40 
    razem 17.050,00 7.058,40 41,40 

W rozdziale 85415 plan wydatków budżetowych za 2010 rok wykonany został w wysokości 41,40 %. 

Wydatki poniesione w § 3260 przeznaczono na wypłatę jednorazowych nagród Wójta dla 13 uczniów 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży w Gminie Ciasna – 4150,00. Kwota 2908,40 została przeznaczona na wypłaty 
dofinansowania do zakupu podręczników. 

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

 
Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 
85446 4700 Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpusu służby cywilnej 687,00 - 0,00 
    razem 687,00 - 0,00 

W rozdziale 85446 w 2010roku nie poniesiono wydatków w § 4700 przeznaczonym na pokrycie 
kosztów szkolenia pracowników Świetlicy. 

Zestawienie ogółem 

 
Dział Plan Wykonanie % 
801 4.588.126,00 4.554.923,69 99,28 
854 123.477,00 111.603,66 90,38 

ogółem 4.711.603,00 4.666.527,35 99,04 

Ogółem plan wydatków budżetowych za 2010 rok został wykonany w wysokości 99,04 %. 
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Dyrektor Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Ciasnej 

Nina Rytel

Wójt Gminy Ciasna 

Zdzisław Kulej
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Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 28 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZBOROWSKIEM ZA OKRES OD 01.01.2010 – 

31.12.2010.2010 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Zborowskiem nauka prowadzona jest w 6 oddziałach tj. klasy od 
I – VI . Łączna liczba uczniów wynosi 70 

W ujęciu tabelarycznym wykonanie wydatków budżetowych w PSP Zborowskie przedstawia się 
następująco; 

 
Rozdział § Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 
80101 3020 Wydatki osobowe nie wchodzące w skład wynagrodzeń 29603,00 28686,04 96,90 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 451896,00 450874,68 99,77 
  4040 Zakładowy fundusz nagród 33000,00 32980,48 99,94 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

pracowników 
75120,00 74770,33 99,53 

  4120 Składki na fundusz pracy 11180,00 10831,94 96,89 
  4210 Materiały i przedmioty nietrwałe 16750,00 16536,10 98,72 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1350,00 1319,00 97,70 
  4260 Zakup energii 7250,00 6802,22 93,82 
  4270 Zakup usług remontowych 200,00 170,80 85,40 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 40,00 80,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 4250,00 4201,54 98,86 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 450,00 348,00 77,33 
  4370 Opłaty z tytułu usług telekomunika- cyjnych telefonii stacjonarnej 1300,00 1170,60 90,05 
  4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 320,00 53,33 
  4430 Różne opłaty i składki 600,00 507,00 84,50 
  4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych 25180,00 24723,00 98,19 
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 350,00 307,22 87,78 
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych

w tym programów i licencji 
2600,00 2133,45 82,06 

    Razem 661729,00 656722,40 99,24 

80146 4300 Zakup usług pozostałych 1413,00 0,00 0,00 
  4700 Szkolenia pracowników 2500,00 1805,00 72,20 
    Razem 3913,00 1805,00 46,13 
80195 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych 
890,00 831,00 93,37 

    Razem 890,00 831,00 93,37 
85415 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3790,00 2960,00 78,10 
    Razem 3790,00 2960,00 78,10 

Jak z powyższej tabeli wynika wydatki budżetowe w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe wykonano 
w 99,24 % 

W ramach poszczególnych paragrafów środki wydatkowano w następująco; 
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§ 3020- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 2460,00 zł, dodatki wiejskie 24851,52 zł, 
należność za pranie odzieży roboczej – 192,00 zł oraz zakupiono odzież roboczą na kwotę 504,44 zł., 
zakupiono herbatę 245,90 zł.oraz wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli na kwotę 432,19 zł 

- § 4010,4040,4110,4120 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, wypłatę 13 –tek za rok 2009, 
składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi. 

§ 4210- uregulowano należność za prenumeratę Zarządzanie Oświatą od Ado Z-190,40 zł Poradnik 
Dyrektora Szkoły – 405,60 zł, środki czystości –1220,87 zł, materiały malarskie i farby 3641,51 zł, miał 
węglowy- 7584,20 zł, wycieraczki –96,00zł, świadectwa –37,09 zł, instrukcje i dzienniki 33,87 zł, 
uzupełnienie apteczki pierwszej pomocy –80,32 zł, podgrzewacz – 368,80 zł, benzyna do koszenia boiska 
70,75 zł, siatki ochronne –291,82 zł, druki, materiały biurowe- 278,16 zł, materiały do remontów 
bieżących- 833,94 zł, antyrama – 40,26 zł, aparat telefoniczny –78,00zł, ręczniki papierowe-93,65 zł, 
wapno i zaprawa murarska – 179,72 zł, materiały wodno-kanalizacyjne- 567,75 zł, złączki, gniazdka, 
wkładki folie- 443,39 zł . 

§ 4240 zakupiono stół tenisowy za kwotę 1319,00 zł, . 

§ 4260- uregulowano należności za energię elektryczną –6662,52 zł. oraz należność za wodę –139,70 
zł. 

§ 4270 - uregulowno należnośc za konserwację kserokopiarki -170,80 zł. 

4280 - wydatkowano kwotę 40,00 zł za badania okresowe 

§ 4300 - uregulowano należności za legalizację gaśnic –126,88 zł, sprawdzenie i czyszczenie 
przewodów kominowych –536,30 zł,wykonanie i montaż osłon świetlówek –1799,50 zł ,czyszczenie 
i utrzymanie kotłów co – 1220,00 zł, zakup znaczków pocztowych –290,50 zł, opłata za czynności 
kontrolne inspekcji sanitarnej- 96,60 zł, koszty przesyłki i dojazdu – 131,76 zł. 

§ 4350- za usługi teleinformatyczne wydatkowano kwotę 348,00 zł. 

§ 4370 - uregulowano należności z tytułu opłat telefonicznych - 1170,60 zł, 

§ 4410 kwotę 320,00 zł przeznaczono na wypłatę zwrotu kosztów podróży . 

§ 4430 uregulowano należności z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego –507,00 
zł. 

§ 4440 - dokonano przelewu na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 
100% naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 24723,00 zł. 

§ 4740 - zakupiono papier do urządzeń kserograficznych na kwotę 307,22 zł 

§ 4750 - wydatkowane środki przeznaczono na opłatę licencji programu Budżet JST 268,40 zł, Płace 
Optivum- 470,00 zł, Finanse Optivum – 530,00 zł, Planowanie i Realizacja Budżetu – 335,50 zł, 
zakupiono tonery do drukarek na kwotę 350,03 zł., pendrive –79,00 zł, drobne akcesoria komputerowe, 
płyty na kwotę 100,52 zł. 

W ramach rozdziału 80195 dokonano przelewu planowanych środków naliczonego odpisu dla 
nauczycieli emerytów w kwocie 831,00 zł tj. 100% naliczenia rocznego . 

W ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 1805,00 
z przeznaczeniem na szkolenie dla kadry pedagogicznej. 

W ramach pomocy materialnej dla uczniów /rozdział 85415/ wypłacono nagrody Wójta Gminy dla 
3 uczniów Szkoły Podstawowej zgodnie z regulaminem przyznawania nagród. na kwotę 750,00zł oraz 
wyprawki –dofinansowanie do zakupu podręczników na kwotę 2210,00 zł dla 13 uczniów po 170,00 zł. 
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Dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej 

w Zborowskiem 

Andrzej Rojek

Wójt Gminy Ciasna 

Zdzisław Kulej
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Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 28 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM ZA OKRES OD 01.01.2010 – 31.12.2010 

W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim wchodzą : 

- Szkoła Podstawowa w Sierakowie. 

- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sierakowie Śląskim. 

- Przedszkole Samorządowe w Sierakowie Śląskim. 

W Szkole Podstawowej zajęcia prowadzone są dla 143 dzieci .Nauka odbywa się w 8 oddziałach. 
W przedszkolu w czterech grupach jest 90 dzieci. 

Dochody budżetowe 

 
Rozdział § Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 

80101 .0830 Wpływy z usług 1000,00. 2131,00 213,10 
  .0960 Otrzymane darowizny 3500,00 3500,00 100,00 
    Razem 4500,00 5631,00 125,13 
80104 0830 Wpływy z usług 25080,00 17982,00 71,70 
    Razem 25080,00 17982,00 71,70 
    Ogółem dochody 29580,00 23613,00 79,83 

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2010r do dnia 31.12.2010r na plan 29580,00 zł 
wykonano 23613,00 zł co stanowi 79,83%: w tym : 

- tytułem korzystania z sauny i wynajmu hali sportowej na plan 1000,00 zł wykonano 2131,00 zł , 

- otrzymano darowiznę na organizację wycieczek edukacyjnych w wysokości 3500,00 zł , 

- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu na plan 25080,00zł wykonano w wysokości 17982,00 zł. 

Wykonanie planu wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco : 

Szkoła Podstawowa - Sieraków Śląski 

 
Rozdział § Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 
80101 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49520,00 47539,28 96,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 863024,00 798317,05 92,50 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 56475,00 56474,65 100,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141480,00 135442,44 95,73 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 20810,38 18640,75 89,57 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63935,00 63909,56 99,99 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4365,00 4337,66 99,37 
  4260 Zakup energii 13400,00 13104,49 97,79 
  4270 Zakup usług remontowych 27130,00 27125,96 99,98 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 420,00 410,00 97,62 
  4300 Zakup usług pozostałych 6595,00 6593,82 99,98 
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1040,00 1031,36 99,17 
  4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.

telefonii stacjonarnej 
2975,00 2933,87 98,92 

  4410 Podróże służbowe krajowe 2290,00 2285,56 99,81 
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  4430 Różne opłaty i składki 1940,00 1937,00 99,85 
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42670,00 42668,00 99,99 
  4700 Szkolenia pracowników 690,00 690,00 100,00 
  4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych. 
400,00 399,83 99,96 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych
programów i licencji 

6950,00 6949,13 99,99 

    Razem 1306109,38 1230790,41 94,23 

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych w 2010 r został wykonany W 94,23 %. 

Wykonanie budżetu w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco : 

- § 3020 - wypłacono zgodnie z planem dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli –5035,00 zł,, dodatki 
wiejskie – 41121,33 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 581,00 zł, zakupiono herbatę- 544,37 zł, 
odzież ochronną – 209,50 oraz wodę mineralną dla pracowników na kwotę 48,08 zł. 

§ 4010, 4040,4110,4120 środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń 
rocznych oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy 

§ 4210 - zakupiono różne materiały do remontów bieżących / kleje, fugi, listwy, żarówki, wkręty, 
spłuczki, wapno bezpieczniki i inne/ - 5807,87 zł, druki, świadectwa – 301,88 zł, tonery do kserokopiarek 
– 665,9,99 zł , środki czystości – 3909,92 zł, węgiel i eko-groszek – 20648,29 zł , materiały opatrunkowe 
i leki do apteczki -58,71 zł, nawóz -441,98 zł, benzyna, olej i drobne części do kosiarki-557,07 zł, 
materiały biurowe 674,96 zł, materiały elektryczne -491,38 zł, regały do biblioteki -501,42 zł, zestaw 
komputerowy – 2154,10 zł, artykuły malarskie ,zaprawy ,farby i akcesoria malarskie – 4669,04 zł, mop 
dla sprzątaczki –139,80 zł, wózek paszowy dla woźnego do przewożenia materiałów, zbierania trawy, 
liści-320,01 zł, przyrząd do zbierania śmieci- 84,99 zł, 2 odkurzacze- 928,00 zł, kserokopiarka 
–3450,00zł, pługi łopata do śniegu – 184,32 zł, kubki jednorazowe, ręczniki papierowe – 159,60 zł, 
tablice -700,01 zł, kosiarka – 1568,79 zł, lustro, oprawy- 371,02 zł, wiertarka -849,59 zł, arkusze ocen-
30,50 zł, tablice korkowe -110,59 zł, rury ,wsporniki-212,66 zł, antyramy, druki – 145,45 zł., defektor – 
145,00 zł, pompa- 290,99zł, wiertła, świetlówki, grabie-469,68 zł, prenumerata prasy-1120,68 zł, lampy , 
suszarki do rąk - 549,84 zł, narzędzia –76,13 zł, wykładziny i klej –5201,21 zł, listwy przypodłogowe 
–875,50 zł,szafy i szafki –2178,92 zł, gablota ekspozycyjna 1955,66 zł ,piasek i sól do zimowego 
utrzymania chodników- 75,01 zł, drewno opałowe –59,02 zł , kamizelki odblaskowe – 128,70 zł, 
wyżywienie dla uczestników programu wakacyjne środy z uśmiechem –571,90 zł. 

§ 4240 - w ramach zakupu pomocy naukowych zakupiono książki na kwotę 1087,58 zł sprzęt sportowy 
–1024,82 zł oraz pomoce do wychowania do życia w rodzinie na kwotę 195,00 zł oraz pomoce 
dydaktyczne i gry – 2030,26 zł. . 

§ 4260 - uregulowano koszty zużycia energii elektrycznej –11813,30 zł oraz wody-1291,19 zł 

§ 4270 - uregulowano należności za naprawy kserokopiarek – 898,34 zł., za naprawę kolumny 
głośnikowej – 270,00 zł oraz remont nawierzchni z kostki brukowej na kwotę 25836,82 zł oraz naprawa 
kosiarki –120,00 zł. 

§ 4280 - wydatkowano kwotę 410,00 zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników. 

§ 4300– w zakresie usług pozostałych uregulowano należności za legalizację gaśnic –294,02 zł, 
znaczki pocztowe –398,45 zł, za konserwacje kserokopiarek 158,60 zł, koszty dojazdu ,wysyłki, pobrania 
i przewozu osób 382,78 zł, usługi informatyczne –760,85 zł, wykonanie pokrywy stalowej –244,00 zł , 
sprawdzenie przewodów kominowych-1357,77 zł, przegląd budowlany –1500,00 zł ,wykonanie pieczątki 
–38,00zł, dorabianie kluczy – 34,00 zł, uruchomienie przyłącza wody w Wędzinie – 468,75 zł, 
wykonanie krat do przepustów –390,40 zł, wydatki związane realizacją programu „Wakacyjne środy 
z uśmiechem „- 566,20 zł 

§ 4350 - należności za korzystanie z internetu – 1031,36 zł.. 

§ 4370 - uregulowano należności za korzystanie z telefonii stacjonarnej na kwotę 2933,87 zł. 

§ 4410 - wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowych na kwotę 
1101,80 zł oraz ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego- 1183,76 zł. 
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§ 4430 - uregulowano należność kompleksowego ubezpieczenia mienia od ognia , i innych żywiołów 
oraz od odpowiedzialności cywilnej na łączną kwotę 1737,00 zł.; w tym ubezpieczenie budynków 
–1198,00 zł , ubezpieczenie sprzętu –539,00zł oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
–200,00zł 

§ 4700 wydatkowane środki w wysokości 420,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu BHP oraz 
270,00 zł na szkolenie w sprawie zmian w klasyfikacji budżetowej i finansach. 

§ 4440 - dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. w wysokości 
100% naliczenia rocznego tj.42668,00 zł. 

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 
–399,83 zł 

§ 4750 - zakupiono tonery na kwotę 1570,00 zł, opłacono licencję na używanie programu 
komputerowego – „Złoty abonament „ – 2300,00 zł , licencję programu „ Budżet JST „ –268,40 zł , 
opłata za program Prawo Optivum 350,00 zł, opłata za program Planowanie i realizacja budżetu-335,50zł, 
opłata za licencję programu Avasti-458,80 zł, zakupiono program Excel 2010 –1375,00 zł oraz płyty CD-
R, myszki i inne akcesoria komputerowe na kwotę 291,43 zł. 

W ramach rozdziału 80195 pozostała działalność na plan 16920,00 zł /obowiązkowy odpis na fundusz 
socjalny nauczycieli emerytów /dokonano przelewu środków w wysokości 100% odpisu rocznego tj. 
16920,00 zł na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Projekt -Pozwólmy dzieciom rozwinąć skrzydła 

 
Rozdział § Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 
  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników-Projekt 4734,55 3184,18 66,68 
  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników -Projekt 835,51 561,92 66,68 
  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne -Projekt 719,18 487,93 67,85 
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne -Projekt 126,91 86,10 67,85 
  4127 Składki na Fundusz Pracy -Projekt 116,00 78,70 67,84 
  4129 Składki na Fundusz Pracy-Projekt 20,47 13,88 67,84 
  4217 Zakup materiałów i wyposażenia –

Projekt 
1078,56 852,21 79,01 

  4219 Zakup materiałów i wyposażenia –
Projekt 

190,33 150,39 79,01 

  4247 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek-Projekt 1904,66 1651,32 86,70 
  4249 Zakup pomocy naukowych ,

dydaktycznych i książek -Projekt 
336,12 291,42 86,70 

  4307 Zakup usług pozostałych-Projekt 65,73 63,73 96,95 
  4309 Zakup usług pozostałych -Projekt 11,60 11,25 96,98 
    Razem 10139,62 7433,03 73,31 

Projekt „Pozwólmy dzieciom rozwinąć skrzydła” współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego realizowany był zgodnie z harmonogramem od 15 listopada 2011. Bezpośrednie 
zajęcia z uczniami odbywają się od początku grudnia i w grudniu odbyło się: 

44 godziny w ramach zadania 2 – Wyrównujemy szanse - zajęcia dla uczniów o trudnościach 
w uczeniu się i dla tych, którzy mają wady wymowy 

6 godzin w ramach zadania nr 3 – Dajemy szanse – zajęcia dla uczniów poprawiające kompetencje 
społeczne 

5 godzin w ramach zadania nr 4 – Przyszłościowe wybory – zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów 

W celu realizacji projektu zakupiono: pomoce dydaktyczne na kwotę - 1.942,78 plakaty i naklejki EFS, 
aparat fotograficzny oraz artykuły spożywcze na kwotę - 1.002,60 na płace wraz z pochodnymi 
przeznaczono kwotę 4.329,98. 

Przedszkole Sieraków Śląski 
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Rozdział § Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 
80104 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 23125,00 23120,32 99,98 
  4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników 
325,024,00 287568,60 88,48 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenia
roczne 

15915,00 15911,38 99,98 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55080,00 47774,59 86,74 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 9245,00 5874,23 63,54 
  4210 Zakup materiałów

i wyposażenia 
11590,00 11582,54 99,94 

  4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek 

500,00 500,00 100,00 

  4260 Zakup energii 4450,00 4393,07 98,72 
  4270 Zakup usług remontowych 1830,00 1820,80 99,50 
  4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 198,00 99,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 26390,00 19256,42 72,97 
  4350 Zakup usług do sieci Internet 690,00 675,21 97,86 
  4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii. stacjonarnej 1450,00 1449,47 99,99 
  4410 Podróże służbowe krajowe 180,00 168,00 93,33 
  4430 Różne opłaty i składki 320,00 314,00 98,13 
  4440 Odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 
19310,00 19310,00 100,00 

  4700 Szkolenia pracowników 250,00 250,00 100,00 
  4740 Zakup mat. papierniczych do

sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 

300,00 291,72 97,24 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, programów
i licencji. 

400,00 399,10 99,78 

    Razem 496249,00 440857,45 88,84 

Plan wydatków budżetowych w Przedszkolu -Sieraków Śląski wykonano w 88,84 %. W ramach 
poszczególnych paragrafów środki wydatkowano na : 

§ 3020- wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 19507,48 zł mieszkaniowe- 2852,00 zł, 
należność za pranie odzieży roboczej – 252,00,00 zł., zakupiono odzież roboczą –306,50 zł oraz herbatę 
za kwotę 202,34 zł. 

§§ 4010,4040,4110,4120 środki przeznaczono na wynagrodzenia i obowiązkowe składki 
ubezpieczeniowe i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi. 

§ 4210 – zakupiono opał na kwotę 4620,00 zł, farby – 183,21 zł, akryl-tynk -87,10 zł, spłuczki -143,59 
zł, materiały elektryczne -134,91 zł, plandeka-15,00 zł , materiały biurowe –344,62 zł, dzienniki, druki- 
231,98 zł, benzyna – 50,45 zł, uchwyt do papieru toaletowego -53,80 zł., krzesła-395,28 zł, wieża 
i mikrofon 1020,00 zł, środki czystości –1181,51 zł, uzupełnienie apteczki pierwszej pomocy –48,30 zł, 
plakietki rozpoznawcze – 411,93 zł, świetlówki ,piła, kłódki –706,82 zł, okleina-134,00 zł, ręczniki 
papierowe –112,09 zł, materiały do zabudowania pomieszczenia biurowego – 1707,95 zł. 

§ 4240 – zakupiono maski do przedstawień –500,00zł. 

§ 4260 - uregulowano koszty energii elektrycznej –3909,09 zł, wody –483,88 zł. 

§ 4270 – remont pomieszczenia biurowego –1650,00zł, konserwacja kserokopiarki na kwotę 170,80 
zł. 

§ 4280 – wydatkowano kwotę 198,00 zł na badania okresowe pracowników 

§ 4300 – sprawdzenie i czyszczenie przewodów kominowych -368,92 zł, należność za wyżywienie 
w przedszkolu – 17958,00,00 zł, przegląd budowlany -500,00 zł, koszty wysyłki –81,92 zł, legalizacja 
gaśnic – 47,58 zł, okresowy pomiar elektryczności- 300,0 zł, 



Id: YNAKM-RGSNK-VTPZM-FSGIK-XIIMZ. Podpisany Strona 85

§ 4350 - wydatkowano kwotę 675,21zł z przeznaczeniem na usługi teleinformatyczne . 

§ 4370- opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej – 1449,47 zł. 

§ 4430 – kwotę 314,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie mienia. 

§ 4440 - dokonano obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
w wysokości 19310,00 tj 100% naliczenia rocznego. 

§ 4700- wydatkowano kwotę 250,00zł na szkolenie BHP pracowników . 

§ 4740 - zakupiono papier do urządzeń kserograficznych na kwotę 291,72 zł. 

§ 4750 - zakupiono płyty CD, toner i drobne akcesoria komputerowe na kwotę 284,40 zł. oraz 
przedłużenie licencji programu avast-114,70 zł 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

 
Rozdział § Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 
80146 4300 Zakup usług pozostałych 5886,00 5885,00 99,98 
  4410 Podróże służbowe krajowe 1310,00 1305,20 99,62 

  4700 Szkolenia pracowników 3150,00 2902,00 92,13 
    Razem 10346,00 10920,20 97,54 

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na plan 10346,00 zł wydatkowano kwotę 10092,20 
zł co stanowi 97,54% z przeznaczeniem na różne formy szkoleń i doskonalenia nauczycieli - 2902,00 zł, 
dofinansowanie w zakresie dokształcania kadr – 5885,00 zł. oraz koszty przejazdu na szkolenia –1305,20 
zł . 

Pozostała działalność 

 
Rozdział § Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 

80195 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16920,00 16918,00 99,99 
    Razem 16920,00 16918,00 99,99 

W/w kwotę przeznaczono na obowiązkowy odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych nauczycieli emerytów . 

Świetlice szkolne 

 
Rozdział § Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 
85401 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2210,00 2095,80 94,83 
  4010 Wynagrodzenia osobowe 23843,00 23774,80 99,69 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1750,00 1740,06 99,43 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170,00 4116,53 98,72 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 680,00 663,95 97,64 
  4210 Zakup materiałów

i wyposażenia 
4784,00 4783,06 99,98 

  4300 Zakup usług pozostałych 116,00 116,00 100,00 
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2550,00 2515,00 98,63 
    Razem 40103,00 39805,00 99,26 

Plan wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne został wykonany w 99,26 %. 

§ 3020 - na wydatki wiejskie wydatkowano –1780,80 zł, dodatki mieszkaniowe -315,00zł 

§ 4010,4040,4110,4120 środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń 
rocznych , składek na ubezpieczenia społeczne i składek na fundusz pracy osoby zatrudnionej 
w świetlicy, 
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§ 4210 – uregulowano należności za meble na kwotę 3064,70 zł, tablice szkolne -473,99 zł antyramy -
89,54 zł , materiały do drobnych remontów bieżących –334,38 zł oraz dzienniki -10,37 zł. 

§ 4300 – kwotę 116,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wysyłki tablic szkolnych oraz na usługi 
transportowe . 

§ 4440 – dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% 
odpisu rocznego. 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka . 

 
Rozdział § Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 
85404 4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
9325,00 9038,16 96,92 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1650,00 1372,81 83,20 
  4120 Składki na fundusz pracy 255,00 221,45 86,84 
    Razem 11980,00 10632,42 88,75 

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wypłacono należne wynagrodzenia wraz ze 
składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. nauczycieli realizujących zajęcia w tym zakresie. 

Pomoc materialna dla uczniów 

 
Rozdział § Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 
85415 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5480,00 3460,00 63,14 
    Razem 5480,00 3460,00 63,14 

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono nagrody Wójta Gminy dla 5 uczniów Szkoły 
Podstawowej zgodnie z regulaminem nagradzania oraz wyprawki szkolne dla 13 uczniów . 

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe świetlicy 

 
Rozdział § Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % 

85446 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51,00 0,00 0,00 
  4700 Szkolenia pracowników 180,00 180,00 100,00 
    Razem 231,00 180,00 77,92 

W ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego w świetlicy wydatkowano kwotę 180,00zł 
z przeznaczeniem na szkolenie . 

W ramach projektu Bank Dziecięcych Uśmiechów, w okresie wakacyjnym lipiec – sierpień, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim realizował przy wsparciu finansowym - Fundacji Banku 
Zachodniego WBK projekt „Wakacyjne Środy z Uśmiechem” Z funduszy, które zostały przekazane przez 
Bank Zachodni WBK w kwocie 3500,00zł dokonano zakupów artykułów spożywczych (od bułek, 
drożdżówek, kiełbasy, ciepłych posiłków po napoje i lody). Dla dzieci z tej grupy możliwość wspólnego 
spożycia posiłku na „pikniku” to było ogromne pozytywne przeżycie. 

Zakupione gry, kamizelki i materiały plastyczne były wykorzystywana w czasie realizacji projektu. 
Będą one służyć także innym dzieciom (już po zamknięciu projektu) w czasie wycieczek organizowanych 
przez szkole, czy w czasie zajęć świetlicowych. 5 gier zostało przekazanych na potrzeby Świetlicy 
Środowiskowej, która mieści się w Sierakowie Śląskim i gdzie nasi uczniowie (w większości uczestnicy 
wakacyjnego projektu) spędzają popołudnia. 

Projekt adresowany był do grupy 30 dzieci pochodzących z rodzin najbiedniejszych – uczniów 
otrzymujących stypendia socjalne, dożywianych przez GOPS, rodzin niepełnych lub rozbitych oraz 
takich, w których występuje któryś z czynników dysfunkcyjnych: alkoholizm, ubóstwo, przemoc lub duża 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

Głównym jego celem było aktywne i zorganizowane spędzanie przez dzieci wolnego czasu 
wakacyjnego, ukierunkowane na poznanie walorów najbliższej okolicy oraz dobrą zabawę. Uczniowie 
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poznawali własny region oraz jego zabytki; ciekawe miejsca znajdują się blisko ich miejsca 
zamieszkania. Ciekawie, bezpiecznie i zdrowo spędzili wolny, wakacyjny czas. 

W ramach działań uczniowie wyjechali na pięć rajdów rowerowych po najbliższej okolicy: 
Patoka/Zborowskie; Borki Wielkie; Brzegi; Pawełki/ ochcice; brzeg Liswarty 

Zgodnie z założeniami projektu nauczyciele, którzy organizowali dzieciom czas byli opiekunami 
w czasie wycieczek, robili niezbędne zakupy, prowadzili zajęcia, organizowali wystawy itp. robili to 
nieodpłatnie. 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego 

w Sierakowie Śląskim 

Barbara Kaczmarek

Wójt Gminy Ciasna 

Zdzisław Kulej
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Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 28 marca 2011 r.

I N F O R M A C J A Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej z wydatkowania środków 
pieniężnych z zakresu zadań własnych i zleconych za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 

roku 

Tabela nr 1 Plan roczny wydatków i wykonanie 

 
Plan roczny 

ogółem 
Wykonanie planu 

ogółem 
% wykonania planu rocznego 

ogółem 
2 763 652,50 2 519 093,92 91,15 

Poniżej przedstawione zostały wydatki w poszczególnych rozdziałach i paragrafach. 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 

Tabela nr 2 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela: 

 
Wyszczególnienie § Plan 

w 2010 
Wykonanie % wykonania 

planu 
Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 62 61,30 98,87 
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 9 000 7 648,99 84,99 
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4 080 3 863,70 94,70 
Zakup usług pozostałych 4300 3 799 3 795,86 99,92 
Podróże służbowe krajowe 4410 629 628,86 99,98 
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 130 130,00 100,00 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 

4740 200 200,00 100,00 

Ogółem   17 900,00 16 328,71 91,22 

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach: 

a) 4110 - składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych, nie 
wydatkowano; 

b) 4170 - wynagrodzenia pracowników świetlic środowiskowych; 

c) 4210 - m.in. dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych, zakup materiałów i środków czystości 
do świetlic, i inne związane z realizacją GPPN w 2010; 

d) 4300 - wynajem od OSP pomieszczeń na działalność świetlic środowiskowych, programy 
profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum; 

e) 4410 - wydatkowano na delegacje służbowe dla pracowników; 

f) 4700 - wydatkowano na szkolenie pracownika; 

g) 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, 
wydatkowano na zakup papieru do drukarek. 

Z rozdziału 85 153 wydatkowano 16 328,71 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Ciasna w 2010 roku, co stanowi 91,22% planu rocznego. 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Tabela nr 3 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela: 
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Wyszczególnienie § Plan 
w 2010 

Wykonanie % wykonania 
planu 

Składka na ubezpieczenie społeczne 4110 227 226,36 99,72 
Składka na fundusz pracy 4120 12 11,76 98,00 
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 14 340 14 339,88 100,00 
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 12 518 12 518,00 100,00 
Zakup usług pozostałych 4300 26 142 26 141,40 100,00 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 716 715,14 99,88 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4390 3 000 1 120,00 37,33 
Podróże służbowe krajowe 4410 1 000 1 000,00 100,00 
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 245 245,00 100,00 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 

4740 500 496,80 99,36 

Razem   58 700 56 814,34 96,79 

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach: 

a) 4110 – składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych i osób 
wykonujących wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA. 

b) 4120 – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych i osób 
sporządzających wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA. 

c) 4170 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników świetlic środowiskowych, wynagrodzenia z tytułu 
umów o dzieło dla pracowników socjalnych sporządzających wywiady dla potrzeb GKRPA oraz 
wynagrodzenia członków GKRPA. 

d) 4210 – m.in. dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych, zakup materiałów i środków czystości 
do świetlic, materiały i nagrody do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 
dofinansowanie imprez gminnych np. festiwal piosenki dziecięcej, szkolne dni profilaktyki, dzień 
dziecka, konkursy plastyczne, szkolne imprezy profilaktyczne i sportowe i inne związane z realizacją 
GPPRPA w 2010. 

e) 4300 – wynajem od OSP pomieszczeń na działalność świetlic środowiskowych, programy 
profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zapłata za przewóz dzieci na wycieczkę, 
wpisy od wniosków sądowych na leczenie odwykowe i inne związane z realizacją GPPRPA w 2010. 

f) 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatkowano na 
rozmowy telefoniczne. 

g) 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatkowano na zapłatę za 
opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

h) 4410 – zwrot delegacji dla pracowników; 

i) 4700 – szkolenia dla członków GKRPA. 

j) 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, 
wydatkowano na zakup papieru do ksera i drukarki. 

Z rozdziału 85 154 wydatkowano 56 814,34 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ciasna w 2010 roku, co stanowi 96,79 % planu 
rocznego. Niewykorzystana kwota środków to głównie mniejsza niż przewidywano liczba otrzymanych 
opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

DZIAŁ 852 Opieka społeczna 

Rozdział 85 212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

Tabela nr 4 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela: 

 
Wyszczególnienie § Plan w 2010 Wykonanie % 
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wykonania 
planu 

Świadczenia społeczne 3110 1 820 769 1 647 888,13 90,51 
Wynagrodzenie osobowe 4010 43 119 43 118,18 100,00 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 1 137 1 136,79 99,98 
Składka na ubezpieczenia społeczne 4110 23 364 23 363,28 100,00 
Składka na fundusz pracy 4120 382 250,86 65,67 
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 851 

w tym z zadań własnych 
2 600,00 

3 851,00 
w tym z zadań własnych 

2 600,00 

100,00 

Zakup usług pozostałych 4300 627 626,57 99,93 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

4370 449 448,28 99,84 

Podróże służbowe krajowe 4410 109 108,65 99,68 
Różne opłaty i składki 4430 150 66,96 44,64 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

4440 1 223 1 222,48 99,96 

Szkolenia pracowników niebędących członkami 
służby cywilnej 

4700 590 590,00 100,00 

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

4740 300 
w tym z zadań własnych 

300,00 

300,00 
w tym z zadań własnych 

300,00 

100,00 

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji 

4750 1 330 
w tym z zadań własnych 

600,00 

1 330,00 
w tym z zadań własnych 

600,00 

100,00 

Razem:   1 897 400 
w tym z zadań własnych 

3 500,00 

1 724 301,18 
w tym z zadań własnych 

3 500,00 

90,88 

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach: 

a) 3110 - Świadczenia społeczne, wykazaną kwotę wydatkowano na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków 
rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne i jednorazową zapomogę z tytułu 
urodzenia się dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

b) 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na 
wynagrodzenie osobowe dla pracowników, na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego. 

c) 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wypłatę 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników. 

d) 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne, w tym na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. 

e) 4120 - Składka na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń. 

f) 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Podaną kwotę wykorzystano na zakup materiałów 
biurowych. 

g) 4300 - Zakup usług pozostałych, kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe od świadczeń . 

h) 4370 - Podaną kwotę wydatkowano na rozmowy telefoniczne. 

i) 4410 - Wydatkowano na delegacje dla pracowników; 

j) 4430 - Wydatkowano na pokrycie kosztów egzekucyjnych postępowań komorniczych prowadzonych 
przez urzędy skarbowe względem dłużników alimentacyjnych. 

k) 4440 - Fundusz socjalny dla pracowników. 

l) 4700 – Szkolenia pracowników. 

m) 4740 - wydatkowano na zakup papieru do drukarki. 
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n) 4750 – Zakup licencji programów komputerowych. 

Łącznie z rozdziału 85 212 wydatkowano kwotę w wysokości 1 724 301,18 zł, co stanowi 90,88% 
planu rocznego, w tym 3 500,00 zł z części środków uzyskanych ze zwrotu przez dłużników 
alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego [art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 07.09.2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów (j. t. z 2009 r., Dz. U. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)]. 

Wszystkie potrzeby dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostały 
zaspokojone. Niewykorzystana dotacja wiąże się z mniejszą niż zakładano liczbą wniosków na zasiłek 
rodzinny, co niewątpliwie spowodowane jest m.in. wzrostem w ostatnich latach wynagrodzeń, 
wprowadzeniem ulgi podatkowej dla dzieci, przy niezmiennym od 2004 roku kryterium dochodowym na 
osobę w rodzinie. 

Rozdział 85 213 § 4130 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 (dofinansowanie zadania własnego) 

Roczny plan to kwota 5 400,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 5 107,43 zł, co stanowi 94,58% planu 
rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób 
pobierających zasiłki stałe zostały zaspokojone. Niewykorzystana dotacja związana jest z wyjazdem 
w październiku osoby pobierającej zasiłek stały za granicę i osoby, która podjęła zatrudnienie 
i wyrejestrowaniem z ubezpieczenia zdrowotnego. 

Rozdział 85 214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 

Rozdział 85 295 Pozostała działalność 

Rozdział 85 214: 

a) § 3110 – plan roczny to kwota 71 981,98 zł [(zasiłki celowe, dożywianie dzieci i uczniów w szkołach 
i przedszkolach (środki własne gminy)], wykorzystanie 62,82%. Niewykorzystane środki dotyczą 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wkład własny), gdzie w czasie konstruowania 
budżetu na rok 2010 nie było przepisu prawa przedłużającego okres obowiązywania programu, dlatego 
cała kwota została zabezpieczona z zadań własnych. Dopiero po opublikowaniu ustawy i podpisaniu 
w 2010 roku porozumienia zostały uruchomione środki z rezerwy celowej z budżetu państwa. Według 
zapisów porozumienia wkład własny gminy wynosił 13 546 zł i taka kwota została wykorzystana. 
Ponadto Wojewoda przychylił się do wniosku o zwiększenie dotacji. 

b) § 3110 - plan roczny to kwota 19 175,00 zł - zasiłki okresowe (dofinansowanie zadania własnego), 
wykorzystanie 100%. 

c) § 3119 – plan roczny to kwota 5 701,02 zł (zasiłki celowe), jako wkład własny projektu systemowego 
pn. „Aktywni razem. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Ciasna” 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, wykorzystanie 100%. 

d) § 4330 - plan roczny to kwota 110 000,00 zł (odpłatność za pobyt osób w domach pomocy społecznej), 
wykorzystanie 88,92%. 

Rozdział 85 295: 

§ 3110 - plan roczny to kwota 50 306,00 zł – Pomoc Państwa w zakresie dożywiania (dofinansowanie 
zadania własnego), wykorzystanie 100%. 

Łączny plan to kwota 257 164,00 zł. W 2010 roku wydatkowano kwotę w wys. 218 209,37 zł, co 
stanowi 84,85% planu rocznego. 

Środki te zostały wykorzystane na realizację świadczeń pomocy społecznej w niżej podanych 
formach: 

Tabela nr 5 Formy udzielonej pomocy 

 
Forma udzielonej pomocy Kwota świadczeń 

Zasiłki celowe (m.in. żywność, opał, leki, 37 371,02 
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energia elektryczna, sprawienie pogrzebu, 
zdarzenie losowe) 

w tym wkład własny w ramach projektu 
w wys. 5 701,02 

Zasiłki celowe na zakup żywności w ramach 
Programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” 

9 518,20 
w tym dotacja z budżetu państwa

w wys. 8 178,20 
Zasiłki okresowe 19 174,65 

w tym dotacja z budżetu państwa 
w wys. 19 174,65 

Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 
Program „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” 

54 334,00 
w tym dotacja z budżetu państwa

w wys. 42 127,80 
Odpłatność za pobyt w domu pomocy 
społecznej 

97 811,70 
w tym wpłaty rodzin

w wys. 11 025,67 
Ogółem 218 209,37 

w tym: 
- dotacja z budżetu państwa w wys. 69 480,65 

- wkład własny w ramach projektu POKL w wys. 5 701,02 
- wpłaty rodzin (dps) w wys. 11 025,67 

Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w 2010 roku finansowane było z dwóch źródeł, co 
pokazuje tabela, a objętych tą formą pomocy zostało 122 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych oraz dzieci w wieku przedszkolnym (13 254 posiłków). 

W 2010 roku udzielono pomocy 104 osobom i rodzinom, 202 osobom przyznano decyzją świadczenie. 
W rodzinach tych zamieszkiwało 366 osób. Pomocy w formie pracy socjalnej udzielono 189 rodzinom, 
w których zamieszkiwały 491 osoby. 

Rozdział 85 216 § 3110 Zasiłki stałe - dofinansowanie zadania własnego 

Roczny plan to kwota 67 844,00 zł. Z rozdziału 85 216 § 3110 wydatkowano kwotę 64 671,71 zł na 
wypłatę zasiłków stałych, co stanowi 95,32% planu rocznego. 

Wszystkie potrzeby dotyczące zadań obligatoryjnych w rozdziale 85 216 § 3110 zostały zaspokojone. 
Niewykorzystana dotacja związana jest z wyjazdem w październiku osoby pobierającej zasiłek stały za 
granicę oraz osoby, która podjęła zatrudnienie i utraciła prawo do zasiłku stałego. 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 

Tabela nr 6 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela: 

 
Wyszczególnienie § Plan w 2010 Wykonanie % 

wykonania 
planu 

Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 

3020 1 000 
w tym dotacja z budżetu 

państwa
300 

1 000,00 
w tym dotacja z budżetu 

państwa
300 

100,00 

Wynagrodzenie osobowe 4010 239 311 
w tym dotacja z budżetu 

państwa
77 621 

239 219,10 
w tym dotacja z budżetu 

państwa
77 621 

99,96 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 16 133 
w tym dotacja z budżetu 

państwa
5 672 

16 132,63 
w tym dotacja z budżetu 

państwa
5 672,00 

100,00 

Składka na ubezpieczenie społeczne 4110 40 486 
w tym dotacja z budżetu 

państwa
11 960 

40 406,61 
w tym dotacja z budżetu 

państwa
5 810,00 

99,98 

Składka na fundusz pracy 4120 5 489 
w tym dotacja z budżetu 

państwa
1 840 

5 407,30 
w tym dotacja

1 840,00 

98,51 
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Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 500,02 
w tym dotacja z budżetu 

państwa
2 000 

3 500,02 
w tym dotacja z budżetu 

państwa
2 000,00 

100,00 

Zakup usług remontowych 4270 684 683,20 99,88 
Zakup usług zdrowotnych 4280 210 210,00 100,00 
Zakup usług pozostałych 4300 380 380,00 100,00 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

4370 838 
w tym dotacja z budżetu 

państwa
300 

837,35 
w tym dotacja z budżetu 

państwa
300 

99,92 

Podróże służbowe krajowe 4410 5 633 5 632,91 100,00 
Różne opłaty i składki 4430 724 723,50 99,93 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

4440 6 288 6 287,04 99,98 

Szkolenia pracowników nie będących 
członkami korpusu służby cywilnej 

4700 700 
w tym dotacja z budżetu 

państwa
528 

700,00 
w tym dotacja z budżetu 

państwa
528,00 

100,00 

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

4740 200 200,00 100,00 

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji 

4750 1 875 1 874,95 100,00 

Razem:   323 451,02 
w tym dotacja z budżetu 

państwa 
100 221 

323 194,61 
w tym dotacja z budżetu 

państwa
100 221,00 

99,92 

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach: 

a) 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – podaną w tabeli kwotę wydatkowano na 
dofinansowanie zakupu okularów dla pracownika oraz herbaty i wody mineralnej dla pracowników do 
spożycia w miejscu pracy. 

b) 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na 
wynagrodzenia osobowe dla pracowników. 

c) 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wymieniona w tabeli kwota została wydatkowana na 
dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników. 

d) 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników. 

e) 4120 - Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników. 

f) 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, zakup znaczków, materiałów biurowych niezbędnych w pracy 
Ośrodka. 

g) 4270 - Zakup usług remontowych, podaną w tabeli kwotę wydatkowano na konserwację 
kserokopiarki. 

h) 4280 - Zakup usług zdrowotnych, wydatkowano na badania okresowe pracowników. 

i) 4300 - Zakup usług pozostałych. Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe do zasiłków 
i opłaty CUI. 

j) 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, kwotę wykazaną w tabeli 
wydatkowano na rozmowy telefoniczne. 

k) 4410 - Podróże służbowe krajowe. Ryczałt samochodowy dla pracowników Ośrodka i zwrot delegacji. 

l) 4430 - Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, lustrzanki 
cyfrowej i kserokopiarek. 

m) 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników 
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n) 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Kwotę wykazaną 
w tabeli wykorzystano na zapłatę szkoleń dla pracowników. 

o) 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. 
Wydatkowano na zakup papieru do ksera. 

p) 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Kwotę wydatkowano na zakup 
licencji programów komputerowych niezbędnych w pracy Ośrodka. 

Na działalność Ośrodka w 2010 roku wydatkowano kwotę w wysokości 323 194,61 zł, co stanowi 
99,92% planu rocznego. Jest to kwota łączna z dofinansowaniem z budżetu Wojewody w wys. 100 
221,00 zł. 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. 

Wydatki związane z realizacją projektu systemowego pn. „Aktywni razem. Promowanie aktywnej 
integracji społecznej i zawodowej w gminie Ciasna”, współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, 
pokazuje poniższa tabela – plan roczny to kwota 85 689,98 zł, wydatkowano 80 760,38 zł, co stanowi 
94,25% planu rocznego. 

Tabela nr 7 Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela: 

 

Wyszczególnienie 
§ Plan w 2010 Wykonanie % wykonania planu 

Wynagrodzenie osobowe 4017 
4019 

20 968,88 
1 110,13 

19 174,12 
1 015,10 

91,44 

Składka na ubezpieczenie społeczne 4117 
4119 

3 831,19 
202,83 

3 054,43 
161,71 

79,73 

Składka na fundusz pracy 4127 
4129 

589,34 
31,20 

469,77 
24,87 

79,71 

Zakup materiałów i wyposażenia 4217 
4219 

12 665,38 
670,53 

10 731,76 
568,14 

84,73 

Zakup usług pozostałych 4307 
4309 

43 326,73 
2 293,77 

43 269,73 
2 290,75 

99,87 

Razem:   85 689,98 80 760,38 94,25 

Opis wydatków wykazanych w tabeli w poszczególnych paragrafach: 

a) 4017, 4019 - Wynagrodzenia osobowe personelu projektu. 

b) 4117, 4119 - Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń personelu projektu i osoby 
sprawującej opiekę nad dziećmi uczestnika projektu, nie wydatkowano. 

c) 4127, 4129 - Składka na fundusz pracy od ww. wynagrodzeń personelu projektu i osoby sprawującej 
opiekę nad dziećmi uczestnika projektu. 

d) 4217, 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia. Kwota została wydatkowana na zadania określone 
w zatwierdzonym przez IP wniosku. 

e) 4307, 4309 - Zakup usług pozostałych. 

Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na nagłośnienie, namiot, szczudlarzy w związku z imprezą 
integracyjną „Piknik z Europejskim Funduszem Społecznym”, szkolenia i kursy zawodowe oraz 
inne wydatki zgodne z zatwierdzonym prze IP wnioskiem. 

Rozdział 85 228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Tabela nr 8 Wydatki rozdziału 

 
Wyszczególnienie § Plan w 2010 Wykonanie % wykonania planu 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 300 0,00 0,00 
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 9 000 0,00 0,00 
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 368 0,00 0,00 
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Składki na Fundusz Pracy 4120 220 0,00 0,00 
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 300 0,00 0,00 
Podróże służbowe krajowe 4410 500 0,00 0,00 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1 100 0,00 0,00 
Ogółem   12 788 0,00 0,00 

W rozdziale tym nie wydatkowano środków, ponieważ w roku 2010 roku nie było osób i rodzin 
zainteresowanych świadczeniem tej formy pomocy. 

Rozdział 85 295 Pozostała działalność 

a) § 3110 - plan roczny to kwota 22 576,00 zł - prace społecznie użyteczne (realizacja od marca 2010 do 
listopada), wydatkowano 16 226,20 zł, co stanowi 71,87% planu rocznego. Niewykorzystana kwota 
środków związana jest z mniejszą niż przewidywano liczbą przepracowanych przez osoby godzin prac 
społecznie użytecznych. 

b) § 3110 - darowizna na pomoc dla osób i rodzin w wys. 737,50 zł, wydatkowano 100% środków dla 
osoby samotnie gospodarującej i rodziny wielodzietnej na zakup opału. 

c) § 3110 - realizacja zadania: pomoc dla rodzin rolniczych poszkodowanych wskutek powodzi w 2010. 
Pomocy udzielono dwóm rodzinom rolniczym na łączną kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100% planu 
rocznego. 

d) § 3119 - plan roczny to kwota 4 352,00 zł (prace społecznie użyteczne), jako wkład własny projektu 
systemowego pn. „Aktywni razem. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie 
Ciasna” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Wydatkowano 100% planu rocznego. 

e) § 4300 - plan roczny to kwota 5 650,00 zł. Kwotę 4 390,49 zł wydatkowano na obsługę programu 
PEAD 2010 – żywność dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (wpłaty w ramach partnerstwa 
z Bankiem Żywności w Częstochowie), stanowi to 77,71% planu rocznego. Niewykorzystana kwota 
środków związana jest z mniejszą niż przewidywano dostawą żywności w ramach programu. 

Łączny plan roczny to kwota 37 315,50 zł. W 2010 roku wydatkowano kwotę 29 706,19 zł, co stanowi 
79,61% planu rocznego. 

Ciasna, dnia 24.01.2011 

PLAN DOCHODÓW I WYKONANIE 

 
Dział Plan dochodów 

ogółem 
Wykonanie 

ogółem 
% wykonania planu dochodów 

851 520,00 520,00 100,00 
852 61 770,00 54 491,97 88,22 

Ogółem 62 290,00 55 011,97 88,32 

Opis wykonania dochodów budżetowych: 

1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego w wys. 12 144,86 zł, co stanowi 60,42% planu rocznego (20 100,00 zł). 

2) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego w wys. 6 298,14 zł, co stanowi 74,10% planu rocznego (8 500,00 zł). 

3) Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia dłużnika alimentacyjnego wys. 20,90 zł. 

4) Dochody gminy z tytułu zwrotu przez komornika świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki 
alimentacyjnej w wys. 13 414,98 zł, co stanowi 447,17% planu rocznego (3 000,00 zł). 

5) Zwrot składki zdrowotnej za ubiegły rok w wys. 26,82 zł. 

6) Zwrot przez KRUS kosztów pogrzebu podopiecznego w wys. 2 730,00 zł. 

7) Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej członków rodzin w wys. 11 025,67 zł, co stanowi 53,78% 
planu rocznego (20 500,00 zł). 
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8) Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w wys. 1 498,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego (1 
500,00 zł). 

9) Refundacja z PUP prac interwencyjnych w wys. 7 332,60 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego (8 
170,00 zł). 

10) Zwrot z Sądu wpłaty za opinie biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu w wys. 520,00 zł, co 
stanowi 100% planu rocznego. 

Ciasna, dnia 24 stycznia 2011 

 

Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Ciasnej 

Margota Kichman
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Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 28 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE z działalności i wykonania budżetu GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
W CIASNEJ za 2010 roku 

W roku 2010 nie nastąpiły żadne zmiany w statusie Biblioteki, która działa w oparciu o Statut 
uchwalony przez Radę Gminy z dnia 25.04.2006 roku. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę 
finansową w oparciu o roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora Biblioteki. 

Na terenie Gminy Ciasna działają cztery placówki biblioteczne: Gminna Biblioteka w Ciasnej oraz trzy 
filie w Sierakowie Śl., Zborowskiem i Glinicy. Podstawowe informacje na temat placówek 
bibliotecznych, takie jak: adresy, godziny otwarcia ,wielkość księgozbioru znajdują się na stronie BIP 
Urzędu Gminy w Ciasnej. Nie zmieniła się lokalizacja bibliotek. Wszystkie placówki zajmują 
pomieszczenia w budynkach komunalnych Gminy, w których Biblioteka ponosi tylko koszt energii 
elektrycznej. 

Ogółem Biblioteka zatrudnia czterech pracowników działalności merytorycznej w wymiarze ½ etatu, 
jednego pracownika administracyjnego – główną księgową w wymiarze ¼ etatu oraz sprzątaczkę na 
umowę -zlecenie. Stan zatrudnienia nie zmienił się w stosunku do roku 2009. 

Biblioteki służąc społeczeństwu w celu zaspakajania potrzeb czytelniczych oraz upowszechniania 
kultury, w roku sprawozdawczym osiągnęły następujące wyniki. 

Ogółem: 

a) czytelnicy zarejestrowani - 638 

b) odwiedziny ogółem - 3.716 

c) wypożyczenia na zewnątrz - 11.837 

d) książki i czasopisma udostępniane na miejscu - 2.728 

W rozbiciu na poszczególne placówki dane te przedstawiają się następująco: 

 
Placówka Ilość czytelników Ilość odwiedzin Ilość wypożyczeń Ilość wypożyczeń na miejscu 
Ciasna 273 1429 4961 1093 
Filia Sieraków Śląski 161 798 2824 426 
Filia Zborowskie 93 463 1432 353 
Filia Glinica 111 1026 2620 856 

Ogólnie zanotowano niewielki spadek liczby zarejestrowanych czytelników oraz ilości 
wypożyczonych książek. Spadek ten spowodowany jest łatwym dostępem do internetu, gdzie można 
znaleźć potrzebne informacje. Dotyczy to przede wszystkim wypożyczeń księgozbioru popularno-
naukowego . 

We wszystkich placówkach bibliotecznych odbywały się lekcje biblioteczne oraz wycieczki do 
bibliotek. Podczas tych spotkań dzieci z młodszych klas szkół podstawowych oraz przedszkoli uczą się 
korzystania z bibliotek, poznają książki różne tematycznie, zapoznają się z katalogami. 

Zorganizowano kilka konkursów plastyczno-rysunkowych. We współpracy z Biblioteką Pedagogiczną 
w Lublińcu zorganizowano wystawę niektórych prac rysunkowych. 

Dla wszystkich placówek bibliotecznych prenumerowane są czasopisma z których można korzystać na 
miejscu, jak również wypożyczać do domu. 

W okresie 02.08- 06.08. 2010 przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru w filii bibliotecznej 
w Sierakowie Śl. ze względu na termin ostatniej kontroli- 6 lat. Kontrola została przeprowadzona metodą 
bezpośrednią, przy pomocy arkuszy kontroli na których umownymi znakami zaznaczono miejsce książki 
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tzn. u czytelnika, na półce lub wycofane z inwentarza. W trakcie inwentaryzacji stwierdzono brak 13 
książek na kwotę 1,80 zł. Po wysłuchaniu wyjaśnień dotyczących możliwości powstania braków, 
Komisja postanowiła braki ubytkować i spisać ze stanu biblioteki. 

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentacje placówki, Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości 
w tym zakresie. 

Zakupu nowości dokonuje Dyrektor, które następnie rozdzielane są na wszystkie placówki. W roku 
2010 Gminna Biblioteka zakupiła 501 woluminów za łączną kwotę 10.184,60 zł. 

Środki finansowe na zakup nowości wydawniczych pochodzą z dotacji organizatora oraz dotacji 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2.500,00 zł. 

Wykorzystanie tych środków na poszczególne jednostki przedstawia się następująco: 

 
  GBP Ciasna Filia Sieraków Śląskim Filia Zborowskie Filia Glinica 
Środki samorządowe 2.440,20 1.823,90 1.737,50 1683 
Dotacja MKiDN 783 584 538 595 
Ogółem 3413,2 2407,9 2275,5 2739 

Z uwagi na fakt ,iż w latach ubiegłych w pierwszej kolejności kładziono nacisk na uaktualnienie 
księgozbioru popularno-naukowego, obecnie Biblioteka kupuje więcej pozycji dla dzieci i młodzieży oraz 
beletrystyki dla osób dorosłych. 

Strukturę zakupionych książek przedstawia tabela: 

 
  Literatura dla dzieci i młodzieży Literatura piękna dla dorosłych Literatura popularno-naukowa 
Ciasna 46 85 19 
Filia Sieraków Śląski 43 74 3 
Filia Zborowskie 41 66 6 
Filia Glinica 44 70 4 

Po złożeniu wniosku do Fundacji Orange ,Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 2.395,47. 

Środki te zostały wykorzystane na zakup dostępu do internetu. 

Od kilku lat Gminna Biblioteka w Ciasnej współpracuje z Centralną Biblioteką „Caritas” w Opolu. 
Kilka razy do roku przekazywane są dla Gminnej Biblioteki książki, które następnie rozdysponowane są 
na wszystkie placówki. Są to książki w języku polskim i niemieckim, tematycznie zróżnicowane. Część 
pozycji to książki o tematyce religijnej dla dzieci i dla dorosłych. Są również pozycje o tematyce 
regionalnej szczególnie dotyczące Śląska Opolskiego. 

 
Przychody w szczególności: Rok 2010 

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010 19.912,51 zł 
Dotacja na wydatki bieżące z Urzędu Gminy 106.360,00 zł. 
Dotacje na wydatki inwestycyjne 0,00 zł 
Przychody własne ogółem 0,00 zł 
Pozostałe przychody 4.895,47 zł 
Razem przychody 131.167,98 zł 
Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. 21 980,15 zł 

Wydatki za rok 2010 wynoszą 109.187,83 zł. co stanowi 83,00% planu finansowego za rok 2010 

 
Rodzaj kosztu - wydatku Plan 2010 

r. (zł.) 
Wykonanie w zł. % 

wykonania 
Zakup materiałów i energii w tym: 
Energia
Prenumerata czasopism
Zakup książek

27.695,47 
zł 

19.180,20 

2.790,49
2.699,00

69 
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Zakup materiałów biurowych
Środki czystości i odzież ochronna
Konserwacja kserokopiarki
Tonery do drukarki
Pozostałe materiały 

10.184,60
1.451,56

313,60

280,60
603,90
856,45 

Wynagrodzenie i pochodne w tym: 
Wynagrodzenie z umów o pracę, zleceń
Ubezpieczenie społeczne 

89.160,00 
zł 

83.213,97 

71.069,25

12.144,72 

93 

Usługi obce w tym: 
Telefon, internet
Opieka autorska programów
Szkolenia
Pozostałe usługi 

8.012,51 zł 3.790,83 
2.269,52

359,90
380,00
781,41 

47 

Koszty remontowe 0,00 zł 0 0 
Inwestycje 0,00 zł 0 0 
Pozostałe w tym: 
Podróże służbowe pracowników
Odpis na ZFŚS
Ekwiwalent za pranie odz. rob 

6.300,00 zł 3.002,83 
501,19

2.357,64
144,00 

47 

Razem 131.167,98 109.187,83   

Na dzień 31 grudnia 2010 roku GBP w Ciasnej nie ma żadnych należności, ani zobowiązań 
wymagalnych. 

Brak nakładów na remonty i wydatki majątkowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciasnej. 

 

Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej 

w Ciasnej 

Maria Pluta
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Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Wójta Gminy Ciasna

z dnia 28 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA 
KULTURY W CIASNEJ ZA 2010 ROK. 

W 2010 roku Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej prowadził następujące formy działalności: 

SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

1. Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Ciasnej, w ramach której działa również „Mała Orkiestra” 
i zespół mażoretek „Copacabana”. 

Na potrzeby sekcji GOK w Ciasnej zatrudnia na pełnych etatach dwóch instruktorów nauki gry na 
instrumentach dętych - kapelmistrzów oraz pięciu instruktorów do nauki gry na instrumentach na umowę 
- zlecenie. Dodatkowo GOK w Ciasnej zatrudnia jedną instruktorkę mażoretek na pełnym etacie. 

Z nauki gry na instrumentach korzysta około 60 osób (dzieci, młodzież). Natomiast w sekcji tanecznej 
pobiera naukę ponad 60 mażoretek. Prowadzenie sekcji jest dofinansowane przez darowizny rodziców. 

Orkiestra i mażoretki występowały min. Na następujących imprezach: 

- Koncert Kolęd (Ciasna, 10.01.2010) 

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (Sieraków Śl., 10.01.2010) 

- „Popis dla Rodziców” (Ciasna, 31.01.2010) 

- Festiwal Kapel Młodzieżowych (Wehr, Niemcy, 8-13.04.2010). Drugie miejsce. 

- Gminny Dzień Strażaka (Zborowskie, 9.05.2010) 

- 10-lecie Orkiestry z Kleszczowa (30.05.2010) 

- Jubileusz Orkiestry ze Skałki k. Krakowa (13.06.2010) 

- III Dni Gminy Ciasna (19.06.2010) 

- Występ na otwarciu boiska ORLIK w Lublincu (25.06.2010) 

- Występ w Starokrzepicach (27.06.2010) 

- II Zlot Pojazdów Pożarniczych w Główczycach (3-4.07.2010) 

- II Dożynki Gminne w Sierakowie Śląskim (28-29.08.2010) 

- XIII Festiwal Folkloru i Mażoretek w Żorach (29-30.2010) 

- Dożynki Gminne w Jawornicy (5.09.2010) 

- Pozostałe, tj.: Pasterka, Odpust Różańcowy, Poświęcenie Kościoła, Dożynki w Ciasnej, urodziny ks. 
proboszcza, Uroczystości na Górze św Anny, 50 lat posługi kapłańskiej ks. Kupki, odpust 
w Zborowskiem, urodziny poprzedniego ks. Bobrzika w Opolu 
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Ponadto zespół mażoretek „Copacabana” wystąpił na: 

- Mistrzostwach Polski Zespołów Mażoretkowych w Opolu (8-9.05.) Drugie i trzecie miejsce. 

- Festiwal Mażoretkowy (Czerwionka k. Rybnika, 25.05.2010) Drugie miejsce. 

2. Zajęcia taneczne dla osób dorosłych. 

Zajęcia prowadzone w Ciasnej. GOK zatrudnia instruktora prowadzącego ćwiczenia. Zajęcia 
dofinansowane przez darowizny uczestników zajęć. 

3. Sekcja plastyczna 

Zajęcia prowadzone przez instruktora zatrudnionego na umowę - zlecenie. Koło zrzesza ponad 20 
dzieci z gminy Ciasna.. Prace wykonane przez członków koła wzięły udział m.in.: w konkursie pt.: 
„Anioły” (grudzień-styczeń), w konkursie o tematyce przeciwpożarowej (Starostwo Lubliniec), konkursie 
pt. „Zwierzęta i ludzie” (marzec 2010). Ponad to koło plastyczne zorganizowało warsztaty plenerowe 
w czasie obchodów III Dni Gminy Ciasna (20.06.2010) a także eksponowało swoje dzieła w trakcie 
obchodów XX-lecia Samorządu Terytorialnego na hali sportowej w Ciasnej. 

4. Sekcja bębniarska 

Zajęcia odbywają się w Zborowskiem i zrzeszają 5 członków, którzy pod kierunkiem instruktora 
zatrudnionego na umowę – zlecenie ćwiczą grę na bębnach afrykańskich. Występy: Koncert Kolęd 
w Hali Sportowej w Ciasnej, styczeń 2010, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Sierakowie Śląskim, 
styczeń 2010, festyn w Zborowskiem, maj 2010, Impreza Plenerowa „Podajmy sobie ręce” w Sierakowie 
Śląskim, maj 2010, Dni Gminy Ciasna, czerwiec 2010, Święto Kwitnącego Różanecznika w Pawełkach, 
czerwiec 2010. 

5. Chór Mniejszości Niemieckiej w Sierakowie Śląskim 

Z dniem 1 stycznia 2010 Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej zatrudnił na umowę – zlecenie 
instruktora Chóru Mniejszości Niemieckiej. Zespół wznowił działalność i zrzesza około 20 członków, 
głównie w wieku emerytalnym. Próby odbywają się w sali DFK Sieraków Śląski. Chór wystąpił na 
następujących imprezach: 

- Program Jasełkowy (styczeń) 

- Obchody XX lecia Mniejszości Niemieckiej w Sierakowie Śląskim 

- III Dni Gminy Ciasna. 

6. Koło teatralno-dziennikarskie 

Działało od października do grudnia 2010. W zajęciach brali udział uczniowie ze SP w Ciasnej 
i Zborowskiem. Koło teatralne opierało się przede wszystkim na zajęciach praktycznych – uczniowie 
odgrywali różne scenki rodzajowe, wcielali się w role i tym samym kształtowali swoje umiejętności 
interpersonalne. W SP w Zborowskiem funkcjonowało również koło dziennikarskie, które skupiało się na 
pomocy uczniom w przygotowaniu gazetek szkolnych. 

IMPREZY, FESTYNY, REKREACJA itp. 

1. Sylwester pod Gwiazdami. 

Pierwsza tego typu impreza plenerowa odbywająca się w Ciasnej, na placu obok Urzędu Gminy. 
Program zawierał: dyskotekę, poczęstunek i pokaz sztucznych ogni. 

2. Koncert kolęd. 

Organizacja corocznego koncertu kolęd połączonego z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy 
(10.01.2010r ). 

3. Popis dla Rodziców. 

Prezentacje nowych członków orkiestry skierowane do zaproszonych rodziców. 

4. II Gminny Dzień Strażaka. 

Organizacja imprezy plenerowej czczącej Święto Strażaka. Spotkanie o charakterze gminnym 
zawierające takie atrakcje jak: koncerty, karuzele, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych. 
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5. III Dni Gminy Ciasna. 

GOK w Ciasnej był głównym organizatorem II Dni Gminy Ciasna (19-20.06.2009r). Dwudniowy 
festyn został zorganizowany przy udziale finansowym sponsorów (zakładów działających na terenie 
gminy). 

5. Piłkarskie Lato 2010 

GOK w Ciasnej jest głównym organizatorem turnieju piłkarskiego przeznaczonego dla amatorów 
z Gminy Ciasna (7.07-7.08.2010r). Obok przygotowania logistycznego, sfinansowano puchary 
i dyplomy. Impreza ma charakter integracyjny. Umożliwia spotkania oraz rekreacyjną rywalizację 
mieszkańców najbliższej okolicy. 

6. Dożynki Gminne – Sieraków Śląski 

GOK był głównym organizatorem Dożynek Gminnych w Sierakowie Śląskim (28-29.08.2010). 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 

1. Wydawanie gazety – „Expresu Gminnego”. 

GOK jest odpowiedzialny za wydawanie gazety gminnej. Gazeta jest wydawana w cyklu 
dwumiesięcznym. GOK na potrzeby gazety zatrudnia redaktora na umowę zlecenie. GOK w Ciasnej 
współpracował również z lublinieckim dodatkiem do „Dziennika Zachodniego” w kwestii promocji 
wydarzeń, które odbyły się w Gminie Ciasna (Dzień Strażaka, Dni Gminy Ciasna, sukcesy Orkiestry 
i Mażoretek). 

2. Internetowa Strona GOKu w Ciasnej. 

Pod koniec roku 2009 GOK rozpoczął przygotowania do uruchomienia strony internetowej. Witryna 
stworzona została na darmowym serwerze i dostępna jest pod adresem: www.gokciasna.dbv.pl . 
Jednocześnie GOK ogłosił utworzenie swego logo, którego autorem był Dawid Friedrich. 
Z początkiem stycznia witryna została uruchomiona a nowe logo GOKu zostaje wykorzystywane 
w różnego typu operacjach. 

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ ZA 2010 
ROK 

 
PRZYCHODY 
Lp. Pozycja Kwota (zł) 
1 Środki obrotowe na początek roku 10.292,86 

2 Dotacja z budżetu 272.500,00 
3 Darowizny rodziców za naukę gry na instrumentach 7.640,00 
4 Darowizny rodziców za naukę – mażoretki 7.280,00 
5 Wpływy za sprzedaży „Expresu Gminnego”+ ogłoszenia 3.800,50 
6 Wpływy za koncerty, darowizny na orkiestrę 18.540,00 
7 Zajęcia w kółku tanecznym 2.040,00 
8 Dotacja Fundacja Polsko-Niemiecka 12.990,00 

  Razem 335.083,36 
  
ROZCHODY 
Lp. Pozycja   
1 Wynagrodzenia osobowe 130.665,93 
2 Składki na ubezpieczenia społeczne ,fundusz pracy, 18.079,87 
3 Zakup materiałów 

(materiały biurowe, zakup instrumentów, pieczątki, stroje mażoretek, środki czystości, art. spożywcze) 
27.397,21 

4 Pozostałe koszty rodzajowe 
(składki członkowskie,certyfikat, i inne) 

4.826,10 

5 Usługi niematerialne 
(nagłośnienie, wynajem namiotów, naprawa i wynajem instrumentów, przewóz usługi transportowe,występ 
zespołów na festynie,dożynkach, opłaty startowe, druk gazety, badania) 

134.268,91 
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6 Delegacje 1.258,65 
7 Odpis na ZFŚS 3.447,39 
8 Koszty finasowe 801,27 
  Razem 320.745,33 

Brak nakładów na remonty i wydatki majątkowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej. 

 

Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Ciasnej 

Anna Dyksik
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WÓJT GMINY CIASNA 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Według stanu na dzień 31 grudzień 2010 r. 
/ gospodarka nieruchomościami i geodezja / 

CIASNA, GRUDZIEŃ 2010 

SPIS TREŚCI 

1. Cel opracowania 

2. Podstawa opracowania 

3. Stan mienia 

- Tabela I – Zmiany w stanie mienia komunalnego 

- Tabela II – Zmiany w stanie mienia z podaniem tytułu nabycia 

- Tabela III- Wykaz mienia w rozbiciu na rodzaj użytkowania 

- Tabela IV- Dochody z mienia 

- Tabela V – Wykaz mienia w rozbiciu na miejscowości 

3.1. Drogi na trenie Gminy Ciasna 

- Tabela VI – Zestawienie długości dróg 

3.2. Dzierżawa gruntów i nieruchomości 

- Tabela VII – Dzierżawa gruntów i nieruchomości 

3.3. Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych 

- Tabela VIII – Użytkowanie wieczyste gruntów 

3.4. Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w użyczenie 

- Tabela IX – Użyczenie gruntów i nieruchomości 

3.5. Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w trwały zarząd 

- Tabela X – Trwały zarząd gruntów i nieruchomości 

3.6. Budynki komunalne 

- Tabela XI – Struktura budynków 

3.7. Gminny Zasób Nieruchomości – Tabela XII 

4. Środki trwałe – Tabela XIII 

5. Wnioski i zamierzenia na 2011 r. 

1.Cel opracowania 

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciasna obejmuje zestaw danych 
o majątku Gminy Ciasna według stanu na dzień 31.12.2010 r. licząc od dnia złożenia poprzedniej 
informacji tj. 15.10.2009r. Niniejszą informację przedstawiono zgodnie z przepisami art. 267 ust. 1 pkt 
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

2. Podstawa opracowania 



Id: YNAKM-RGSNK-VTPZM-FSGIK-XIIMZ. Podpisany Strona 105

Stan mienia komunalnego określono na dzień 31.12.2010 r. w oparciu 

o następujące dokumenty: 

1. Karty inwentaryzacyjne nieruchomości. 

2. Decyzje komunalizacyjne Wojewody. 

3. Potwierdzenia Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpisie Gminy Ciasna jako właściciela. 

4. Umowy cywilne w formie aktu notarialnego, w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości. 

5. Mapy ewidencyjne gruntów i budynków. 

3. Stan mienia komunalnego 

Powierzchnia administracyjna gminy Ciasna wynosi 13417 ha z czego 5139 ha stanowią lasy a 7007 ha 
użytki rolne. Jest to gmina o charakterze rolniczym. Mienie komunalne na dzień 31.12.2010 r. stanowi 
239,8851 ha. Gmina Ciasna posiada 33 udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Patoka 
Industries Ltd.” z siedzibą w Panoszowie przy ulicy Ceramicznej 23. Łączna wartość udziałów wynosi 
23.430,00 zł i nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. 

Mienie komunalne spełnia w większości funkcje związane z obiektami użyteczności publicznej, 
zabudową mieszkaniową administrowaną przez gminę, funkcjonowaniem szkół podstawowych 
i gimnazjum oraz dróg gminnych. Tabela nr I - Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Ciasna 
w podziale na funkcje gruntów. 

Tabela nr I 

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CIASNA 

w podziale na funkcje gruntów stan na 31.12.2010r. 

 
Lp. Podstawowa funkcja użytkowa 

gruntów 
Stan na dzień 
15.10.2009r 
(powierzchnia w ha) 

Stan na dzień 
31.12.2010r 
(powierzchnia w ha) 

1. Tereny zabudowane 17,2696 17,1824 
2. Tereny przeznaczone pod zabudowę 21,8539 19,6092 
4. Tereny przemysłowo-gospodarczo-

usługowe 
43,2922 44,0610 

5. Tereny związane ze sportem 7,3914 7,3914 
6. Tereny różne 23,8549 23,2573 
7. Tereny pod szkołami 11,4306 11,4306 
8. Tereny stanowiące drogi 113,5570 116,9532 
  Powierzchnia ogółem 238,6496 239,8851 

Jak wskazują zapisy w tabeli wzrosła powierzchnia terenów stanowiących drogi oraz terenów 
przemysłowo-gospodarczo-usługowych. W powierzchni dróg ujęto działki stanowiące nowe drogi, które 
przeszły z mocy prawa na własność gminy w wyniku podziałów geodezyjnych zgodnie z art. 98 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz przekazane decyzją Wojewody Śląskiego z mocy prawa. 
Powierzchnia terenów przemysłowo-gospodarczo-usługowych uległa zwiększeniu w wyniku wydzieleń 
geodezyjnych określających dokładną powierzchnię. Zmniejszeniu uległa powierzchnia terenów 
zabudowanych. Jest to wynikiem sprzedaży działek zabudowanych w przetargu oraz lokali mieszkalnych 
na rzecz najemców. Ponadto znacznie zmniejszyła się powierzchnia gruntów przeznaczonych pod 
zabudowę ze względu na sprzedaż w przetargach ustnych nieograniczonych gruntów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową i usługową. 

Powierzchnia mienia komunalnego przed rokiem na dzień 15.10.2009 r. wynosiła 238,6496 ha 
gruntów. Gospodarowanie mieniem poprzez nabycie z mocy prawa, przejęcie za odszkodowaniem, 
a także sprzedaż spowodowało, iż stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 r. wynosi 239,8851 ha. 
Tabela nr II – Zmiany w stanie Mienia Gminy Ciasna z podaniem tytułu nabycia w ujęciu ilościowym. 
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Tabela nr II 

STAN MIENIA GMINY CIASNA 

z podaniem tytułu nabycia w ujęciu ilościowym stan na 15.10.2009r. 

 
Stan na dzień 
15.10.2009r 

Stan na dzień 
31.12.2010r 

Lp. Wyszczególnienie 

Ilość sztuk Pow. w ha Ilość sztuk Pow. w ha 
1. Nabycie na podst. Decyzji Wojewody 248 195,6612 264 209,1628 
2. Nabycie na podst. umów cywilnoprawnych 42 15,8726 43 15,8755 
3. Potwierdzone przez Sąd Rejonowy wpisy gminy 

w księgach wieczystych 
260 211,5338 307 225,0383 

4. Własność dróg z mocy prawa bez uregulowanego stanu prawnego X 27,1158 x 14,8468 
5. Powierzchnia ogólna   238,6496   239,8851 

Zauważyć należy, że powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne uległa zwiększeniu 
o 1,2355 ha. Zwiększenie stanu mienia komunalnego w okresie od złożenia poprzedniej informacji 
nastąpiło przede wszystkim w wyniku przejmowania z mocy prawa nieruchomości na podstawie decyzji 
Wojewody Śląskiego. Dominującą formą nabywania nieruchomości jak wskazują zapisy z Tabeli II jest 
nieodpłatne przekazanie przez Wojewodę Śląskiego na rzecz Gminy Ciasna nieruchomości stanowiących 
drogi. Gmina Ciasna w okresie rozliczeniowym przejęła grunty na podstawie 16 decyzji w tym Wójt 
Gminy Ciasna wydał 6 decyzji, na podstawie których, zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, przejął grunty stanowiące nowe drogi. 

Powierzchnia stanowiąca mienie posiada różne formy rozdysponowania. Tabela nr III- Wykaz mienia 
Gminy Ciasna w rozbiciu na rodzaj użytkowania ze wskazaniem formy rozdysponowania. 

Tabela III 

Wykaz mienia Gminy Ciasna 

w rozbiciu na rodzaj użytkowania ze wskazaniem formy rozdysponowania 

 
Opis mienia wg. grup 
rodzajowych 

Jednostka Ilość w bezpośre- 
dnim 
zarządzie gminy 

w tym 
dzierżawa 
najem 

użytkowanie i  
użytkowanie 
wieczyste 

trwały 
zarząd 

inne formy 
rozdyspono 
wania- użyczenie, 

Teren pod budynkami 
mieszkalnymi ha 2,1346 2,0160 0,0045 0,1141 ---------

-- 
------------ 

Teren podobiektami uż. 
publicznej 

ha 15,0478 11,5353 0,3061 ----------- 
---------
-- 

3,2064 

Teren prze- znaczony 
pod zabudowę ha 19,6092 3,9814 15,6278 ------------- ---------

--- 
----------- 

Tereny związane 
z działalnością gosp. ha 28,6558 

0,2009 24,7140 
3,7409 ---------

--- 
----------- 

Tereny przemy- 
słowe-złoże ha 15,0229 ---------- 15,0229 ----------- ---------

-- 
------------ 

Tereny użytk. przez 
Spółdzielnie ha 0,2969 ---------- ------------ 0,2969 ---------

-- 
------------ 
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Tereny pod 
zabudowę 
usługową 

ha 0,0854 0,0854 ------------ ---------- ---------
-- 

----------- 

Tereny związane 
ze sportem ha 7,3914 1,7872 ----------- ----------- ---------

--- 
5,6042 

Tereny 
Różne 

ha 
23,2573 

11,0806 1,8108 3,4869 
---------
--- 

6,8790 

Tereny związane ze 
szkołami 
podstawowymi 

ha 11,4306 0,8039 3,1217 ---------- 1,4333 6,0717 

Tereny stanowiące 
Drogi ha 116,9532 116,9532 ---------- ---------- ---------

--- 
----------- 

Ogółem   239,8851 148,4439 60,6078 7,6388 1,4333 21,7613 

Najczęściej występujące formy to dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, 

a także użyczenie, najem, trwały zarząd. Występujące formy i liczba ich użytkowników przedstawia się 
następująco: 

- powierzchnia 7,6388 ha jest użytkowana przez 16 użytkowników wieczystych, 

- powierzchnia 60,6078 ha jest wydzierżawiona przez 23 dzierżawców 

i najemców, 

- powierzchnia 21,7613 ha jest użyczona 24 biorącym w użyczenie. 

- powierzchnia 1,4333 ha jest oddana w trwały zarząd 2 zarządcom. 

Z tytułu rozdysponowania mienia wyżej wymienionymi formami do kasy Gminy wpływają opłaty. Są 
to wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, czynszu dzierżawy, opłat eksploatacyjnych oraz opłat 
z tytułu użytkowania wieczystego. Znaczącą pozycję w kwocie dochodów zajmują wpływy z dzierżawy 
uiszczane przez Spółkę z o. o. Patoka Industries Ltd, oraz opłat eksploatacyjnych ze złóż „Patoka” 
i „Leśna” w Panoszowie oraz złoża „Glinica” w Glinicy. Są to złoża odpowiednio iłów ceramicznych 
oraz żwiru i piasku. 

Obrazuje to poniższa Tabela nr IV. 

 
TYTUŁ 

DOCHODU UZYSKANY 
PRZYCHÓD (NETTO) 

Sprzedaż mienia (gotówkowa i wpłaty ratalne) 569.470,92 zł 
Czynsze dzierżawy (w tym Patoka) 492.828,48 zł 

Dochody z użytkowania wieczystego 13.802,91 zł 
Opłaty eksploatacyjne 100.225,91 zł 

Razem: 1.176.328,22 zł 

Kolejna tabela to wykaz mienia gminy Ciasna w rozbiciu na poszczególne miejscowości - Tabela nr 
V 
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WYKAZ SKOMUNALIZOWANEGO MIENIA W ROZBICIU NA MIEJSCOWOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2010 r. 

 
Miejscowość Teren 

stanowiący 
drogi 

Teren 
pod 

szkołami 

Teren zabudo- 
wany 

domami 
mieszkal-nymi 

Teren za- 
budowany 
obiektami 

użyteczności 
publicznej 

Tereny 
pod 

zabudowę 

Tereny 
związane 
z działal- 

nością gospodar 
czą 

Tereny 
przemys- 

łowe- 
złoże 

Tereny 
użytkowa- 
ne przez 

Spółdziel- 
nię 

Tereny pod 
zabudowę 
usługową 

Tereny 
różne 

Tereny 
związane 

ze 
sportem 

Razem 

    ha ha ha ha Ha Ha ha ha ha ha ha 

Ciasna 19,4208 0,2808 0,0187 6,6705 16,5834 1,8531 --------- ----------- 0,0854 4,9856 -------- 49,8983 

Dzielna 5,6664 --------- ---------- 0,5000 0,1551 ----------- ----------- --------- --------- --------- 0,7660 7,0875 

Glinica 10,2186 1,0043 --------- 0,2882 0,4444 --------- ---------- --------- --------- 0,7460 2,1767 14.8782 

Jeżowa 13,6461 0,2602 --------- ----------- --------- --------- --------- --------- --------- 1,2563 1,0212 16,1838 

Molna 9,7022 3,8302 --------- 2,4873 --------- --------- -------- --------- --------- ----------- --------- 16,0197 

Panoszów 
7,4420 --------- 

1,5851 
0,7530 

0,5668 24,7140 15,0229 --------- --------- 8,6467 --------- 58,7305 

Sieraków Śl. 13,4975 2,5009 0,0268 2,0658 0,7406 2,0887 --------- 0,2373 --------- 
6,6574 

2,5480 30,3630 

Wędzina 13,1938 1,5400 0,1601 0,6961 1,1189 ---------- --------- 0,0596 --------- 0,9653 0,8795 18,6133 

Zborowskie 
24,1658 

2,0142 0,3439 1,5869 ---------- ---------- --------- --------- --------- ……….. --------- 28,1108 

RAZEM 
116,9532 11,4306 2,1346 15,0478 19,6092 28,6558 15,0229 0,2969 0,0854 23,2573 

7,3914 
  

ŁĄCZNY OBSZAR 239,8851 ha 
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3.1.Drogi na terenie Gminy Ciasna 

Trwa w naszej gminie proces komunalizacji dróg. Podkreślić należy, iż część nieruchomości 
stanowiących drogi nie posiada regulacji prawnych (brak założonych ksiąg wieczystych). Teren 
stanowiący drogi gminne wynosi 116,9532 ha. W okresie sprawozdawczym zwiększyła się powierzchnia 
o 3,3962 ha w wyniku regulacji stanu prawnego dróg publicznych na terenie gminy. Z podanej 
powierzchni 102,1064 ha to powierzchnia o uregulowanym stanie prawnym w formie 148 decyzji i 14 
aktów notarialnych. 

Ogółem na terenie gminy Ciasna występuje 219,2 km dróg w tym drogi Skarbu Państwa mają 73,2 km 
a drogi gminne 146,0 km. Długość dróg przestawia Tabela nr VI Zestawienie długości dróg na terenie 
Gminy Ciasna 

Tabela nr VI. Zestawienie długości dróg na terenie Gminy Ciasna 

 
Lp. Władanie Długość km % udziału

w całości 
1. Skarb Państwa w tym: 73,2 33,4 

1.1. Krajowe 15,2 6,9 
1.2. Wojewódzkie - - 
1.3. Powiatowe 58,0 26,5 
2. Gminne 146,0 66,6 
  Ogółem 219,2 100 

Procentowo stosunek długości dróg gminnych powiatowych i krajowych przedstawia się następująco. 

WYKRES PROCENTOWEGO UDZIAŁU RODZAJÓW DRÓG 

3.2. Dzierżawa gruntów i nieruchomości Gminy Ciasna 

W dzierżawę i najem przekazano 60,6078 ha powierzchni gruntów komunalnych. Powierzchnia 
dzierżaw i najmu uległa zwiększeniu w związku z zawarciem nowych umów. Wpływy z tytułu dzierżawy 
i najmu gruntów i nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciasna w analizowanym okresie 
wyniosły 492.828,48 zł. Dzierżawę gruntów i nieruchomości w rozbiciu na poszczególne cele 
w analizowanym okresie obrazuje Tabela nr VII. Dzierżawa gruntów i nieruchomości. 

Tabela nr VII Dzierżawa gruntów i nieruchomości 

 

Lp. 
Rodzaj dzierżawy gruntu 

Powierzchnia w ha Dochody w zł 
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1 2 3 4 
1. Tereny produkcyjne w tym

Zakład Patoka 
24,7140 351.327,93 

2. Przychodnia Medycyny Rodzinnej Lokal 24.228,59 
3 TPSA Lokal

Grunt 0,0011 
1.999,36 

4. Pod uprawy rolne i inne drobne nieruchomości 35,8927 8.255,69 
5. Inne opłaty za eksploatację dzierżawionego majątku w tym Eko-San i PKS Urządzenia 107.016,91 
6. Razem: 60,6078 492.828,48 

3.3. Użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych 

Grunty komunalne Gminy Ciasna pozostają w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. 
Na dzień 31.12.2010 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, które wpłynęły do kasy tut. Urzędu 
wynoszą 13.802,71 zł. Na wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego składają się opłaty roczne 
(art. 71 i 72 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm). 
W okresie sprawozdawczym nie dokonano sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników 
wieczystych. 

Tabela nr VIII Użytkowanie wieczyste gruntów 

 
Lp. 

Podmiot 
Cel 

Pow. w ha w 2009r. Pow. w ha w 2010r. 
1 2 3 5 4 
1. Osoby prawne Działalność gospodarcza 0,5095 0,5095 
2. Osoby fizyczne razem   7,1293 7,1293 
  Z tego Mieszkaniowy 0.1141 0.1141 
    Działalność gospodarcza 7,0152 7,0152 
3. Ogółem   7,6388 7,6388 

3.4.Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w użyczenie 

Grunty i nieruchomości komunalne są przedmiotem ustanawiania na nich ograniczonych praw 
rzeczowych jakim jest użyczenie. 

Oddawanie gruntów w użyczenie obrazuje Tabela nr IX. 

 

Lp. 
Podmiot 

Przeznaczenie 
Przedmiot 
użyczenia Pow. gruntu 

w ha 
1 OSP remizy, zbiorniki

przeciwpożarowe 
grunty, budynki,
lokale użytkowe 

5,5621 

2 LKS Zbiornik wodny
sportowe-boiska 

Grunty 9,5080 

3 CARITAS ochrona zdrowia lokal użytkowy --------- 
4. TP S.A Łączność Grunt 0,0002 
5 Zarząd Polskiego Związku Hodowców 

Gołębi 
inne lokal użytkowy ------------ 

6 Publiczne Gimnazjum
w Ciasnej 

edukacja,oświata-
-szkoły 

grunty,budynki,
lokale użytkowe 

0,6252 

7 Publiczna Szkoła
Podstawowa w Ciasnej 

edukacja,oświata-
-szkoły 

grunty,budynki,
lokale użytkowe 

2,9570 

8 Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Zborowskiem 

edukacja,oświata-
-szkoły 

grunty,budynki,
lokale użytkowe 

2,0142 

9 Publiczna Szkoła
Podstawowa w Sierakowie 

edukacja,oświata
-szkoły 

grunty,budynki,
lokale użytkowe 

0,2151 

10 Rada Sołecka w Wędzinie Sportowe-boiska Grunt 0,8795 
11 Gminna Biblioteka Publiczna edukacja,oświata lokal użytkowy ------------- 
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12 Zespół Szkolno-Przedszkolny edukacja,oświata lokal użytkowy ------------- 
13 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opieka i pomoc społeczna lokal użytkowy ------------- 
14 Gminny Ośrodek Kultury edukacja,oświata lokal użytkowy ------------- 
11 Razem- 24 biorących     21,7613 

3.5.Oddanie gruntów i nieruchomości komunalnych w trwały zarząd 

Grunty i nieruchomości komunalne są przedmiotem ustanawiania na nich ograniczonych praw 
rzeczowych jakim jest trwały zarząd. W okresie sprawozdawczym nie oddano nieruchomości w trwały 
zarząd. 

Oddawanie gruntów w twały zarząd obrazuje Tabela nr X. 

 

Lp. 
Podmiot 

Przeznaczenie 
Przedmiot 
użyczenia Pow. gruntu 

w ha w 2009r. 
Pow. gruntu 

w ha w 2010r. 
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Sierakowie Śląskim 
edukacja,oświata grunty, budynki, 1,1525 1,1525 

2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej edukacja,oświata grunty, budynki, 0,2808 0,2808 
Razem: 1,4333 1,4333 

3.6 Budynki komunalne 

Na gruntach komunalnych Gmina Ciasna posiada 45 budynków spełniających różne funkcje - Tabela 
nr XI. 

STRUKTURA BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA GRUNTACH STANOWIĄCYCH 
MIENIE GMINY CIASNA 

na dzień 31.12.2010r 

 
Lp. Wyszczególnienie w/g spełniania głównej funkcji Ilość sztuk 

W 2009r. 
Ilość sztuk 
W 2010r. 

1 Budynki mieszkalne 17 15 
2 Budynki mieszkalno-użytkowe 5 5 
3 Budynki użyteczności publicznej (niemieszkalne) 4 4 

4 Budynki związane z OSP (remizy) 7 7 

5 Budynki pełniące funkcje szkół podstawowych 8 8 

6 Budynki inne niemieszkalne 6 6 

RAZEM 47 45 

Zarząd lokalami mieszkalnymi gminy sprawuje Wójt Gminy Ciasna przy pomocy Urzędu Gminy. 
W okresie sprawozdawczym sprzedano 2 budynki komunalne oraz trzy lokale mieszkalne. Jedynym 
źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w Gminie Ciasna są wpływy z czynszów i dopłaty 
z budżetu gminy. Gmina ma coraz większe trudności z terminowym i regularnym ściąganiem należności 
czynszowych. 

3.7. Gminny Zasób Nieruchomości 

Nieruchomości stanowiące własność Gminy, stosownie do art.24 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami nieoddane w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd, a także nieobciążone prawem 
użytkowania tworzą Gminny Zasób Nieruchomości. Przeznacza się go na cele rozwojowe gminy, a w 
szczególności dla realizacji budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury towarzyszącej, a także na 
realizację celów publicznych. Na dzień 31 grudnia 2010 r. powierzchnia Zasobu wynosi 232,2463 ha. 
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Powierzchnia zasobu w stosunku do 2009 r. zwiększyła się o 1,2355 ha. Zmiana w stanie posiadania 
Gminnego Zasobu Nieruchomości w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego jest wynikiem 
trwającego ciągle procesu nabywania i zbywania nieruchomości. 

Gminny Zasób Nieruchomości w okresie sprawozdawczym obrazuje poniższa Tabela XII. 

 
L.p 

Wyszczególnienie Powierzchnia 
w ha wg stanu na 15.10.2009r. 

Powierzchnia 
w ha wg stanu na 31.12.2010r. 

  Nabycie Razem (+)1,4089 (+)3,1391 

1. Grunty nabyte w trybie komunalizacji 
(+)0,2218 (+)2,9422 

2. Grunty nabyte w tym: 
(+)1,1871 (+)0,1969 

2.1 
Nieodpłatne nabycie gruntów ---------- ---------- 

2.2 
Odpłatne nabycie gruntów (+)0,1223 (+)0,1969 

2.3 
Nabycie gruntu w wyniku zamiany (+)1,0648 ----------- 

Zbycie 
    

3 Grunty zbyte: 
(-)1,1320 (-)1,9036 

3.1 bezprzetargowo 
(-)0,0946 (-)0,1594 

3.2 w drodze przetargu (-)0,0855 (-)1,7442 
3.3 nieodpłatne przekazanie gruntów (darowizna) --------- --------- 
3.4 Zbycie gruntu w wyniku zamiany --------- --------- 
3.5 Przekształcenie i sprzedaż prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności --------- --------- 
  Razem grunty komunalne 

(bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) 
231,0108 232,2463 

4. Środki trwałe 

Grunty i nieruchomości komunalne to majątek trwały Gminy Ciasna wchodzący w skład jej środków 
trwałych. Wartość środków trwałych obrazuje poniższa Tabela XIII. 

 
Wartość środków trwałych w zł. l.p Wyszczególnienie 
stan na dzień 15.10.2009r. stan na dzień 31.12.2010r. 

1 
Grunty 

3.851141,03 3.528606,31 

2 
Budynki i budowle 

40.269680,40 49.401990,97 

2.1 
drogi gminne 

8.726334,94 14.352691,51 

3 
Maszyny i urządzenia techniczne 

366.840,89 510.342,81 

4 
Środki transportu 

502636,02 498.881,22 

5 
Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie 

19.437,07 19.437,07 

  
Razem 

45.009735,71 53.959258,38 
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5. Wnioski, zamierzenia i plany na 2011r., z uwzględnieniem funkcji wynikających ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Na dzień 31 grudnia 2010 r. Gmina Ciasna dysponuje powierzchnią gruntów w ilości 239,8851 ha. 
Grunty stanowiące własność gminy szacunkowo w 57 % stanowią tereny oznaczone w planie 
zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ciasna jako tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, tereny zabudowy 
usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, a także grunty 
posiadające funkcje związane z eksploatacją kopalin/złoże Patoka/ oraz terenów związanych 
z przemysłem/Zakład Patoka/. Pozostałe szacunkowo 43% to tereny komunikacyjne w tym drogi 
gminne. 

Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami komunalnymi uwzględnia wymogi nałożone na Gminę 
przez ustawę o samorządzie gminnym. Zatem mienie Gminy Ciasna jest wykorzystywane na cele 
związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców. Są to cele publiczne określone 
w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Przewiduje się, iż w nadchodzącym 2011r. w dalszym ciągu mienie będzie rozdysponowywane 
występującymi już formami na terenie gminy tj. wydzierżawiane, wynajmowane, przekazywane 
w użytkowanie wieczyste, a w szczególnych przypadkach użyczane lub oddawane w trwały zarząd. 
Kontynuowana będzie także sprzedaż lokali na rzecz najemców. Prowadzony będzie także proces 
komunalizacji dróg, mimo iż jest związany z wydatkami finansowymi na materiały geodezyjne niezbędne 
do zakładania ksiąg wieczystych. 

Zamierzenia dotyczące gospodarowania mieniem są spójne z ogólnymi 

wytycznymi określającymi główne cele rozwoju gminy: 

1. Osiągnięcie wszechstronnego rozwoju, zapewniającego wzrost poziomu życia 

mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb następnych pokoleń. 

2. Zapewnienie równowagi między rozwojem gospodarczym, a ochroną 

środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Analizując posiadane tereny przez gminę, należy zauważyć, że tylko jeden kompleks terenu 
w miejscowości Ciasna o pow. 15,1743 ha, położony przy wjeździe do miejscowości z kierunku 
Lublińca, stanowi atrakcyjny grunt z szeroką możliwością jego zainwestowania. Kompleks ten 
przeznaczony jest pod lokalizację handlu, rzemiosła, przemysłu, usług i w niewielkiej części pod 
budownictwo mieszkaniowe. Pozostałe grunty będące własnością gminy /inne niż przemysłowe 
i związane z eksploatacją/, spełniają funkcje opisane w planie i studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i są terenami o małych powierzchniach z brakiem możliwości 
lokalizacji większych inwestycji. 

 

Wójt Gminy Ciasna 

Zdzisław Kulej


